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 3الزام کلیدی برای تحقق تحول دیجیتال

دکتر رضا سمیع زاده
عضو هیأتمدیره هلدینگ فاخر
براســاس اعــام مجلــه آمریکایــی فوربــس ،در گزارشــی کــه بــا موضــوع
«تحــول دیجیتــال در حــوزه حملونقــل ،لجســتیک و زنجیــره تأمیــن» تهیــه
شــده اســت 65 ،درصــد از مدیــران ایــن حــوزه ،بــه لــزوم بازنگــری در
مدلهــای کســبوکاری و افــزودن انعطافپذیــری بــه ایــن مدلهــا اقــرار
کرد هانــد.
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استراتژی هلدینگداری
از واقعیت تا اجرا
دکتر داوود مسگريان حقيقي

مشاور هلدینگ فاخر

«تغییر» یک پدیده غیرقابلاجتناب
در حوزه صنعت
دکتر حبیباهلل انصاری
مشاور عالی گروه صنعتی پاکشوما

مشخصههایشرکتهلدینگ
ساختار داخلی و پیوندهای خارجی

دکتر کامبیز فریدونیان
مدیر هوش بازاریابی تیپاکس
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از نـــگاه مدیریـــت اســـتراتژیک 4 ،نـــوع
همافزایـــی اعـــم از همافزایـــی فـــروش،
عملیاتـــی ،ســـرمایهگذاری و همافزاییهـــای
مدیریت ــی وج ــود دارد ک ــه هلدین ــگ ب ــا راهب ــری
شـــرکتهای تابعـــه خـــود میتوانـــد هـــر یـــک از
ایـــن همافزاییهـــا را ایجـــاد کنـــد.
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تب هلدینگداری؛ مزایا و معایب آن
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در جهــان ،شــرکتهای هلدینــگ هســتند و ایــن
شــرکتها ،در اقتصــاد جهــان امــروزی نقــش
بســیار مهمــی ایفــا میکننــد.
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توهفتمین کنگره جهانی پست تصمیمات کلیدی گرفته شد؛
در بیس 

تغییرات جدید برای تقویت پست

 27آگوســت ،بیســتوهفتمین کنگــره جهانــی پســت در آبیدجــان-
ســاحل عــاج -خاتمــه یافــت و از تغییــرات جدیــد بــرای تقویــت بخــش
پســتی بیــن  2022تــا  2025اســتقبال کــرد.
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پشوتن پورپزشک
مدیرعامل استارتآپ «پادرو»
لجســـتیک و حمـــل و نقـــل یکـــی از مفاهیـــم
اصلـــی در تجـــارت الکترونیـــک محســـوب
مـــی شـــود و بـــه همیـــن خاطـــر ،امـــروزه هـــر
فروش ــگاه اینترنت ــی ک ــه میخواه ــد در دنی ــای
تجـــارت الکترونیـــک صاحبنـــام شـــود ،بایـــد
در ای ــن ح ــوزه ب ــه حم ــل ونق ــل توج ــه وی ــژه ای
داشـــته باشـــد.
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مدل  FFABو بازاریابی محصوالت جدید
در شرکتهای لجستیکی

فرآیند فروش فروشگاههای
اینستاگرامی تسهیل می شود
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ایـــران بـــه ســـمت تحـــول دیجیتـــال
مـــیرود
دکترمرتضی ترک تبریزی
عضو هیأتمدیره بانک تجارت
اگرچـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا در  2ســـال
اخیـــر بـــه اقتصـــاد ســـنتی و تجـــارت جهانـــی
آســـیب رســـانده ،امـــا شـــدید ًا کســـبوکارهای
مجـــازی و تجـــارت الکترونیـــک را بهبـــود
بخشـــیده اســـت .بهصورتیکـــه در ایـــن
دوران کش ــورهای متع ــددی جه ــش بیش ــتری را
از اقتصـــاد دیجیتـــال تجربـــه کردهانـــد.

ثمین مبشر
کارشناس بازاریابی و توسعه بازار تیپاکس
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تیپاکس بررسی کرد؛

شیوههای سرمایهگذاری جهانی در حوزه فرانچایز

تیپاکــس نشس ـت «فرانچایــز و مدلهــای
فرانچایــزی» را بــا هــدف افزایــش دانــش
و رشــد و توســعه ســازمانی و بهمنظــور
بررســی شــیوههای ســرمایهگذاری
جهانــی در حــوزه فرانچایــز و بررســی
مصادیــق آن در کشــور برگــزار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی تیپاکــس،
هومــن خطیبــی ،مدیــر برنــد تیپاکــس
در ایــن نشســت ،بــه معرفــی تیپاکــس
و ســاختار نمایندگیهــای آن پرداخــت
و گفــت :تیپاکــس ،ســازمانی بــا قدمــت
 ۶۱ســال اســت کــه امــروز بــا بیــش
از  ۶۰۰نمایندگــی در کشــور ،آمــاده
خدمترســانی بــه بیــش از  ۸۰درصــد
از مناطــق کشــور اســت .در ادامــه،
محمــود محمدیــان ،عضــو هیأتعلمــی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،صحبــت
خــود را بــا قوانیــن پیرامــون
فرانچایــز در دنیــا و ایــران آغــاز
کــرد و از ســاختارهای فرانچایــز
در جهــان گفــت .وی ضمــن
اشــاره بــه تیپاکــس بهعنــوان
ســازمانی کــه نمایندگیهــای
متعــددی در کشــور دارد ،اذعــان
کــرد :تیپاکــس بــا قــدرت برنــد
خــود و عملکــردی کــه تاکنــون
داشــته اســت ،ســاختار فرانچایــز را
بهخوبــی میتوانــد پیــاده کنــد.
محمدیــان بازاریابــی و تبلیغــات
را بهعنــوان عامــل مهمــی بــرای
شــرکت فرانچایزدهنــده معرفــی
کــرد کــه برندهــا نبایــد از آن
غافــل باشــند.
وی افــزود :سیاســت بازاریابــی
بایــد بهمنظــور معرفــی هرچــه
بهتــر برنــد بــه مشــتریان باشــد
و ایــن بهتریــن خــوراک بــرای
افــرادی اســت کــه فرانچایــز را
دریافــت میکننــد .وی بــه تفــاوت
فرانچایــز و نمایندگــی اشــاره کــرد
و گفــت :در بحــث فرانچایــز،
4
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ارتبــاط برنــد مــادر بــا زیرشــاخهها
بیشــتر بــوده و مداخــات گســتردهتری
را میطلبــد .همیــن امــر برندهــای
فرانچایزدهنــده را ناگزیــر میکنــد
تــا در حوزههــای مختلــف مداخلــه
داشــته باشــند .محمدیــان در ادامــه
افــزود :یکســان بــودن کیفیــت عملیــات
در شــعبههای فرانچایــز ،موضوعــی
جــدی اســت کــه موردتوجــه برندهــای
فرانچایزدهنــده اســت کــه بعضــاً بــه
اعمــال نظــارت مشــخص و دقیــق نیازمند
هســتند .در ادامــه ،علیرضــا باقــری نســب،
مدیــر واحــد توســعه کسـبوکار تیپاکــس،
فراینــد اعطــای نمایندگــی تیپاکــس و
خدماتــی را کــه در اختیــار نماینــده قــرار
میگیــرد ،تشــریح و بــه موضوعاتــی
چــون فعالیــت بــا نــام برنــدی  ۶۱ســاله

و معتبــر ،در اختیــار قــرار دادن دانــش
فنــی و زیرســاخت لجســتیک بــه نماینــده
و درنهایــت اقدامــات بازاریابــی و تبلیغــات
پرداخــت .منوچهــر مطیعــا ،مشــاور
مدیرعامــل تیپاکــس نیــز بــا معرفــی
اقدامــات انجامشــده پیرامــون بهبــود
زیرســاخت ،توســعه شــبکه و افزایــش
نمایندگیهــا در ســطح کشــور ،بــه
معرفــی دقیقتــر ســاختار نمایندگیهــای
تیپاکــس پرداخــت و معرفــی فراینــد
جــذب نمایندگــی تیپاکــس و فاکتورهــای
اعمالشــده را در انتخــاب دقیــق
نماینــدگان بررســی کــرد .نــگار معتمــدی،
مدیــر ارشــد بازاریابــی تیپاکــس نیــز بــا
اشــاره بــه بحــث بازاریابــی نمایندگیهــا
و حمایــت تیپاکــس در زمینــه تبلیغــات
نمایندگیهــای خــود ،اذعــان کــرد:
هرســاله تیپاکــس بودجــه
مشــخصی بــرای تبلیغــات
نمایندگیهــای خــود در
نظــر میگیــرد و همــواره
در کنــار نمایندههــای خــود
اســت .در ایــن جلســه ،حســام
هندســی ،مدیرعامــل شــرکت
مهانپــوش نیــز حضــور داشــت
و دربــاره دریافــت فرانچایــز از
شــرکتهای خــارج از کشــور
و شــرایط آنهــا توضیحاتــی
ارائــه داد .درنهایــت ،ایــن
جلســه بــا بررســی شــیوههای
ســرمایهگذاری جهانــی در
حــوزه فرانچایــز و بررســی
مصادیــق آن در کشــور بــه
پایــان رســید .افزایــش دانــش
و رشــد و توســعه ســازمانی
موضوعــی اســت کــه تیپاکــس
همــواره آن را مدنظــر داشــته
اســت و ســعی دارد بــا برگــزاری
چنیــن نشســتهایی ،گامــی
مؤثــر بــرای ایــن هــدف
برداشــته باشــد.

استراتژی هلدینگداری؛ از واقعیت تا اجرا
برخــی از شــرکتها ،بــا شــناخت زنجیــره ارزش کســبوکارها
و بــه تملــک درآوردن شــرکتهایی کــه در زنجیــره ارزشــی
فعالیــت هــای اصلــی آن هــا قــرار دارنــد ،به ســمت هلدینگشــدن
روی میآورنــد تــا بــه کاهــش ریســک و همافزایــی منجــر شــوند.
از نــگاه مدیریــت اســتراتژیک 4 ،نــوع همافزایــی اعــم از
همافزایــی فــروش ،عملیاتــی ،ســرمایهگذاری و همافزاییهــای
مدیریتــی وجــود دارد کــه هلدینــگ بــا راهبــری شــرکتهای تابعــه
خــود میتوانــد هــر یــک از ایــن همافزاییهــا را ایجــاد کنــد؛

 ابتــدا مفهــوم هلدینــگ را توضیــح
دهیــد و بفرماییــد هلدینگهــا از
چــه زمانــی شــکل گرفتنــد و ســابقه
تاریخــی آنهــا چیســت؟
اصــوالً مفهومــی کــه بهصــورت بینالمللــی
از هلدینــگ اســتنباط میشــود ،عبــارت از
یــک شــرکتی اســت کــه همزمــان ســهامدار
تعــدادی شــرکت دیگــر اســت .یــک هلدینگ
بهصــورت عمومــی ،شــرکتی اســت کــه
مالکیــت تعــدادی شــرکت را در اختیار دارد و
از طریــق ایــن مالکیــت ،کنتــرل آنهــا را نیز
در اختیــار میگیــرد .بــه همیــن لحــاظ ،واژه
هلدینــگ بــه مالکیــت ســهام اشــاره دارد.
شــاید ســابقه تاریخــی ایجــاد هلدینــگ،
بــه حــدود یــک قــرن پیــش بازگــردد.
زمانیکــه صحبــت از کنتــرل توســط
هلدینــگ میشــود بهمعنــای آن اســت کــه
ایــن شــرکت روی سیاســتهای اصلــی و
کلیــدی شــرکتهایی کــه در آن مالکیــت
دارد ،نفــوذ دارد .در برخــی مــوارد ،ایــن نفوذ
مســتلزم داشــتن ســهام اکثریــت (بــاالی 50
درصــد) از شــرکت زیردســت اســت و در
مــواردی هــم بهدلیــل اینکــه ســهامداران

البتــه در برخــی مــوارد نیــز ممکــن اســت اهــداف دیگــری ماننــد
رشــد و ایجــاد حاشــیه امــن بــرای مدیــران ،انگیــزه حرکــت بــه
ســمت هلدینــگ شــدن باشــد .بــرای آشــنایی بیشــتر بــا دالیــل
ایجــاد هلدینــگ و روشــن شــدن مفاهیــم مربــوط بــه هلدینــگ و
هلدینــگداری و نیــز اســتراتژیهای رایــج در ســطح هلدینــگ و
ســبکهای تعامــل بــا شــرکتهای تابعــه ،بــه گفتوگــو بــا داوود
مســگريان حقيقــي ،اســتاد مدعــو دانشــگاه صنعتــی شــریف ،دارای
بوکار و مشــاور هلدینــگ فاخــر پرداختیــم.
دکتــرای مدیریــت کسـ 

خــرد در شــرکت زیــاد هســتند ،بــا درصــد
پایینتــر هــم یــک شــرکت میتوانــد ایــن
کنتــرل را بهدســت آورد .ایــن کنتــرل از
طریــق در اختیــار داشــتن اکثریــت اعضــای
هیأتمدیــره اعمــال میشــود .ســهامداران
متناســب بــا کنترلشــان روی ســهام افــراد
هیأتمدیــره را انتخــاب میکننــد،
بنابرایــن هلدینگهــا اکثریــت هیأتمدیــره
شــرکتهای زیرمجموعــه خودشــان را هــم
انتخــاب میکننــد و از ایــن طریــق در
تصمیمگیریهــا نفــوذ دارنــد .ایــن نفــوذ یــا
کنتــرل میتوانــد درنتیجــه داشــتن ســهام
باشــد و متعاقــب آن در جلســات مجامــع
عمومــی بــرای تصمیمگیریهــا ،بــه کار
گرفتــه میشــود .طبیعتــاً ســهامداری کــه
کنتــرل را در اختیــار دارد ،در تصمیمــات
هــم دســت بــاال را دارد و تصمیمــات کلیــدی
را کنتــرل میکنــد ،دربــاره ســرمایهگذاری
نظــر میدهــد و در انتخــاب هیأتمدیــره
دخالــت میکنــد .مرحلــه دیگــری از
کنتــرل هــم زمانــی انجــام میشــود کــه
ســهامدار هلدینــگ یــا نماینــده گان او ،در
هیأتمدیــره شــرکتهای فرعــی تصمیــم

میگیرنــد؛ زیــرا معمــوالً هیأتمدیــره
شــرکتهای فرعــی هلدینــگ مجــری
مصوبــات مجمــع عمومــی هســتند ،مثــ ً
ا
اگــر قــرار باشــد فعالیتــی توســعه یابــد
طبیعتــاً جزئیــات آن توســط هیأتمدیــره
مشــخص میشــود.
دالیــل شــکلگیری هلدینگهــا
چیســت؟
اگــر صحبتمــان را روی بخــش خصوصــی
متمرکــز کنیــم ،بــه یــک نتیجــه میرســیم و
اگــر روی بخــش دولتــی متمرکــز شــویم ،بــه
نتیجــه متفاوتــی میرســیم؛ زیــرا در بخــش
دولتــی ،اغلــب علتهــا بــا بخــش خصوصــی
فــرق دارد .میتــوان گفــت کــه ماهیــت
هلدینــگ بهلحــاظ مأموریــت ،در بخــش
خصوصــی متفــاوت از بخــش دولتــی اســت.
در بخــش خصوصــی ،مجســم کنیــد کــه یک
ســهامدار در  10شــرکت ســرمایهگذاری
کــرده اســت و ســهام کنترلــی دارد .ایــن
ســهامدار بــرای اینکــه ایــن شــرکتها را
اداره کنــد بایــد بهصــورت مســتقل بــه
تکتــک ایــن شــرکتها نــگاه کنــد .بایــد
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بهعنــوان یــک ســرمایهگذار خــودش بــه
کمــک مشــاورانش در مجامــع تکتــک
ایــن شــرکتها حضــور داشــته باشــد و
تصمیمگیــری کنــد و هیأتمدیــره آنهــا را
انتخــاب کنــد .در عمــل ،ســهامداران بخــش
خصوصــی بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه
تعــداد سرمایهگذاریهایشــان اگــر زیــاد
شــود دیگــر نمیتواننــد ایــن وظیفــه را
انجــام دهنــد و از عهــده شــخص آنهــا خارج
اســت .در ایــن صــورت ،یک شــرکتی درســت
میکننــد و ســهام شــخصی خــود را بــه ایــن
شــرکت انتقــال میدهنــد و خودشــان هــم
ســهامدار ایــن شــرکت میشــوند .اینجــا
یــک هلدینــگ متولــد شــده اســت .درواقــع
ســهامدار خصوصــی ،ســهام شــخصی خــود
را بــه یــک شــرکت جدیدالتأســیس و یــا
موجــود منتقــل میکنــد و در عــوض آن ،در
خــود شــرکت هلدینــگ ســهامدار میشــود.
پــس یــک واســطهای بیــن ســهامدار
خصوصــی و شــرکتهایی کــه وجــود
داشــتند ایجــاد میشــود .در ایــن صــورت ،در
ایــن هلدینــگ تیمهــای مدیریــت حرف ـهای
انتخــاب میشــود و نظارتهایــی کــه قــرار
بــود دربــاره شــرکتهای زیرمجموعــه
انجــام شــود بــه یــک تیــم حرفــهای بــا
عنــوان «تیــم مدیریتــی هلدینــگ» یــا
«ســتاد هلدینــگ» واگــذار میشــود.
طبیعتــاً ســهامدار ،بــر هلدینــگ کنتــرل
دارد و در مدیریــت هلدینــگ هــم حضــور
خواهــد داشــت .هــدف از ایجــاد هلدینــگ در
بخــش خصوصــی ،اداره ســرمایهگذاریهای
ســهامداران خصوصــی توســط یــک
شــرکت حرفــهای اســت کــه بــا مدیــران
حرفــهای کار میکنــد .درصورتیکــه ایــن
ســرمایهگذار بخــش خصوصــی بــه توســعه
فعالیتهایــش تمایــل داشــته باشــد ،بایــد
شــرکتهای جدیــد را از طریــق هلدینــگ
خریــداری کنــد .بهبیاندیگــر ،هلدینــگ
مأموریــت پیــدا میکنــد کــه یــک شــرکت
دیگــری را تملــک کنــد .بهاینترتیــب،
فعالیتهــای هلدینــگ توســعه مییابــد
یــا خــود هلدینــگ تصمیــم میگیــرد
از محــل ســودی کــه از شــرکتهای
زیرمجموعــه بهدســت مــیآورد یــک
ســرمایهگذاری جدیــد انجــام دهــد؛
بنابرایــن توســعه در ســرمایهگذاریهای
هلدینــگ از  2طریــق خریــد شــرکتهای
6
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جدیــد و یــا ســرمایهگذاری منابــع خــودش
در فعالیتهــای جدیــد اتفــاق میافتــد.
بهبیاندیگــر ،بهجــای اینکــه ســهامدار
خصوصــی بخواهــد شــخصاً یــک شــرکت
دیگــر را بخــرد ،مأموریــت خریــد را نیــز
بــه هلدینــگ محــول میکنــد یــا بهجــای
اینکــه مجــددا ً در یــک شــرکت جدیــد
بهصــورت شــخصی ســرمایهگذاری کنــد،
آن مأموریــت را بــه هلدینــگ میســپارد.
درنتیجــه ،هلدینــگ بــه ابــزاری بــرای
مدیریــت ســرمایهگذاریهایی تبدیــل
میشــود کــه درنهایــت متعلــق بــه
یــک ســرمایهگذار خصوصــی یــا چنــد
ســرمایهگذار خصوصــی اســت کــه باهــم
بهصــورت مشــترک یــک هلدینــگ را ایجــاد
میکننــد .
شــرکتهایی کــه در قالــب
هلدینــگ اداره میشــوند ،چــه
مزیتهایــی دارنــد و چــه نــوع
ارزشآفرینــی خواهنــد داشــت؟
همینجــا یکــی از مزیتهــای هلدینــگ
خــودش را نشــان میدهــد .آن مزیــت
ایــن اســت کــه در هلدینــگ از نیروهــای
متخصــص ،مدیــران حرفــهای و مشــاوران
زبــده اســتفاده میشــود .یــک حســن
دیگــری کــه هلدینــگ بــرای ســهامداران
خصوصــی خواهــد داشــت ایــن اســت کــه
اگــر هلدینــگ بهخوبــی مدیریــت شــود،
گزارشهــای مالــی کــه تهیهشــده گزارشــی
تلفیقــی خواهــد بــود؛ بــه ایــن معنــی کــه
ایــن گــزارش ،عملکــرد کل شــرکتهای
زیرمجموعــه را نشــان میدهــد .مزیــت
دومــی کــه یــک ســهامدار میتوانــد از
آن اســتفاده کنــد ایــن اســت کــه یــک
هلدینگــی در اختیــار دارد کــه قــدرت مالــی
باالیــی دارد ،پــس اعتبــار دارد .هلدینــگ،
اگــر بهدرســتی در بــورس عرضــه شــود،
بــا عرضــه درصــدی از ســهام هلدینــگ،
ســهامداران شــرکت هلدینــگ میتواننــد
بخشــی از ســرمایهگذاریهایی کــه قبــ ً
ا
انجــام داده بودنــد را بازیافــت کننــد و
مجــددا ً از آن بــرای توســعه فعالیتهایشــان
اســتفاده کننــد .پــس مزیــت دوم هلدینــگ
ایــن اســت کــه اگــر خــوب شــکل بگیــرد و
بهخوبــی مدیریــت شــود ،میتوانــد بــه یــک
شــرکت پرقــدرت مالــی تبدیــل شــود تــا

عــاوه بــر اینکــه اعتبــاری بــرای ســهامداران
کســب کنــد ،بــا عرضــه ســهامش در بــورس،
بخشــی از آن ســرمایهگذاری بــا ارزشهــای
باالتــر بازیافــت شــود.
ولــی یــک ســهامدار خصوصــی کــه
بــا اســتفاده از تعــدادی مشــاوران
خــوب میتوانــد شــخص ًا چنــد
شــرکت را خــودش اداره کنــد؛ چــرا
بایــد بــه ســمت هلدینــگ بــرود؟
همــه ایــن فرآیندهــا مشــروط بــر ایــن
اســت کــه خــوب ســازماندهی شــوند .یکــی
از مزیتهــای خیلــی مهــم ایــن اســت
کــه یــک ســری از خدمــات موردنیــاز
شــرکتها کــه همــه بهصــورت مشــترک
بــه آن نیازمنــد هســتند ،بهجــای اینکــه در
تکتــک شــرکتها ارائــه شــود ،بهصــورت
متمرکــز در هلدینــگ ارائــه میشــود؛ مث ـ ً
ا
هــر شــرکتی ،بــه خدمــات حقوقــی نیازمنــد
اســت کــه بهجــای اینکــه هــر شــرکت بــرای
خــودش یــک دفتــر حقوقــی داشــته باشــد،
در هلدینــگ بــا ایجــاد یــک دفتــر حقوقــی
توانمنــد بــه همــه شــرکتهای زیرمجموعــه
خدمــات حقوقــی ارائــه خواهــد شــد کــه
ایــن نوعــی صرفهجویــی یــا ســینرژی
محســوب میشــود .ایــن نــوع ســرویسها
میتوانــد بســیار بیشــتر باشــد .در برخــی از
هلدینگهــا حتــی وظایفــی ماننــد بازاریابــی
را بهجــای اینکــه در تکتــک شــرکتها
انجــام دهنــد ،در هلدینــگ متمرکــز
میکننــد .اینجــا هــم یــک صرفهجویــی
اتفــاق میافتــد .از طرفــی دیگــر ،یکــی از
فعالیتهــای متمرکــز ،میتوانــد مدیریــت
منابــع انســانی باشــد .بعضــی از هلدینگهــا
تصمیــم میگیرنــد کــه ایــن ســرویس را
هــم متمرکــز انجــام دهنــد .عــاوه بــر ایــن
صرفههــای ناشــی از اشــتراک منابــع،
هلدینــگ میتوانــد همافزایــی هــم ایجــاد
کنــد .همافزایــی ترجمــه واژه synergy
اســت و دامنــه وســیعی دارد .یکــی از
آنهــا صرفهجویــی در هزینههــا اســت،
مث ـ ً
ا ممکــن اســت شــرکتی تیــم  ITقــوی
داشــته باشــد .ایــن تیــم زمانیکــه بــه
شــرکتهای فامیــل ســرویس دهــد ،یــک
صرفهجویــی بــزرگ اتفــاق میافتــد و
بهجــای اینکــه از بیــرون خریــد خدمــت
شــود از امکانــات داخــل گــروه اســتفاده

میشــود .پــس یکــی از زمینههــای ایجــاد
همافزایــی ایــن اســت کــه دانــش موجــود
در شــرکتهای زیرمجموعــه بــه اشــتراک
گذاشــته میشــود .یکــی از زمینههــای
دیگــر ،ایجــاد همافزایــی تــدارکات و تأمیــن
از منابــع مشــترک اســت؛ بــه ایــن معنــی
کــه شــرکتها بــرای خریــد مــواد اولیــه
و نیازهــای خدماتــی خــود ،بهعنــوان یــک
خریــدار بــزرگ میتواننــد قیمتهــای
بهتــری بگیرنــد .در جمعبنــدی بایــد گفــت
کــه یکــی از مزایــای بالقــوه هلدینگهــا
ایجــاد همافزایــی اســت و یکــی از
شــاخصهای ارزیابــی هلدینگهــا میــزان
همافزایــی ایجادشــده آنهــا اســت.
خلــق هــمافزایــی چــه پیشنیازهایــی
میخواهــد؟
طبیعتــاً خلــق همافزایــی مســتلزم وجــود
یــک ســری پیشنیازهــا اســت .یکــی از
آنهــا ایــن اســت کــه واقعــاً شــرکتهای
زیرمجموعــه یــک هلدینــگ بهعنــوان
عضــوی از یــک فامیــل بــزرگ عمــل کــرده
و از هــم بیگانــه نباشــند.
یکــی از وظایــف مهــم مدیریــت هلدینــگ
ایــن اســت کــه ایــن ارتباطــات را بیــن
شــرکتها ایجــاد کنــد کــه هرکــدام
بهصــورت یــک جزیــره مســتقل دنبــال کار
خودشــان نباشــند .در برخــی هلدینگهــا،
مشــاهده میشــود کــه مدیــران شــرکتها
حتــی همدیگــر را هــم نمیشناســند و بــا
اســم و چهــره مدیرعامــل شــرکتی کــه
عضــو همــان گــروه اســت ،آشــنا نیســتند.
ایــن نشــان میدهــد کــه در ایــن گــروه
ارتباطــات منســجم ایجــاد نشــده اســت.
پــس اگــر ایجــاد هلدینــگ بخواهــد یــک
اقــدام مفیــد و مؤثــر باشــد ،بایــد حتمــاً
چنــد بهبــود در آن قابلمشــاهده باشــد
کــه یکــی از آنهــا ،بهبــود در عملکــرد
شــرکتها اســت؛ زیــرا در ســتاد هلدینــگ،
نیروهــای متخصصــی داریــم کــه میتواننــد
شــرکتها را راهنمایــی ،هدایــت و پشــتیبانی
کننــد و بــه بهبــود عملکــرد آنهــا کمــک
کننــد .بهبــود دوم از طریــق ایجــاد ارتبــاط
بیــن شــرکتها صــورت میگیــرد تــا
همافزایــی ایجــاد شــود؛ مثــ ً
ا اگــر دیــده
میشــود کــه در زنجیــره ارزش یــک
شــرکت ،تکنولــوژیای وجــود دارد کــه

بــه درد شــرکت دیگــری در هلدینــگ هــم
میخــورد ،بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه
ایــن تکنولــوژی منتقــل شــود و شــرکت دوم
مجــددا ً بهدنبــال خریــد تکنولــوژی مذکــور
نــرود .ایــن شــیوهها میتوانــد در بهبــود
عملکــرد شــرکتها مؤثــر واقــع شــود.
بــا توجــه بــه کلیاتــی کــه مطــرح
کردیــد ،هلدینگهــا چــه ســطوحی
دارنــد و اســتراتژی مطلــوب بــرای
آنهــا چگونــه خواهــد بــود؟
زمانــی کــه هلدینــگ شــکل میگیــرد،
بــه ســطح جدیــدی از اســتراتژی نیازمنــد
اســت کــه آن را اســتراتژی هلدینــگ
مینامنــد .شــرکتها هــم خودشــان بــه
یــک اســتراتژی نیازمنــد هســتند کــه
اســتراتژی کســبوکار نامیــده میشــود.
تفــاوت ایــن  2اســتراتژی باهــم خیلــی
زیــاد اســت .اســتراتژی کس ـبوکار بــه ایــن
معنــی اســت کــه شــرکت چگونــه در بــازار
رقابــت کنــد تــا بتوانــد توســعه یابــد و بقــا
داشــته باشــد؛ امــا زمانیکــه از اســتراتژی
هلدینــگ صحبــت میکنیــم ،یعنــی اینکــه
هلدینــگ در کــدام شــاخهها بایــد توســعه
پیــدا کنــد ،در چــه فعالیــت جدیــدی وارد
شــود و یــا بالعکــس ،از کــدام فعالیتهــا
خــارج شــود .بایــد وقــت هلدینگهــا صــرف
ایــن نــوع اســتراتژیها شــود .بایــد دائمــاً
شــرایط محیــط را مطالعــه کننــد ،رونــد
اقتصــاد کشــور را بررســی و زمینههــای
جــذاب را بــرای توســعه شناســایی کننــد .از
طرفــی دیگــر ،بایــد فعالیتهــای خودشــان
را در شــرکتهای دیگــر ارزیابــی کننــد و
اگــر بــا فعالیتهایــی برخــورد میکننــد
کــه شانســی بــرای توســعه و پیشــرفت در
آنهــا وجــود نــدارد ،بایــد تصمیــم بگیرنــد
کــه چطــور از ایــن فضــا خــارج شــوند .ایــن
تصمیمــات میتوانــد شــامل فــروش ســهم
و یــا در بدتریــن حالــت ،توقــف و یــا انحــال
شــرکت باشــد .همــه اینهــا بایــد در ســطح
هلدینــگ تصمیمگیــری شــود ،امــا معمــوالً
دیــده شــده اســت کــه ایــن وظیفــه فراموش
میشــود و هلدینگهــا بهجــای آنکــه کار
خودشــان را انجــام دهنــد ،بــه کار روزمــره
شــرکتهای زیرمجموعــه و حــل مشــکالت
آنهــا درگیــر میشــوند و از نقــش خــود
غافــل میشــوند .اگــر مدیریــت هلدینــگ،

ایــن نقــش را ایفــا نکنــد و همــه وقتــش
صــرف ایــن شــود کــه مشــکالت روزمــره
شــرکتها را حــل کنــد ،یــک جایــی از
کار ایــراد دارد؛ یــا کســبوکار مشــکل دارد
و بایــد زودتــر از آن خــارج شــد یــا تیــم
بوکار را
مدیریتــی توانایــی اداره آن کســ 
نــدارد.
در ایــران چگونــه هلدینگهــا
مدیریــت میشــوند؟ آیــا مدیریــت
هلدینــگ از یــک اســتاندارد جهانــی
برخــوردار اســت؟
در ایــران هــم هلدینگهــا بــا همیــن اهــداف
و نیــت ایجــاد میشــوند .اســتاندارد ایجــاد
هلدینــگ در دنیــا یکســان اســت و تفاوتهــا
ناشــی از توانمندی و کیفیت مدیریتی اســت.
اصــوالً اداره شــرکتها در دنیــا تابــع یــک
ســری اصــول مشــترک اســت ،امــا تفــاوت
در کیفیــت اداره کــردن شــرکتها اســت.
در کشــورهایی کــه در مدیریــت شــرکتها
و هلدینگهــا تجربــه خیلــی زیــاد دارنــد،
اســتاندارد مدیریــت باالتــر اســت؛ یعنــی بــا
اســتقرار سیســتمهای بســیار پیشــرفتهتر
و کیفیــت مدیریــت باالتــر طبیعت ـاً نتایجــی
کــه بــه دس ـت میآیــد ،بهتــر اســت.
اگــر هلدینــگ ،خــوب مدیریــت شــود و
بتوانــد یــک برنــد قــوی ایجــاد کنــد ،ایــن
برنــد قــوی بــه هلدینــگ کمــک خواهــد
کــرد کــه در شــاخههای دیگــری کــه
میخواهــد وارد شــود ،دســت بــاال را داشــته
باشــد .بهاینترتیــب ،در دنیــا یکــی از
اســتفادههایی کــه از هلدینگهــا میشــود،
ایجــاد یــک برنــد قــوی و شناختهشــده و
توســعه آن در شــاخههای دیگــر اســت.
اکنــون در ایــران دیــده میشــود
کــه یکســری اســتارتآپها در
کنــار هــم جمــع شــده و هلدینــگ
تشــکیل دادهانــد ،بــا توجــه بــه
اســتانداردهایی کــه از آن نــام بردیــد،
آیــا میتــوان ایــن مــدل را هلدینــگ
اطــاق کــرد؟
موضــوع ایــن اســت کــه از هلدینــگ کــه
یــک ابــزار اســت چگونــه اســتفاده شــود.
اگــر در دل ایــن اســتارتآپها ،همافزایــی
ایجــاد شــود و یــک مدیریــت کارآمــد
در ســطح هلدینــگ شــکل بگیــرد کــه
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بتوانــد در تأمیــن ســرمایه و منابــع مالــی،
برندســازی و کمکهــای تکنولوژیکــی ،از
شــرکتها پشــتیبانی کنــد ،میتــوان نــام
آن را هلدینــگ گذاشــت .در ایــن حالــت،
هلدینــگ نقــش مفیــدی خواهد داشــت و در
غیــر ایــن صــورت ،فقــط هزینههــا بهناچــار
زیادتــر میشــود .معمــوالً ،ابتــدا هلدینگهــا
ایجــاد میشــوند و بعــدازآن ،هلدینگهــا
اســتارتآپها را شــکل میدهنــد.
ایــن مســیر طبیعیتــر بهنظــر میرســد.
در ایــران ،هلدینگهــای بزرگــی داریــم کــه
بخشــی از منابــع خودشــان را بــهســمت
ســرمایهگذاریهای مخاطرهآمیــز ســوق
دادهانــد؛ زیــرا تــوان مالــی آنهــا اجــازه
میدهــد کــه ریســک باالتــری را تجربــه
کننــد.
بــرای یــک هلدینــگ بــزرگ
کــه  5درصــد ســود ســاالنهاش
را بــه ســرمایهگذاریهای مخاطرهآمیــز
اختصــاص دهــد و اســتارتآپ ایجــاد کنــد،
ایــن اســتراتژی معنــادار اســت .برخــی
بانکهــای خصوصــی هــم ایــن مــدل را
تجربــه کردهانــد و رقمهــای درشــتی را
بــه ســرمایهگذاریهای مخاطرهآمیــز
اختصــاص دادهانــد .این روش روش مناســبی
اســت ،امــا بــرای اینکــه خــود اســتارتآپها
دور هــم جمــع شــوند و یــک هلدینــگ
بهمعنــای واقعــی درســت کننــد ،شــرایط
خاصــی الزم اســت و عوامــل زیــادی در
موفقیــت آنهــا دخیــل اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه اکنــون در
کشــور شــاهد رواج پدیــدهای بــهنــام
تــب هلدینــگداری هســتیم ،آیــا
روشــی کــه برخــی اســتارتآپها
بــرای هلدینگیشــدن در پیــش
گرفتهانــد ،میتوانــد مخاطرهآمیــز
باشــد؟
در بعضــی از ایــن مــوارد نمیتــوان روی
تشــکلی کــه ایجــاد میشــود نــام هلدینــگ
را گذاشــت .ممکــن اســت کــه شــرکتی
بهصــورت توافقــی ،مدیریــت یکســری
شــرکت دیگــر را هــم برعهــده بگیــرد؛ مثـ ً
ا
اســتارتآپها در کنــار هــم جمــع شــوند و
بــرای اینکــه توانمنــدی مدیریــت خودشــان
را ندارنــد ،ایــن اختیــار را بــه یــک شــرکت
باالدســتی بدهنــد کــه آنهــا را مدیریــت
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کنــد .اســم آن را هــم هلدینــگ بگذارنــد،
امــا مــا راجــع بــه یــک تعریــف بینالمللــی
و اســتاندارد صحبــت میکنیــم کــه مطابــق
آن ،هلدینــگ بایــد از طریــق مالکیــت ســهام
و یــا یــک نــوع ترتیبــات قــراردادی ،اختیــار
ســایر شــرکت را در دســت بگیــرد .البتــه
تعریفــی کــه دربــاره هلدینــگ ارائــه شــد،
بیشــتر در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی
دیــده میشــود کــه بــه ایــران هــم تســری
یافتــه اســت؛ امــا در شــرق آســیا ماننــد
کشــورهای ژاپــن و کــره ،ماهیــت هلدینــگ
خیلــی متفــاوت از هلدینگهایــی اســت کــه
در ایــران ،اروپــا و آمریــکا دیــده میشــود و
ســاختار آن فــرق دارد.
شــیوه ارزیابــی هلدینگهــا چگونــه
اســت؟ آیــا بــر اســاس شــاخص
و معیارهــای مشــخصی میتــوان
هلدینگهــا را طبقهبنــدی کــرد؟
 2نــوع ارزیابــی بــرای هلدینگهــا میتوانــد
مدنظــر قــرار گیــرد .یــک نــوع ارزیابــیای
کــه صرفــاً براســاس نتایــج مالــی عملکــرد
هلدینگهــا باشــد .در اینجــا ،معیارهــا
مشــخص اســت .یکــی از معیارهــا ایــن اســت
کــه آیــا هلدینــگ ،بــا جمــع کــردن تعــدادی
شــرکت در زیــر چتــر خــود بــه خلــق ارزش
موفــق شــده اســت؟ اگــر ایــن شــرکتها
مســتقل بودنــد ،آیــا نتایجــی کــه بهدســت
میآوردنــد تفــاوت داشــت؟ ایــن ارزیابــی،
ارزیابــی مالــی اســت .ارزیابــی دیگــر،
مربــوط بــه جنبههــای کیفــی میشــود.
بــه ایــن معنــا کــه ســبک مدیریــت
هلدینــگ چیســت؟ اصطالحــی در مدیریــت
هلدینگهــا بــهکار بــرده میشــود کــه بــه
آن «ســبک سرپرســتی» میگوینــد؛ یعنــی
شــرکتهای خــودم را بــا چــه ســبکی
مدیریــت کنــم؟ بــههمیــنلحــاظ ،ایــن
ســبک مدیریــت را در هلدینگهــا «
 »parenting styleمیگوینــد .ایــن
ســبکها ،بیــن هلدینگهــا تفــاوت
ایجــاد میکنــد .البتــه بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه کــرد کــه ســبکها یــک
انتخــاب نیســتند بلکــه یــک الــزام نســبت
بــه ســطح بلــوغ زیرمجموعــه هــر هلدینــگ
محســوب میشــوند .اگــر یــک هلدینــگ،
شــرکتهایی در زیرمجموعــه خــود دارد
کــه شــرکتهایی بالــغ هســتند و موفــق

شــدهاند در بــازار جایــگاه خوبــی پیــدا کننــد
و رونــد فعالیتهــا و عملکــرد و ســودآوری
آنهــا باثبــات رو بــه پیشــرفت باشــد ،یعنــی
مدیریتــی کــه در آن شــرکتها منصــوب
شــده ،کارش را خــوب بلــد اســت و از عهــده
بوکار بهخوبــی برمیآیــد .در
اداره آن کســ 
ایــن صــورت ممکــن اســت هلدینــگ ســبک
مدیریتــش را بیشــتر روی کنتــرل مالــی
متمرکــز کنــد؛ امــا اگــر هلدینــگ شــرکتی
دارد کــه هنــوز در مراحــل ابتدایــی رشــد
قــرار دارد و ماننــد یــک اســتارتآپ هنــوز
بــه بلــوغ کافــی نرســیده اســت ،بــه کمــک
نیازمنــد اســت و بایــد در برنامهریــزی
اســتراتژی و حــل مشــکالت بــه آن کمــک
کــرد .بــرای ایــن نــوع شــرکتها بایــد
برنامهریــزی اســتراتژیک کــرد و در اجــرای
آن برنامــه هــا نظــارت نزدیــک داشــت؛ زیــرا
آن تیــم نمیتوانــد افــق آینــده را بهخوبــی
مشــاهده کنــد و نمیتوانــد همــه ابعــاد
کارش را مدیریــت کنــد و مســیر توســعه
خــود را بهدرســتی انتخــاب کنــد.
در اینجــا ،نــوع سرپرســتی از کنتــرل
مالــی بــه برنامهریــزی اســتراتژیک تغییــر
میکنــد .حــال اگــر ایــن شــرکت بــه بلــوغ
بیشــتری رســید و راهــش را پیــدا کــرد ،ایــن
بــار کنتــرل روی شــاخصهای اصلــی و
کلیــدی متمرکــز میشــود؛ بــه ایــن معنــی
کــه کنتــرل اســتراتژیک در دســتور کار قــرار
میگیــرد.
در اینجــا میتــوان بــه مســائلی ماننــد ســهم
بــازار و درصــد پیشــرفت بهعنــوان اســتراتژی
اشــاره کــرد کــه از مدیریــت شــرکت انتظــار
مـیرود بــه آن هــا دســت یابــد .یــک اشــتباه
رایــج در هلدینگهــا ،ایــن اســت کــه بــا
همــه شــرکتهای زیرمجموعــه مثــل هــم
رفتــار شــود .یــک ســری اهــداف بــه آنهــا
دیکتــه میشــود و میگوینــد کــه بایــد
بــه ایــن اهــداف برســید ،غافــل از آنکــه آن
شــرکتها توانمنــدی آن کار را ندارنــد.
یکــی از مشــخصههای هلدینــگ موفــق و
خــوب ،ایــن اســت کــه ســبک مدیریتــش
متناســب بــا وضعیــت شــرکتها بهدرســتی
انتخــاب شــده باشــد .ایــن یــک ارزیابــی
کیفــی اســت .ارزیابــی مالــی هــم مربــوط
بــه نتایــج مالــی و ارزیابــی ســود و زیــان
آخــر ســال میشــود و دیگــر اینکــه چقــدر
همافزایــی ایجــاد شــده اســت.

هلدینگها نقش مهمی در اقتصاد مدرن بازی میکنند؛

تب هلدینگداری؛ مزایا و معایب آن

براســاس تعریفــی کــه در ویکیپدیــا دیــده میشــود« ،هلدینــگ»
یــا شــرکت نگهدارنــده بــه شــرکتی گفتــه میشــود کــه صاحــب
ســهام مهــم شــرکتهای دیگــرباشــد .عموم ـ ًا ایــن اصطــاح بــرای
شــرکتهایی بــهکار مــیرود کــه کاال یــا خدمــت تولیــد نمیکننــد
امــا در عــوض ،هــدف آنهــا ایــن اســت کــه بــا مالکیــت ســهام دیگر
شــرکتها ،گروهــی از شــرکتها را تشــکیل دهنــد .شــرکتهای
هلدینــگ ،ریســک صاحبــان ســهام را کاهــش میدهنــد و
میتواننــد بــه مالکیــت و کنتــرل تعــدادی از شــرکتها کمــک
کننــد .صرفنظــر از مفهــوم اولیــه هلدینــگ ،مهــم ایــن اســت
کــه در حــال حاضــر بســیاری از موفقتریــن شــرکتها در جهــان،
شــرکتهای هلدینــگ هســتند و ایــن شــرکتها ،در اقتصــاد
جهــان امــروزی نقــش بســیار مهمــی ایفــا میکننــد.
شــرکت هلدینــگ بهدلیــل قــدرت ،منابــع و اختیــارات فراوانــی

از معرفــی شــرکتهای برتــر
جهــان در حــوزه هلدینــگداری
شــروع کنیــم .آیــا دربــاره
شــرکتهای برتــر هلدینــگداری
جهــان رتبهبنــدی خاصــی وجــود
دارد و آیــا آمــاری هســت کــه نشــان
دهــد ایــن شــرکتها بیشــتر در
کــدام بخــش از صنعــت فعالیــت
دارنــد؟
نگاهــی بــه تاریــخ اقتصــاد جهــان در 20
ســال گذشــته ،حدفاصــل ســالهای 2000
تــا  2020حاکــی از آن اســت کــه عموم ـاً
جنــس هلدینگهــا تکنولوژیمحــور شــده
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه هلدینگهایــی
کــه در صنایــع فنــاوری ســرمایهگذاری

کــه دارد ،میتوانــد از طریــق پاییــن آوردن هزینــه ســرمایه
از شــرکتهای فرعــی خــود حمایــت کنــد و موجــب حفاظــت از
داراییهــای دیگــر در برابــر ورشکســتگی شــرکتهای فرعــی
شــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه گفتــه میشــود در اقتصــاد
مــدرن ،هلدینگهــا نقــش مهمــی بــازی میکننــد.
در شــرایطی کــه در کشــور تــب هلدینــگداری بــاال گرفتــه و
بســیاری از شــرکتها فکــر میکننــد درصورتیکــه بــه یــک
هلدینــگ تبدیــل شــوند ،موفقیــت اقتصــادی بیشــتری نصیبشــان
خواهــد شــد ،دکتــر ســامان حقیقــی ،کارشــناس مالــی ،گفتوگــو
کردیــم و پرس ـشهایی دربــاره وضعیــت هلدین ـگداری در ایــران
و جهــان ،ضــرورت ورود همــه شــرکتهای تجــاری بــه فرآینــد
هلدین ـگداری و یــا ایــن اقــدام یــک اشــتباه اســتراتژیک خواهــد
بــود یــا خیــر ،پرســیدیم.

میکننــد از ارزشهــای بســیار باالیــی
برخــوردار شــدهاند.
در ایــن زمینــه میتــوان بــه هلدینــگ
«آلفابــت» شــرکت فنــاوری آمریکایــی
مســتقر در کالیفرنیــا اشــاره کــرد کــه
شــرکت گــوگل زیرمجموعــهای از آن
اســت .در همیــن حــال هلدینــگ آمــازون،
هلدینــگ فیسبــوک ،هلدینــگ برکشــایر
هــم از هلدینگهــای موفــق در صنعــت
فنــاوری هســتند .در صنایــع نفتــی و
پتروشــیمی و صنایــع معدنــی و فلــزی هــم
هلدینگهــای تــاپ در کالس جهانــی
وجــود دارنــد .جالــب اســت کــه وقتــی
بــه  30شــرکت نخســت هلدینــگ دنیــا در
ســال  2020در مقایســه بــا ســال 1970

نــگاه میکنیــم ،مشــخص میشــود
کــه در آن زمــان صنایــع ،زیرســاختیتر
بــوده و اکنــون صنایــع تکنولوژیکمحــور
شــده اســت .در آن زمــان ،صنایــع مربــوط
بــه معــادن ،فلــزات ،نفــت ،گاز و انــرژی
از لحــاظ ارزش بهعنــوان بزرگتریــن
شــرکتهای هلدینگــی مطــرح بــود امــا
اکنــون هلدینگهــای تکنولوژیمحــور
جــای آنهــا را گرفتهانــد.
در فرآینــد ایجــاد هلدینگ ،اشــتباه
اســتراتژیک بســیاری از مجموعههــا
در چــه زمینههایــی دیــده میشــود؟
در کشــور اگــر مصداقــی در ایــن
زمینــه وجــود دارد بفرماییــد؟
[شماره شانزدهم  -تابستان]1400

9

یکــی از مشــکالتی کــه وجــود دارد همــان
تــب هلدینگــی اســت کــه درنتیجــه مســائل
اجتماعــی رخ میدهــد؛ بــه ایــن معنــی
کــه عــدهای فکــر میکننــد وقتــی نامشــان
بــه یــک هلدینــگ تبدیــل شــود ،بــزرگ
نشــان داده خواهنــد شــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه ایــن موضــوع ،ذاتـاً یــک مســأله
اجتماعــی اســت و زمانیکــه یــک شــرکت
دچــار تــب هلدینگــی میشــود ،فلســفه
چرایــی آن را فرامــوش میکنــد و هــر زمان
کــه میخواهــد ،شــرکتهای جدیــدی بــه
ایــن مجموعــه اضافــه میکنــد؛ امــا بــه
ایــن پرســش فکــر نمیکنــد کــه خریــدن
یــک شــرکت جدیــد چــه مزایایــی دارد و
آیــا مزایــای آن بیشــتر از معایبــش اســت
یــا خیــر؟ بــه بیاندیگــر ،بزرگتریــن
اشــتباه رایــج در تــب هلدینــگداری ،بــه
عــدم بررســی و شــناخت و آگاهــی از مزایــا
و معایــب اقتصــادی خریدهــا در هلدینــگ
مربــوط میشــود.
اینکــه شــرکت جدیــدی کــه قــرار اســت
بــه ایــن مجموعــه افــزوده شــود آیــا از
لحــاظ اقتصــادی و عملیاتــی ،مزایایــش بــه
معایبــش میچربــد یــا خیــر؟ ایــن نکتــه
ازاینجهــت مهــم اســت کــه شــاید یــک
شــرکت بهخودیخــود ســودده باشــد ،امــا
زمانــی کــه وارد هلدینــگ میشــود ممکــن
اســت روی صورتهــای مالــی ،اثــر منفــی
داشــته باشــد.
بــه همیــن دلیــل ،ابتــدا مهــم ایــن اســت
کــه مســائل عملیاتــی و بهــرهوری یــک
شــرکت بررســی شــود تــا اطمینــان حاصــل
شــود کــه اگــر ایــن شــرکت بــه ســاختار
هلدینــگ وارد شــود ،از بهــرهوری فاصلــه
نگیــرد.
ممکــن اســت بهخودیخــود خیلــی از
شــرکتها ســودده و از لحــاظ عملیاتــی
بهــرهور باشــند؛ امــا اینکــه در ذات
هلدینــگ ،چرخــه ،منطــق و زنجیــره تولیــد
هلدینــگ چــه نقشــی ایفــا میکننــد در
درجــه اهمیــت قــرار دارد .نبایــد بهخاطــر
مســائل اجتماعــی بــدون بررســی مســائل
اقتصــادی و عملیاتــی در حــوزه هلدینــگ
ورود کنیــم .ایــن یکــی از اشــتباهات
بزرگــی اســت کــه اکنــون بســیاری از
شــرکتها بــه آن دچــار میشــوند.
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اخیــرا ً در کشــور مجموعههایــی
شــکل گرفتهانــد کــه خــود را
هلدینــگ مینامنــد امــا بــه نظــر
میرســد کــه شــیوه شــکلگیری
آنهــا در تعریــف هلدینــگ
نمیگنجــد ،مثــل مجموعههایــی
کــه از چنــد اســتارتآپ تشــکیل
شــدهاند ،آیــا میتــوان اســم
هلدینــگ را روی ایــن مجموعههــا
هــم گذاشــت؟
هلدینگهــا ،بهجــای آنکــه بــه
فازعملیــات وارد شــوند ،فیالذاتــه مدیــر
هســتند .پــس بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت
کنیــم کــه اگــر اســم خودمــان را هلدینــگ
میگذاریــم نبایــد درگیــر عملیــات شــویم.
هلدینگهــا بایــد عقــب بنشــیند و منطــق
وجــودی شــرکتهای فرعــی را در کنــار
هــم بررســی و تأییــد کننــد؛ یعنــی از
لحــاظ عملیاتــی تأییــد کننــد کــه حضــور
ایــن شــرکتها در کنــار هــم و یــا در
مجموع ـهای زیــر چتــر هلدینــگ میتوانــد
معنــای عملیاتــی خاصــی بدهــد یــا یــک
معنــای اقتصــادی خاصــی در آن وجــود
دارد .ایــن موضــوع خیلــی مهمــی اســت
و بــا ایــن تعریــف اگــر وارد اســتارتآپها
شــویم و خودمــان را بــا عملیــات درگیــر
کنیــم ،دیگــر اســم مــا هلدینــگ نیســت.
مجموعــهای را مثــال میزنــم؛ اکنــون
گــروه اینترنتــی ایــران ( )iigکــه گــروه
اســنپ را راهانــدازی کــرده اســت ،ویژگــی
هلدینــگ را دارد و بــا خلــق واحدهــای
کسـبوکار کوچــک بــه ایــن فکــر میکنــد
کــه چــه محصوالتــی را وارد ایــن بیزینــس
کنــد.
درواقــع ،ایــن هلدینــگ در حــال خلــق
بیزینــس یونیــت اســت و اگــر آن
جایــگاه مدیریتــی گــروه اســنپ بخواهــد
در تکتــک عملیــات ایــن واحدهــای
کس ـبوکار دخالــت کنــد ،دیگــر نمیتــوان
اســم آن را هلدینــگ گذاشــت.
هلدینــگ ایــران بایــد عقب بنشــیند و بگوید
کــه مثــ ً
ا اکنــون در حــوزه خریدوفــروش
محصــوالت غذایــی ،اســنپفود حضــور دارد.
در یــک زنجیــره عقبتــر اســنپ ســاپالی
را بــرای رســتورانها ایجــاد کــرده اســت
و بــه همیــن نحــو زنجیــره ایــن خدمــات

را تکمیــل کــرده اســت .ایــن یــک تصمیــم
هلدینگــی محســوب میشــود کــه
حواســش بــه منطــق اقتصــادی و عملیاتــی
شــرکتهای زیرمجموعــه و ســود و
عایــدی هلدینــگ اســت؛ امــا بهمحــض
اینکــه بــه بیزینــس وارد شــود و در
عملیــات دخالــت کنــد ،دیگــر نمیتــوان
اســم آن را هلدینــگ گذاشــت .در کشــور
میتــوان بــرای هلدینگهــا معیــار
گذاشــت تــا مشــخص شــود کدامیــک از
شــرکتها نقــش حاکمیتــی ،نظارتــی و
تصمیمگیــری را ایفــا میکننــد و کــدام
شــرکتها بــه اســم هلدینــگ ،یــک ســری
محصــول دارنــد و جنــس فعالیتشــان
عملیاتــی اســت.
در حــال حاضــر ،هلدینگهــای
بــزرگ جهــان چگونــه اداره
میشــوند؟ بهتــر اســت کــه
هلدینــگ از طریــق هیأتمدیــره یــا
از طریــق مجمــع ســهامداران اداره
شــود؟
بهصورتکلــی موضــوع مدیریــت در حــوزه
حاکمیــت شــرکتی در همــه شــرکتها بــه
هیأتمدیــره برمیگــردد .وقتــی دربــاره
هیأتمدیــره صحبــت میکنیــم موضــوع
بحــث مــا مدیریــت اســت.
در هلدینــگ بزرگــی مانند برکشــایر« ،وارن
بافــت» مدیریــت را در اختیــار دارد ،امــا
اگــر ســری بــه یوتیــوب بزنیــد و فیلمهــای
مجامــع ایــن شــرکت بــزرگ را ببینیــد
متوجــه میشــوید کــه باوجودیکــه
اســاس مدیریــت در دســت هیأتمدیــره
اســت امــا هیأتمدیــره در روز مجامــع
جلــوی ســهامداران حاضــر میشــود و بــه
پرســشهای ســهامداران پاســخ میدهــد.
در ایــن مجامــع ،ســاختار پرسشــگری رایــج
اســت و ســهامداران دربــاره اینکــه چــرا
ایــن شــرکت جدیــد خریــداری شــده یــا
چــرا شــرکت قبلــی فــروش رفتــه اســت
و یــا برنامههــای آینــده هلدینــگ چــه
خواهــد بــود ،پرســشهایی میپرســند.
فضــای پرسشــگری در مجامــع ایجــاد
میشــود امــا اســاس مدیریــت در اختیــار
هیأتمدیــره اســت و منطــق فعالیتهــای
اقتصــادی ،عملیاتــی و چگونگــی اداره

هلدینــگ توســط هیأتمدیــره تعییــن
میشــود.
بــه نظــر شــما اشــتباهات رایــج
در ادغــام و تملیــک شــرکتها
چیســت؟
بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه موفقیــت
یــا شکســت در فرآینــد تملیــک ،در درک
چرایــی انجــام آن نهفتــه اســت .بــرای
اینکــه پیشبینــی کنیــم کــه درنهایــت،
ایــن ادغــام و تملیــک موفقیتآمیــز
خواهــد بــود یــا خیــر ،بایــد بتوانیــم چرایــی
آنچــه را خریــداری کردهایــم توضیــح
دهیــم .بــر اســاس تجربــه ،بهتریــن روش
بــرای انجــام ایــن کار ،نــگاه کــردن بــه
شــرکت هــدف از منظــر مــدل کس ـبوکار
آن اســت .اساس ـاً یــک مــدل کس ـبوکار از
 4رکــن وابســته بــه هــم تشــکیل شــده
اســت .اولیــن رکــن ،ارزش پیشــنهادی بــه
مشــتری اســت کــه بــه مشــتریان کمــک
میکنــد تــا فعالیتهایشــان را مؤثرتــر،
راحتتــر یــا مقــرون بهصرفهتــر از
روشهــای دیگــر انجــام دهنــد .رکــن دوم،
فرمــول ســود اســت کــه از یــک مــدل
درآمــدی و یــک ســاختار هزینــه تشــکیل
شــده اســت کــه شــیو ه ســودآوری شــرکت
و ســرمایه نقــدی موردنیــاز را بــرای ادامــه
فعالیــت مشــخص میکنــد .رکــن ســوم،
ســرمایههایی ماننــد کارکنــان ،مشــتریان،
فنــاوری و تکنولــوژی ،محصــوالت ،امکانــات
و ســرمایه مالــی اســت کــه شــرکتها
بــرای ارائــه ارزش پیشــنهادی بــه مشــتری
از آن بهــره میجوینــد و درنهایــت رکــن
چهــارم ،فرآیندهایــی ماننــد تولیــد ،تحقیق
و توســعه ،بودجهبنــدی و فــروش اســت .در
شــرایط مناســب ،یکی از ایــن ارکان  -منابع
 میتوانــد از شــرکت هــدف خریــداری،اســتخراج شــده و در مــدل تجــاری شــرکت
خریــدار قــرار گیــرد .چنیــن معامالتــی را
اســتفاده از مــدل کس ـبوکار مینامیــم .در
ایــن حالــت ،بهطورمعمــول یــک شــرکت
نمیتوانــد ســایر ارکان مــدل کســبوکار
تملیکشــده را بــه خــود متصــل کنــد .در
حالــت دیگــر ،یــک شــرکت میتوانــد مــدل
کســبوکار شــرکت هــدف را خریــداری و
آن را جداگانــه اداره کنــد و از آن بهعنــوان

بســتری بــرای توســعه اســتفاده کنــد .ایــن
مــدل را «ابــداع مجــدد مــدل کس ـبوکار»
مینامیــم.
بــرای کاهــش احتمــال شکســت در فرآینــد
ادغــام و تملیــک ،بایــد بتوانیــم خروجــی
م خــود را بســنجیم.
موردانتظــار تصمیــ 
آن خروجــی مــورد انتظــار در
تصمیمهــا کــه از آن صحبــت
میکنیــد بــه چــه معنــا اســت؟
در اولیــن گام ،بــه نمونههــای خروجــی
مــدل «اســتفاده از مــدل کســبوکار
( » )LBMاشــاره میکنــم کــه مدیریــت
قیمــت محصــوالت در بــازار و کاهــش
هزینههــا را شــامل میشــود.
بــه نظــر مــن ،مطمئنتریــن راه بــرای
مدیریــت قیمت محصــوالت در بــازار ،بهبود
محصــول یــا خدمتــی اســت کــه هنــوز
درحالتوســعه اســت .بهعبارتدیگــر ،کاال
یــا خدمتــی کــه مشــتریانش بــه پرداخــت
بیشــتر بــرای بهرهمنــدی از کارایــی بهتــر
همــان محصــول یــا خدمــت مایــل هســتند.
بهطورمعمــول شــرکتها ایــن کار را
بــا خریــد و تملیــک اجــزای بهبودیافتــه
و ســازگار بــا محصــوالت خــود انجــام
میدهنــد .اگــر چنیــن اجزایــی در
دســترس نباشــند ،دســتیابی بــه فنــاوری
موردنیــاز  -کــه معمــوالً بهصــورت مالکیــت
معنــوی و دانشــمندان و مهندســانی کــه آن
را ایجــاد میکننــد  -میتوانــد مســیر
پیشــرفت محصــول ســریعتر از توســعه
داخلــی باشــد.
خریــد  ۲۷۸میلیــون دالری اپــل از طــراح
تراشــه  P.A. Semiدر ســال ۲۰۰۸
نمونـهای از چنیــن تملکهایــی اســت .اپــل
تــا قبــل از ایــن ،ریزپردازندههــای خــود را
از تأمینکننــدگان مســتقل تهیــه کــرده
بــود .ارتقــای دوام باتــری تلفنهمــراه یکــی
از چالشهــای اپــل بــرای بهینــه کــردن
مصــرف بــرق محصوالتــش بــود و ازآنجاکــه
ایــن باتریهــا توســط یــک ســازنده و
بــرای چنــد کارخانــه متعــدد ســاخته
میشــد و بهطورخــاص بــرای اپــل
طراحــی نشــده بــود ،بهینهســازی دشــوار
و متعاقب ـاً عملکــرد محصــوالت تحتتأثیــر
قــرار میگرفــت .همیــن موضــوع باعــث

میشــد اپــل نتوانــد در قیمتگــذاری بــا
دســتباز عمــل کنــد .ایــن بــه آن معنــی
بــود کــه اپــل بــرای مدیریــت قیمــت
محصوالتــش در بــازار و حفــظ صرفــه
قیمتــی خــود ،نیــاز بــه خریــد فنــاوری و
توســعه تراشــه داشــت کــه حرکتــی کامـ ً
ا
منطقــی بــود .سیســکو نیــز بــه دالیــل
مشــابهی بــه ایــن نــوع تملیکهــا تکیــه
کــرده اســت .ایــن شــرکت ،شــرکتهای
کوچــک را بــا فناوریهــای پیشــرفتهتر
بــه فناوریهــا و مهندســان خــود در
فرآینــد توســعه محصــول خــود متصــل
کــرده اســت.
دربــاره کاهــش هزینههــا هــم اینطــور
میتــوان گفــت کــه در بیانیههــای
خبــری ادغــام و تملیــک ،تقریب ـاً همیشــه
مدیــران قــول میدهنــد کــه ایــن تصمیــم،
هزینههــا را کاهــش میدهــد .خریــد
منابــع شــرکت هــدف ،هنگامیکــه خریــدار
هزینههــای ثابــت باالیــی دارد ،بهصرفــه
اســت .ایــن معامــات زمانــی موفقیتآمیــز
هســتند کــه شــرکت خریــدار منابــع
خاصــی را از شــرکت خریداریشــده بــه
مــدل کســبوکار موجــود خــود متصــل
میکنــد و بقیــه منابــع خریداریشــده
را از بیــن میبــرد یــا بــه فــروش آنهــا
میپــردازد.
اســتفاده از منابــع شــرکت هــدف بایــد
بهگونــهای باشــد کــه بــا تکیهبــر اقتصــاد
مقیــاس هزینههــا کاهــش یابــد ،مثــ ً
ا
بســیاری از خانههــا در زمســتان بــا نفــت
گــرم میشــوند .معمــوالً خردهفروشــان
نفــت را ماهانــه توزیــع میکننــد .اگــر
یــک خردهفــروش ،رقیــب خــود را کــه
در محلههــای مشــابه خدمترســانی
میکنــد ،خریــداری کنــد؛ اساس ـاً شــرکت
خریــدار در حــال خریــد مشــتریهای
(منابــع) رقیــب اســت و میتوانــد
هزینههــای تکــراری ارســال  2کامیــون را
کــه بــه مشــتریان همســایه خدمــات ارائــه
میدهنــد ،از بیــن ببــرد .در اینجــا ،منبــع
حیاتــی مهــم کامیونهــا یــا راننــدگان
نیســتند ،شــرکت بــه ســرویسدهی
بــه مشــتریان جدیــد نیــازی نــدارد.
بههمیندلیــل ایــن معاملــه باعــث کاه ـش
هزینههــای خریــدار میشــود؛ امــا اگــر
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شــرکت توزیــع ،یــک شــرکت مشــابه را
در شــهر دیگــری خریــداری کنــد ،ایــن
تملیــک هزینــه خریــدار را در یــک منطقــه
جغرافیایــی جدیــد تکــرار میکنــد و در
هیچیــک از شــهرها هزینههــا کاهــش پیــدا
نمیکنــد .بــرای شــرکتها در صنایعــی
کــه هزینههــای ثابــت ،درصــد زیــادی
از کل هزینههــا را تشــکیل میدهــد،
افزایــش مقیــاس از طریــق تملیــک
بــه صرفهجویــی در هزینههــا منجــر
میشــود .خریدهایــی کــه بــا صرفــه
اقتصــادی مقیــاس در هزینههــای اداری
ماننــد منابــع انســانی یــا خدمــات حقوقــی
توجیــه میشــود ،اغلــب تأثیــرات منفــی
بــر فرمــول ســوددهی دارنــد.
ایــن خروجــی حاصــل از تصمیمات
مربــوط بــه ادغــام و تملیــک در
مدلهــای جدیــد کســبوکار
چگونــه اســت؟
ایــن پرســش را میتــوان در نمونههــای
خروجــی مــدل «ابــداع مجــدد مــدل
کســبوکار ( » )RBMبررســی کــرد.
دومیــن وظیفــه اساســی یــک مدیــر،
ایجــاد زمینــه بــرای توســعه طوالنیمــدت
روشهــای جدیــد و نویــن کســبوکار
اســت .عموم ـاً بــا ایجــاد روشهــای جدیــد
کســبوکار ،ارزش مدلهــای تجــاری
موجــود کمرنــگ میشــود.
خریدهــای  RBMبــه مدیــران کمــک
میکنــد تــا از عهــده ایــن کار برآینــد.
اگــر مدیــران جریانهــای نقــدی شــرکت
را بــا نرخــی کــه بــازار انتظــار دارد افزایــش
دهنــد ،قیمــت ســهام شــرکت فقــط بــا
هزینــه ســرمایه افزایــش مییابــد ،زیــرا
قبــ ً
ا ایــن انتظــارات در قیمــت ســهام
فعلــی آن لحــاظ شــده اســت .بــرای بــاال
بــردن ارزش ســهام بــا نــرخ افزایــش
بیشــتر ،مدیــران بایــد کاری را انجــام
دهنــد کــه قبــ ً
ا ســرمایهگذاران بــه آن
توجــه نکردهانــد .مطمئنتریــن منابــع
افزایــش غیرمنتظــره درآمــد و حاشــیه،
محصــوالت و مدلهــای کســبوکار نوگــرا
هســتند .شــرکتهای نوگــرا آن دســته
از شــرکتهایی هســتند کــه محصــوالت
اولیــه آنهــا از پیشــنهادهای رقبــا ،ســادهتر
12
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و مقرونبهصرفهتــر هســتند .آنهــا
جــای پــای خــود را در پاییــن بــازار محکــم
میکننــد ،ســپس بــه ســمت محصــوالت
بــا عملکــرد باالتــر و حاشــیه ســود باالتــر
حرکــت میکننــد .اگرچــه تحلیلگــران
بــازار میتواننــد پتانســیل یــک شــرکت
را در وضعیــت کنونــی آن ببیننــد ،امــا
نمیتواننــد پیشبینــی کننــد کــه چگونــه
یــک مــدل نــوآور بــا بهبــود عملکــرد خــود،
بــازار را تــکان و تغییــر میدهــد؛ بنابرایــن
آنهــا توســعه پایــدار شــرکتهای نوگــرا
را دســتکم میگیرنــد .بخــش پزشــکی و
تشــخیصی جانســون و جانســون نمونهای از
چگونگــی ابــداع مجــدد یــک مــدل تجــاری
از طریــق تملــک شــرکت هــدف اســت! از
ســال  ۱۹۹۲تــا  ،۲۰۰۱ســبد محصــوالت
ایــن بخــش عملکــرد مناســبی داشــته
و افزایــش درآمــد ســاالنه  ۳درصــدی را
نشــان میدهــد .در همــان دوره ،ایــن
بوکار کوچــک امــا
بخــش چهــار کســ 
نوگــرا را میخــرد کــه باعــث گســترش
بیشــتر از آن مجموعــه میشــود .مجمــوع
ایــن خریدهــا کــه از نــوع  RBMبــود در
ایــن مــدت ســاالنه  ۴۱درصــد افزایــش
یافــت و رونــد افزایشــی ایــن بخــش را از
اســاس تغییــر داد.
یــک هلدینــگ بــرای اجتنــاب از
اشــتباهات در ادغــام و تملیــک چــه
مــواردی را بایــد مدنظــر قــرار دهــد؟
روش ادغــام و تملیــک بایــد کامـ ً
ا بــا توجه
بــه نــوع خریــدی کــه انجــام میشــود،
تعییــن شــود؛ مثــ ً
ا اگــر شــرکتی بــرای
بهبــود اثربخشــی مــدل کس ـبوکار فعلــی
خریــداری میشــود ،بهطورکلــی بایــد
مــدل کســبوکارش را منحــل کــرده و از
منابعــش (نیــروی انســانی -مشــتریان-
داراییهــا و )...بهرهمنــد شــود .ایــن
همــان کاری اســت کــه سیســکو بــا اکثــر
تملیکهــای حــوزه فنــاوری خــود انجــام
میدهــد؛ امــا اگــر شــرکتی بــرای مــدل
تجاریــش خریــداری میشــود ،مهــم
اســت کــه مدلــش دســتنخورده بمانــد
و بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد .عــدم
درک اینکــه چــه چیــزی بــا چــه هدفــی
خریــداری میشــود باعــث بزرگتریــن

فاجعههــای تاریــخ تملیکهــا شــده اســت.
بررســی خریــد کرایســلر توســط دایملــر در
ســال  ۱۹۹۸بــه مبلــغ  ۳۶میلیــارد دالر در
اینبــاره از لطــف خالــی نیســت .از حــدود
ســال  ۱۹۸۸تــا  ،۱۹۹۸کرایســلر طراحــی
محصــوالت خــود را بهطورجــدی مــاژوالر
کــرد و تأمیــن قطعــات خــود را بــه ســایرین
ســپرد .ایــن فرآینــد طراحــی بهقــدری
ســاده اســت کــه کرایســلر میتوانــد
چرخــه طراحــی خــود را از  5ســال بــه
 2ســال کاهــش دهــد (در مقایســه بــا
حــدود  ۶ســال در دایملــر) و میتوانــد
اتومبیلــی را بــا یکپنجــم هزینــه ســربار
موردنیــاز دایملــر طراحــی کنــد .درنتیجــه،
در ایــن دوره کرایســلر یکســری مدلهــای
بســیار محبــوب را معرفــی کــرد و تقریبــاً
هرســال یــک بخــش قابلتوجــه را از بــازار
بــه دســت آورد .هنگامیکــه مالکیــت
کرایســلر توســط دایملــر اعــام شــد،
تحلیلگــران مالــی نگرانیهــای خــود را
دربــاره مدیریــت هزینههــای شــرکت
مطــرح کردنــد و دایملــر پاســخ داد کــه
ادغــام شــرکتها  ۸میلیــارد دالر هزینــه
«زائــد» را از بیــن میبــرد؛ امــا هنگامیکــه
دایملــر منابــع کرایســلر (برندهــا ،دالالن،
کارخانههــا و فنــاوری) را در فعالیتهــای
خــود قــرار داد ،ارزش واقعــی خریــد
(تولیــد ســریع محصــوالت و فرمــول ســود
کرایســلر) ناپدیــد شــد .درواقــع ،بهنظــر
میرســد دایملــر بایــد مــدل تجــاری
کرایســلر را بهعنــوان یــک نهــاد جداگانــه
حفــظ میکــرد و منابــع آن را در دل
مجموعــه خــود بــهکار نمیبــرد ،ماننــد
آنچــه در  RBMداشــتیم.
در پایــان ،ذکــر ایــن نکتــه از لطــف خالــی
نیســت کــه شــرکتها هرســاله بیــش
از  ۲تریلیــون دالر بــرای تملیــک صــرف
میکننــد ،درحالیکــه مطالعههــای انجــام
شــده میــزان شکســت ادغــام و تملیــک
را در جهــان بیــن  ۷۰تــا  ۹۰درصــد
نشــان میدهــد .بــا ایــن تفاســیر بایــد
بیشازپیــش مدیــران توســعه کســبوکار
شــرکتها شانهبهشــانه مدیــران مالــی
در تصمیمگیریهــای ادغــام و تملیــک
مشــارکت کننــد تــا احتمــال شکســت
ادغــام و تملیکهــا کاهــش یابــد.

عضو هیأتمدیره هلدینگ فاخر از تحول دیجیتال در صنعت لجستیک میگوید؛

 3الزام کلیدی برای تحقق تحول دیجیتال
براســاس اعــام مجلــه آمریکایــی فوربــس ،در گزارشــی کــه بــا
موضــوع «تحــول دیجیتــال در حــوزه حملونقــل ،لجســتیک و
زنجیــره تأمیــن» تهیــه شــده اســت 65 ،درصــد از مدیــران ایــن
حــوزه ،بــه لــزوم بازنگــری در مدلهــای کســبوکاری و افــزودن
انعطافپذیــری بــه ایــن مدلهــا اقــرار کردهانــد.
آنهــا معتقدنــد کــه بــا تغییــر پارادایــم در ایــن بخــش ،میتــوان
نســبت بــه تحویــل بهموقــع ،کاهــش هزینــه و پاســخگویی بــه
نیازهــای متغیــر مصرفکننــدگان مطمئــن شــد و بــا ایــن تحــول،
شــاهد بهبــود تجربــه و رضایــت مشــتری در جریــان انتقــال بــار از

ابتــدا برایمــان از مفهــوم
پارادایــم بگوییــد .بــه نظــر شــما
اگــر پارادایمشــیفت اتفــاق نیفتــد
بازهــم میتــوان بــه تحــول
دیجیتــال امیــدوار بــود؟
بایــد بحــث را از تعریــف مفهــوم پارادایــم
و پارادایمشــیفت آغــاز کنیــم .بــه عقیــده
مــن ،پارادایمشــیفت یکــی از اتفاقــات
مهــم در صنعــت محســوب میشــود و
اگــر اتفــاق نیفتــد ،معمــوالً کارهایــی کــه
انجــام میشــود فقــط در شــکل ،تغییــر
یافتهانــد.
یعنــی بــا همــان پارادایــم و الگــوی قبلــی،
فقــط در شــکل و شــمایل جدیــد و مــد روز
صحبــت میکنیــم.
یکــی از پارادایمشــیفتهایی کــه در

یــک مبــدأ بــه مقصــد مشــخص و دیجیتالســازی فرآینــد لجســتیک
بــود.
دکتــر رضــا ســمیع زاده ،عضــو هیأتمدیــره هلدینــگ فاخــر دربــاره
تحــول دیجیتــال و مفاهیــم مربــوط بــه پارادایــم و پارادایمشــیفت
در صنعــت لجســتیک و زنجیــره تأمیــن ،نظریــات ارزشــمندی دارد
کــه میتوانــد بــرای مدیــران و برنامهریــزان ایــن عرصــه یــک
راهبــرد باشــد.
در ایــن زمینــه ،بــا وی بــه گفتوگــو نشســتیم تــا شــرایط تحقــق
تحــول دیجیتــال را در ایــن حــوزه بررســی کنیــم.

حــال وقــوع در زندگــی بشــر اســت ،بحــث
تحــول دیجیتــال اســت .اکنــون میتــوان
گفــت کــه بهنوعــی تحــول دیجیتــال
مــد شــده و همــه راجــع بــه آن صحبــت
میکننــد.
بــه وقایــع بســیاری میتــوان اشــاره کــرد
کــه در آن پارادایــم شــیفت اقتصــادی
در تاریــخ اخیــر بشــر رخ داده اســت.
اگــر بخواهــم مثالــی بزنــم تــا مفاهیــم
ملموستــر باشــد ،بایــد بــه مفهــوم
اســتفاده از بخــار یــا پارادایمشــیفتی کــه
بــر مبنــای ایجــاد و اختــراع خــودرو اتفــاق
افتــاده اســت ،اشــاره کنــم.
معمــوالً مفهــوم پارادایمشــیفت ایــن
اســت کــه دنیــای پیــش از پارادایــم و
پســاپارادایم کامــ ً
ا بــا هــم متفــاوت و

معمــوالً بازگشــتناپذیر اســت؛ بنابرایــن
مــا دیگــر نمیتوانیــم بــه دوران قبــل از
بخــار و قبــل از خــودرو برگردیــم .بــا ورود
مفاهیمــی ماننــد پــرواز ،هواپیمــا ،تلفــن،
تلویزیــون و ســایر ابزارهــای ارتقــای بشــر،
همــه مقتضیــات عــوض شــده اســت و
قابــل بازگشــت نیســت.
پارادایمشــیفتی کــه از آن
صحبــت میکنیــد بــه تحوالتــی
مربــوط اســت کــه در ایــران
میتوانیــم شــاهد آن باشــیم یــا
منظــور شــما جامعــه جهانــی اســت؟
منظــور ،فقــط تحــوالت در ایــران نیســت و
بهطورکلــی صحبــت از مفاهیــم جهانــی
اســت.
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بههمیــن دلیــل اســت کــه میگویــم
اکنــون دنیــا در میانــه راه تحــول دیجیتــال
قــرار دارد ،امــا موضــوع ایــن اســت کــه
بســیاری از افــراد تصــور میکننــد کــه
تحــول دیجیتــال یعنــی فقــط اســتفاده از
ابزارهــای دیجیتــال ماننــد کالد و اینترنــت
اشــیا ،درحالیکــه ایــن تصــور ،یــک دام
اســت .بایــد توجــه داشــت کــه مفهــوم
فنــاوری اطالعــات یــک مفهــوم فعــال
کننــده اســت.
خیلــی وقتهــا مــا فکــر میکنیــم
کــه اگــر ایــن ابزارهــای دیجیتــال را در
اختیــار داشــته باشــیم ،بــه فــاز دیجیتــال
وارد شــدهایم؛ مثــ ً
ا اگــر یــک کارخانــه،
ابزارهــای رباتیــک داشــته باشــد ،فکــر
میکنیــم کــه دیجیتالــی شــده اســت؛
امــا زمانیکــه شــیوه ســفارش مشــتری
آن را میبینیــم ،متوجــه میشــویم کــه
بــا مفهــوم اصلــی دیجیتالــی شــدن بســیار
فاصلــه دارد.
اتفاقــات در حــال وقــوع اســت ،امــا بایــد
حواســمان باشــد کــه تحــول دیجیتــال را
بهاشــتباه معنــی نکنیــم.
دربــاره مفاهیــم مربــوط بــه
لجســتیک و حملونقــل و
بهطورکلــی تجــارت الکترونیکــی
چگونــه میتــوان صحبــت کــرد تــا
در عصــر تحــول دیجیتــال تحقــق
واقعــی آن را در ایــن صنعــت شــاهد
باشــیم؟
مفهــوم لجســتیک و تجــارت الکترونیکــی،
از مقوالتــی هســتند کــه در مفهــوم تحــول
دیجیتــال میگنجنــد و تغییــرات عمــدهای
در آنهــا در حــال رخ دادن اســت.
همــان میانــه راهــی کــه از آن صحبــت
کــردم.
تحــول دیجیتــال ،بهطورقطــع در تجــارت
الکترونیکــی راحتتــر اتفــاق میافتــد؛
امــا بازهــم تأکیــد میکنــم کــه در خیلــی
از مــوارد فقــط بــا تغییــر فرآیندهــای
یــک بیزینــس از مــدل قدیمــی بــه
مکانیزاســیون مبتنــی بــر  ITنبایــد فکــر
کنیــم کــه تحــول دیجیتــال اتفــاق افتــاده
اســت.
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میتوانیــد مدلــی از ایــن تفکــر
را در ایــران مثــال بزنیــد؟
ایــن موضــوع بهوضــوح در بانکهــای
ایرانــی قابــل مشــاهده اســت.
بانکهــای ایرانــی ،یــک ســری از
فرآیندهــا را الکترونیکــی کردنــد و احــراز
هویــت مشــترکان از طریــق موبایــل انجــام
میشــود.
بههمیــن دلیــل اســت کــه معمــوالً
اینطــور تصــور میشــود کــه ایــن بانــک
دیجیتالــی شــده اســت .درصورتیکــه
در مفهــوم تحــول دیجیتــال ،بایــد
رضایتمنــدی مشــتری در نظــر گرفتــه
شــود و سیســتمها از شــکل سیســتمهای
فشــاری بــه ســمت سیســتمهای کششــی
( )pullingتغییــر یابنــد؛ بنابرایــن
بایــد همــه مبانــی عــوض شــود تــا بــه
تحــول دیجیتــال در بانکــداری برســیم؛
دیجیتایــز (دیجیتالــی کــردن) بــا مفهــوم
تحــول دیجیتــال فــرق دارد.
دربــاره مفهــوم تجــارت الکترونیکــی ،بایــد
گفــت کــه اکنــون بســیاری از شــرکتهای
جهانــی ماننــد علیبابــا ،آمــازون و اوبــر بــا
بیزینسمدلهــای مختلــف وارد ایــن
فضــا شــدند و اینهــا درواقــع  3موضــوع
عمــده را در ایــن زمینــه تغییــر دادنــد؛
مثــ ً
ا ایربیانبــی ( )Airbnbاگرچــه
در گــروه هتلــداری میگنجــد ،امــا
هتلــداری نیســت و مفهومــش ک ً
ال عــوض
شده است.
درســت اســت کــه بیزینــس هتلدارهــا را
دارد امــا مفهــوم ایــن خدمــات را عــوض
کــرده اســت ،مثـ ً
ا آخریــن خبرهــا از ایــن
کســبوکار نشــان میدهــد کــه اســتخر
خانــه را نیــز میتــوان از طریــق آن بــه
اشــتراک گذاشــت.
ایــن بیزینسمــدل متفاوتــی از مفهــوم
تحــول دیجیتــال اســت .بهطورکلــی،
در تحــول دیجیتــال بایــد  3موضــوع
تغییــر کنــد؛ مدلهــای کســبوکارها
و بیزینسمدلهــا بایــد تغییــر کنــد؛
مفهــوم مشــتری بایــد دقیقتــر مشــخص
شــود و ارزشــی کــه بــه مشــتری ارائــه
میشــود بایــد تغییــر کنــد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد در مفهــوم تحــول

دیجیتــال بــه آن دقــت کــرد ،ایــن اســت
کــه فرآیندهــا بایــد تغییــر کنــد .نمیشــود
بگوییــم بــا فرایندهــای قبلــی وارد تحــول
دیجیتــال شــدهایم.
اکنــون خودروســازهای مــا میگوینــد
مــا در فــاز تحــول دیجیتــال هســتیم،
امــا میبینیــم کــه ایــن تحــول بــا همــان
فرایندهــای قبلــی در حــال وقــوع اســت.
ایــن تحــول بــا سیســتمهای فشــاری و
بــر مبنــای برنامهریــزی ســاالنه ،ماهانــه و
روزانــه اســت و خیلــی بــه مشــتری ربطــی
نــدارد .مــن تأکیــد میکنــم کــه اضافــه
کــردن چنــد آپشــن بــه فرآیندهــای قبلــی
بهمعنــای تحــول دیجیتــال نیســت.
در دنیــای دیجیتــال و بــر مبنــای اقتصــاد
مشــارکتی ،دیگــر مالکیــت خــودرو مفهــوم
ســابق را نــدارد و در بیزینسمــدل جدیــد،
بــه ایــن موضــوع اهمیــت میدهنــد
کــه کاربــر شــاید در صبــح بــه یــک
موتورســیکلت نیــاز داشــته باشــد و عصــر
ممکــن اســت کــه خــودروی کوچــک نیــاز
داشــته باشــد و آخــر هفتــه بــرای گــردش
در اطــراف شــهر ،یــک ماشــین بــزرگ
بخواهــد.
در تحــول دیجیتــال و پارادایمشــیفت،
مفهــوم خــودرو بــه ایــن ســمت مــیرود
کــه کاربــر ،ســرویس خــودرو را بــه هــر
میــزان ســاعتی کــه بخواهــد بتوانــد
دریافــت کنــد؛ بنابرایــن وقتــی راجــع
بــه تحــول دیجیتــال در مفهــوم خــودرو
صحبــت میکنیــم بایــد بدانیــم کــه
بیزینسمــدل اســتفاده از خــودرو در
حــال تغییــر اســت و مشــتری ،دیگــر
خریــدار خــودرو نیســت .بلکــه مشــتری
نیازمنــد دریافــت ســرویس ازســوی
کمپانی است.
بــا اینوجــود ،اگــر در ایــن بیزینسمــدل،
فرآیندهــای قبلــی را داشــته باشــیم و
بگوییــم ایــن همــان اجــاره دادن خــودرو
اســت ،حتــی اگــر شــباهتهایی هــم
داشــته باشــد ،امــا تفاوتهــای اساســی
دارد و مــا ســخت در اشــتباه هســتیم.
در ایــن تحــول ،بایــد مفاهیــم دیگــری
هــم بــه ســرویس خــودرو اضافــه شــود.
خدمــات ارزشافــزوده ســرویسهای

بیمـهای نیــز متفــاوت خواهــد بــود ،حتــی
مفهــوم لوکیشــن هــم تفــاوت خواهــد
کــرد و بهطــورکل در ایــن خدماتدهــی
کل فرآیندهــا تغییــر خواهــد یافــت.
نکتــه ســوم کــه در مفهــوم تحــول
دیجیتــال تغییــر میکنــد ،بــه نیــاز
ذینفعــان مربــوط میشــود.
بایــد درنظــر گرفتــه شــود کــه ذینفعــان
چــه نیازهایــی دارنــد؟ در ایــن رویــداد،
نقــش مشــتریان و ذینفعــان هــم عــوض
خواهــد شــد.
از تحــوالت دیجیتــال در تجــارت
الکترونیکــی صحبــت کردیــد؛
دربــاره لجســتیک چطــور؟
در لجســتیک هــم بایــد ایــن اتفــاق
بیفتــد؛ نبایــد مجموعههــای بــزرگ
و کوچــک در فضــای ســابق بــا هــم
کار کننــد .لزومــاً بیزینسمدلهــا
اینطــور نخواهنــد بــود کــه شــما یــک
لوکوموتیــو داشــته باشــید و همــه پشــت
ســر آن حرکــت کننــد؛ مث ـ ً
ا در مفاهیــم
جدیــد ،دیگــر بیزینسمــدل دیاچال
جــواب نمیدهــد .در مفاهیــم جدیــد
اکوسیســتمی ،بایــد پلتفرمهایــی ایجــاد

شــود کــه همــه رقبــا و همــه آنهایــی
کــه میتواننــد بــه هــم ســرویس دهنــد،
بتواننــد بــا هــم چیــزی را بــه اســم تجربــه
مشــتری خلــق کننــد .پــس مفهــوم
دیجیتــال بــا تجربــه مشــتری شــروع
میشــود.
در تحــول دیجیتــال ،اگــر یــک پلتفــرم،
مفاهیــم تجــارت الکترونیکی و فروشــگاهی
داشــته باشــد ،میتــوان انتخــاب کــرد کــه
مرســوله موردنظــر بــرای چــه فــردی بــا
چــه زبــان و سرویســی و بــا چــه ویژگــی
متمایــزی ارســال شــود و پرداخــت آنهــم
درنهایــت انجــام میشــود.
یعنــی مشــتری در یــک فضایــی
خواســتههای خــود را اعــام میکنــد و
مابقــی آن برمبنــای همــکاری در اختیــار
پلتفرمهــای مدنظــر قــرار میگیــرد.
در یــک بیزینــس مــدل لجســتیک،
درصــورت تحــول دیجیتــال ،مفهــوم
جابهجایــی کاال بــا مفهــوم تجربــه
مشــتری در کنــار هــم انجــام میشــود
و اینجــا اســت کــه آن مفهــوم توســعه
اکوسیســتمها را شــاهد خواهیــم بــود؛
بنابرایــن اگــر بخواهیــم از ابــزار دیجیتــال
و مفاهیــم دیجیتــال اســتفاده کنیــم ،بایــد

آن را هــم در بیزینسمــدل و هــم در
ذینفعانمــان ببینیــم؛ البتــه همانطــور
کــه گفتــم مفهــوم ذینفعــان هــم در ایــن
زمینــه تغییــر خواهــد کــرد.
بنابــر مفاهیمــی کــه توضیــح
دادیــد ،آیــا هلدینــگ فاخــر حرکــت
بــه ســمت تحــول دیجیتــال را آغــاز
کــرده اســت؟
مأموریــت اصلــی هلدینــگ فاخــر ،ایجــاد
یــک اکوسیســتم اســت کــه عــاوه
بــر اینکــه مجموعههــای خــودش کار
میکننــد ،زیرســاختهای الزم را بــرای
توســعه یــک پلتفــرم جدیــد عملیاتــی
کنــد .اینجــا مهمتریــن نقــش را کســانی
کــه بیــرون از مجموعــه فاخــر هســتند،
میتواننــد بــازی کننــد.
مجموعههــا ،شــرکتهای نــوآور و
کســانیکه ســرویسهای جدیــد ارائــه
میدهنــد و تجربههــای مشــتری را خلــق
میکننــد ،بــه ایــن مفاهیــم نیــاز دارنــد.
درهلدینــگ فاخــر قــرار اســت ایــن
اکوسیســتم ایجــاد شــود و رقبــای
هلدینــگ در آن اکوسیســتم میتواننــد
بــازی کننــد.

معرفی کتاب
در کتــاب مدیریــت زنجیــره تأمیــن اســتراتژیک 5 ،اصــل بنیــادی
بــرای عملکــرد عالــی بــه نویســندگی شوشــانا کوهــن و جــوزف روســل
( )2013بــه موضوعاتــی نظیــر توســعه یــک اســتراتژی زنجیــره تأمیــن
کــه بــه درک هــدف کســبوکار کمــک مــی کنــد ،طراحــی معمــاری
فرآینــد کــه همــه فعالیتهــای  END TO ENDزنجیــره تأمیــن را بــه
تصویــر میکشــد ،ایجــاد ســازمانهای زنجیــره تأمیــن اثربخشتــر،
ســاختن روابــط مؤثــر بــا شــرکای زنجیــره تأمیــن ،اســتفاده از ســنجهها
بــرای ارزیابــی و اســتخراج الگــوی موفقیــت و اجــرای تدریجــی تغییــر
میپــردازد.
از ســال  2013تــا کنــون ،ایــن کتــاب چندیــن بــار تجدیــد چــاپ شــده
اســت .مطالعــه ایــن کتــاب ارزشــمند را بــه عالقهمنــدان و فعــاالن ایــن
عرصــه توصیــه میکنیــم.
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عکاس :حامد کریمزاده

حل چالش لجستیک کسب و کارهای خرد با «پادرو»؛

فرآیند فروش فروشگاههای
اینستاگرامی تسهیل می شود

لجســتیک و حمــل و نقــل ،یکــی از مفاهیــم اصلــی در تجــارت
الکترونیــک محســوب مــی شــود و بــه همیــن خاطــر ،امــروزه
هــر فروشــگاه اینترنتــی کــه میخواهــد در دنیــای تجــارت
الکترونیــک صاحبنــام شــود ،بایــد در ایــن حــوزه بــه حمــل
ونقــل توجــه ویــژه ای داشــته باشــد .ایــن موضــوع بــه قــدری
مهــم اســت کــه کوچکتریــن اشــتباه در روش ارســال محصــول
و یــا روش یکپارچهســازی حمــل و نقــل بــا ســایر فرآیندهــا مثــل
بســته بنــدی ،فــروش ،ارتبــاط بــا مشــتریان وغیــره ،میتوانــد
بــه کاهــش درآمــد فروشــگاه اینترنتــی و در نهایــت حــذف آن
ه رقابــت منجــر شــود .از زمــان ورود کســب و کارهــای
از چرخــ 
خــرد بــه گردونــه فــروش آنالیــن ،یکــی از چالــش هایــی کــه ایــن
کســب و کارهــا بــا آن همــواره روب ـهرو بــوده انــد ،بحــث ارســال
ســفارش هــا و لجســتیک بــوده و بــه دلیــل نبــود راهــکار مناســب
بــرای حــل ایــن چالــش ،کســب و کارهــا روش هــای متفاوتــی را
بــرای جلــب رضایــت مشــتری و افزایــش بیشــتر فــروش خــود بــا
توجــه بــه کیفیــت ارســال کاال در پیــش گرفتــه انــد کــه اغلــب نیــز

 برایمــان از «پــادرو» بیشــتر
بگوییــد .ایــن پلتفــرم بــا چــه هدفی
راه انــدازی شــد و چطــور مــی توانــد
فعالیــت کســب و کارهــای فــروش
آنالیــن را تســهیل کنــد؟
پــادرو ابتــدا بــه عنــوان یــک تجمیــع
کننــده خدمــات پســتی و ارســال
خــرده بــار فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و
هدفــش ارائــه خدمــات بــه کسـبوکارهای
کوچــک و متوســط بــود .امــا پــس از یــک
ســال فعالیــت و نیازســنجی بــازار ،بــه
ایــن نقطــه رســید کــه خدمــات خــود را
بــه فروشــندگان فعــال در بــازار تجــارت
اجتماعــی ( )social commerceارائــه کنــد
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بــا موفقیــت همــراه نبــوده اســت .در ایــن میــان ،جــای پلتفرمــی
هوشــمند کــه بتوانــد مدیریــت ســفارش هــا ،ارســال بســته هــا و
ارتبــاط بــا مشــتری را مدیریــت کنــد ،خالــی بــه نظــر مــی رســید.
« پــادرو » بــه عنــوان پلتفرمــی هوشــمند بــرای ارائــه خدمــات
بــه کســب و کارهــای کوچــک و متوســط در حــوزه هــای پرداخــت،
ارســال بســته هــا ،مدیریــت ســفارش هــا و ارتبــاط بــا مشــتریان بــه
ایــن چالــش ورود کــرده اســت و بــا هــدف اصلــی خــود کــه تســهیل
تجــارت اجتماعــی ( )social commerceو تأمیــن خدمــات مــورد نیــاز
فروشــندگان شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام ،واتســاپ و
ســایر زیرســاخت هــای فــروش آنالیــن بــرای کســب وکارهــای کوچــک
و متوســط اســت ،ســعی دارد راهــکاری بــرای حــل چالــش هــای ایــن
بخــش باشــد .بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن راهــکار جدیــد ،بــا
پشــوتن پورپزشــک ،مدیرعامــل اســتارتآپ «پــادرو» بــه گفتوگــو
نشســتیم تــا دربــاره اهــداف راه اندازی ایــن پلتفــرم و راهکارهای
آن بــرای تســهیل فرآینــد ارســال ســفارشهای کســب و کارهــای
کوچــک در حــوزه تجــارت اجتماعــی بیشــتر بدانیــم.

و بــه عنــوان ســرویس دهنــده بــه کســب
و کارهــای کوچــک و متوســط بــا محــور
تجــارت اجتماعــی بخشــی از نیازهــای
ایــن کســب وکارهــا را تأمیــن کنــد.
قاعدتــاً وقتــی دربــاره تجــارت اجتماعــی
صحبــت مــی کنیــم ،راجــع بــه فــروش
کاال و خدمــات بــر بســتر شــبکه هــای
اجتماعــی و یــا شــبکه هــای مشــابهی
کــه امــکان فــروش کاال و خدمــات را
بــه بنــگاه هــای کوچــک کســب و کار
مــی دهــد ،صحبــت مــی کنیــم .بنابرایــن،
پــادرو بــا محــور تجــارت اجتماعــی
( )social commerceکار خــود را توســعه
داد و قاعدت ـاً بــا توجــه بــه اینکــه اکنــون

بیشــترین نفــوذ از نظــر کاربــری در میــان
مخاطبــان بــه شــبکه اجتماعی اینســتاگرام
اختصــاص دارد ،پــادرو هــم تمرکــز اولیــه خود
را روی ارائــه خدمــات بــه فروشــگاه هــای
اینســتاگرامی گذاشــت و کــم کــم نیــز
ســایر شــبکه هــای اجتماعــی را بــه ســبد
خدمــات خــود اضافــه خواهــد کــرد.
در حــال حاضــر ،خدماتــی کــه پــادرو ارائــه
مــی کنــد فقــط بــه ارســال ســفارشها
محــدود نیســت ،بلکــه عــاوه بــر آن،
مباحثــی ماننــد پرداخــت ،ارتبــاط بــا
مشــتری و یکپارچــه ســازی بــا شــبکه
اجتماعــی توســط ایــن پلتفــرم قابــل ارائــه
اســت و بــه زودی افزونههــای دیگــری

نیــز بــه ایــن پلتفــرم اضافــه خواهــد شــد.
هــدف مــا ایــن اســت کــه فضــا را بــرای
کســب و کارهــای کوچــک بــه نحــوی
فراهــم کنیــم کــه صرفــاً روی فــروش
کاالی خــود تمرکــز کننــد و ســایر
فرآیندهــا را مطابــق بــا مــدل کســب و
کارشــان بــه پــادرو بســپارند.
شــما از نیازســنجی بــازار ســخن
گفتیــد .بــه طــور کل ،در ایــن
فضــا چــه خألیــی دیدیــد کــه وارد
عرصــه توســعه خدمــات لجســتیک
شــبکههای اجتماعــی شــدید؟
اگــر دقــت کــرده باشــید ،کســب وکارهــای
کوچــک اصــ ً
ا نمــی تواننــد ســرویس
مناســبی از ســرویس دهنــده دریافــت
کننــد؛ چــه در حــوزه پرداخــت و ارســال و
یــا هــر حــوزه دیگــری کــه بــه تکنولــوژی
ربــط دارد .آنچــه کــه مــا طبــق بررســی
هایمــان از ایــن فضــا دیدیــم ایــن بــود
کــه اغلــب ایــن کســب و کارهــا بــه
دغدغــه و مشــکلدچــارهســتند .بخشــی
از ایــن دغدغــه و چالــش ،بهانــدازه ایــن
کســبوکارها مربــوط میشــود؛ مثــ ً
ا
دربــاره ســرویس هــای پســتی بــا توجــه
بــه اینکــه معمــوالً تعــداد ارســال ایــن
کســب و کارهــا در هــر روز کــم یــا موردی
اســت و یــک روال روتیــن و مشــخصی
نــدارد ،شــرکت هــای پســتی بــه آنهــا
ســرویس جمــعآوری نمــی دهنــد ،اگــر
هــم ســرویس بدهنــد ،ســرویس هــا
بــه صــورت مــوردی ،نامنظــم و بــدون
ســطح خدمــت مطلــوب خواهــد بــود .در
حــوزه پرداخــت هــم ایــن کســب و کارهــا
بــا چالــش هایــی مواجــه هســتند و از
ســطحی تریــن مــدل پرداخــت کــه
کارت بــه کارت اســت و چنــدان قابــل
مدیریــت نیســت ،اســتفاده مــی کننــد.
ایــن کســبوکارها ،درگاههــای پرداخــت
مناســبی ندارنــد .البتــه در حــوزه پرداخت،
چنــد مجموعــه ســرویس درگاه پرداخــت
بــرای کســب و کارهــا راه انــدازی کــرده
انــد؛ امــا ایــن بســتر هــم بــا ســایر خدمات
مــورد نیــاز کســب و کارهــا یکپارچــه
نیســت .در حــوزه ارتبــاط بــا مشــتری
نیــز خألیــی کــه بــه ویــژه در کســب و

کارهــای اینســتاگرامی دیــده مــی شــود،
بــه نبــود ســرویس "مدیریــت ارتبــاط بــا
مشــتریان" مربــوط اســت .اغلــب ایــن
کســب و کارهــا در دایرکــت اینســتاگرام
بــا مشــتریان خــود صحبــت مــی کننــد
کــه ایــن غیرمؤثرتریــن راه ارتباطــی اســت
کــه قابــل مدیریــت هــم نیســت .در ایــن
کســب و کارهــا ،تکنولــوژی نفــوذ نــدارد
و حتــی اگــر مالــک یــک کســب و کار بــا
تکنولــوژی آشــنا باشــد ،غالبـاً رویکــرد این
کســب و کارهــا بــا پیچیدگــی هــای فنــی
هــم خوانــی نــدارد و بنابرایــن صرفــاً بــه
فــروش و ارســال توجــه مــی شــود .خألهایی
کــه عنــوان شــد یعنــی میــزان اســتفاده
حداقلــی از تکنولــوژی ،ســرویس نگرفتــن
مناســب بــا توجــه بــه ابعــاد کســب و کار
ونبــود یکپارچگــی مــورد نیــاز بیــن ایــن
ســرویس هــا ،ســبب شــد تــا پــادرو ایــن
فضــا را بــرای ورود و خلــق ارزش مناســب
ببینــد و وارد ایــن عرصــه شــود .البتــه
در ایــن میــان ،خــأ دریافــت خدمــات
مناســب از ســرویس دهنــده هــا بــه ویــژه
در حــوزه پســت و ارســال کاال بســیار
بیشــتر بــه چشــم مــی آیــد و نفــوذ بســیار
کــم تکنولــوژی درشــرکت هــای پســتی
و لجســتیکی یکــی از دالیــل اصلــی ایــن
خــأ اســت .در حــوزه پرداخــت نیــز
توســعه تکنولــوژی بــا نــگاه بــه نیازهــا و
اولویتهــای کســب و کارهــای بــزرگ
بــوده اســت .در نتیجــه ،بــه صــورت
کلــی ســرویس دهنــدگان بخــش هــای
مختلــف بــه دنبــال مشــتریان بــزرگ بــا
تراکنــش هــا و ســفارش هــای زیــاد
هســتند و در طراحــی خدمــات خــود،
کســب وکارهــای کوچــک و متوســط را آن
چنــان مــد نظــر قــرار نــداده انــد .نتیجــه
ایــن نــگاه ایــن اســت کــه کــه کســب و
کارهایــی کــه دارای ابعــاد کوچــک و
متوســط هســتند ومعمــوالً در شــبکه
هــای اجتماعــی فعالیــت دارنــد ،خدمــات
مناســبی دریافــت نمــی کننــد.
مــا ایــن نیازهــا را دیدیــم و راهکارمــان این
بــوده کــه عــاوه بــر تجمیــع ایــن خدمــات
در یــک پلتفــرم واحــد و ارائــه آن هــا
بــه صــورت یکپارچــه ،ســاده و کاربــردی

مــی تــوان ارزش افــزوده چشــمگیری برای
کســب وکارهــای کوچــک ایجــاد کرد.
مخاطــب پلتفــرم پــادرو ،کســب و
کارهــای تجــارت اجتماعــی هســتند
و یــا مشــتری نهایــی کــه در شــبکه
اجتماعــی اینســتاگرام کاالیــی
ســفارش مــی دهــد هــم مــی توانــد
بــا پــادرو در ارتبــاط باشــد؟
مشــتری نهایــی کســب و کارهــای فعــال
در شــبکه هــای اجتماعــی مــی توانــد از
مــا ســرویس بگیــرد ،امــا بــازار هــدف مــا
مشــتری نهایــی نیســت .کســب و کار مــا
یــک کســب و کار  B2Bاســت و مــا واســط
ســرویس دهــی بــه کســب و کارهایــی
هســتیم کــه خودشــان  B2Cهســتند و بــا
مشــتری نهایــی ســروکار دارنــد؛ بنابرایــن
خدمــات پــادرو در نهایــت بــا واســطه
کســب و کارهــا بــه مشــتری نهایــی
می رسد.
دربــاره مدیریــت ارتبــاط بــا
مشــتری ایــن کســب و کارهــا در
پــادرو چــه تمهیداتــی دیــده ایــد؟
شــما فــرض کنیــد یــک فروشــگاه
اینســتاگرامی هســتید کــه اگــر بخواهیــد
بــا مشــتری ارتبــاط بگیریــد ،فقــط ایــن
ارتبــاط از طریــق دایرکــت اینســتاگرام و
یــا از طریــق واتــس اپ برقــرار مــی شــود
و در ایــن ارتبــاط ،اطالعــات مشــتری
در هیــچ جایــی ثبــت نمــی شــود.
مــا راجــع بــه فروشــندگانی صحبــت
مــی کنیــم کــه اغلــب بــا موبایــل فعالیــت
مــی کننــد و لــپ تــاپ ندارنــد و نگــرش
آن هــا نیــز اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد
لــپ تــاپ و  ...نیســت ،حتــی اگــر بتواننــد
فهرســتی از مشــتریان خــود تهیــه کننــد،
اطالعــات شــان معمــوالً غیرقابــل پــردازش
خواهــد بــود .بــرای تجمیــع فرآینــد ارتباط
بــا مشــتری ،ایــن کســب و کارهــا بایــد از
نــرم افزاهــا اســتفاده کننــد که بیشترشــان
اســتفاده از آن را بلــد نیســتند یــا بــه
گفتــه خودشــان ،پیچیدگــی غیرضــروری
بــه کســب و کارشــان اضافــه مــی کنــد.
اینجاســت کــه ســرویس B2Bمعنــا پیــدا
مــی کنــد؛ مــا بــه فروشــنده اینســتاگرامی
ابــزاری مــی دهیــم کــه داده هــای
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مشــتری را بتوانــد پــردازش کنــد و
مدیریــت درســتی در ارتبــاط بــا مشــتری
داشــته باشــد .البتــه مــا بــه جــای اینکــه
بــه فروشــندگان ،نــرم افــزار  CRMیــا
سیســتم مدیریــت ســفارش هــا بدهیــم،
قابلیــت هــای مــورد نیــاز را در فرآیندهــای
فــروش و ثبــت ســفارش بــه صــورت
یکپارچــه در کنــار هــم قــرار مــی دهیــم و
نتایــج کاربــردی آن را در اختیــار خریــدار
و فروشــنده مــی گذاریــم.
هزینــه خدمــات ارائهشــده از
ســوی پــادرو چگونــه اســت و آیــا
بســترهای مشــابهی در ایــن زمینــه
فعــال هســتند؟ پرســش دیگــرم
ایــن اســت کــه آیــا اســتفاده از
خدمــات پــادرو مــی توانــد مــدت
زمــان ارســال کاال بــه مقصــد
مشــتری را کاهــش دهــد؟
پــادرو روی بحــث هزینــه ارســال یــا
هزینــه ســرویس هایــی کــه دربــاره آن
صحبــت کردیــم دخــل و تصرفــی نــدارد
و همــان هزینــه ای کــه بــرای مثــال،
تیپاکــس و چاپــار بــرای ارســال کاال
دریافــت مــی کننــد ،بــه مشــتری نمایــش
داده مــی شــود .بــه بیــان دیگــر ،مــا در
هــر بخــش ماننــد یــک بــازار اینترنتــی
رفتــار مــی کنیــم ،قیمــت گــذاری و
تخفیفــی کــه قــرار اســت ارائــه شــود در
اختیــار ســرویس دهنــده خواهــد بــود.
مــدل هــای درآمــدی پــادرو ،متنــوع و
بســته بــه هــر کــدام از مــاژول هــا متفــاوت
خواهــد بــود؛ مثـ ً
ا دربــاره دلیــوری ،یکــی
از شــروط مــا بــا شــرکت هــای پســتی
کــه بــا پــادرو کار مــی کننــد ایــن اســت
کــه نبایــد هزینــه ارســال مشــتریان زیــاد
شــود؛ درآمــد مــا دریافــت عــدد ثابــت
هــزار تومــان بــه ازای هــر تراکنــش از
شــرکت پســتی اســت و مــا از فروشــنده یــا
مشــتری نهایــی مبلــغ جداگانــه ای دریافت
نمــی کنیــم .بــرای دریافــت خدمــات
پرداخــت هــم یک عــدد چنــد صــد تومانی
بــه ازای هــر تراکنــش دریافــت مــی کنیــم
کــه بخــش قابــل توجهــی از آن ،هزینــه
انتقــال وجــه میــان خریــدار و فروشــنده در
زیرســاخت هــای بانکــی مــی شــود .اینهــا
18
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مــدل هــای درآمــدی اســت کــه روی
هــر کــدام از خدمــات دیــده شــده اســت.
قطعــاً در جاهایــی ایــن ســرویس هــا بــا
هــم تجمیــع مــی شــود و یــک ســاختار
دیگــری ماننــد حــق عضویــت ماهانــه بــه
مشــتری هایــی کــه مــداوم بــا پــادرو کار
مــی کننــد ،ارائــه خواهــد شــد.
همانطــور کــه خودتــان هــم
توضیــح دادیــد ،انــدازه ســفارش و
دلیــوری در کســب و کارهــای فعــال
در شــبکه هــای اجتماعــی غیرقابــل
پیــش بینــی اســت و ممکن اســت در
روز حتــی یــک مــورد ســفارش هــم
نداشــته باشــند ،صرفــه اقتصــادی
پــادرو در ایــن مــدل بیزینــس چــه
خواهــد بــود؟
مــدل اقتصــادی مــا مبتنــی بــر قانــون پول
خــرد اســت.ما وقتــی دربــاره بــازار تجــارت
الکترونیــک صحبــت مــی کنیــم ( کــه
همــه شــرکت هــای پســتی دوســت دارنــد
بــا شــرکت هــای اینچنینــی کار کننــد)،
دربــاره بــازاری صحبــت مــی کنیــم کــه
روزانــه حــدود  110هــزار تراکنــش در
آن اتفــاق مــی افتــد .البتــه در ایــن بــازار
ممکــن اســت بــا توجــه بــه مــدل ارســال
ســفارش هــر یــک از پلتفــرم هــا ،تعــداد
بســته هــا کمــی بیــش از ســفارش هــا
باشــد .امــا وقتــی راجــع بــه بــازار تجــارت
اجتماعــی و فروشــگاه هــای شــبکههای
اجتماعــی صحبــت مــی کنیــم ،منظورمــان
بیــش از حــدود  750هــزار تراکنــش در
روز اســت و ایــن یعنــی بــازاری حــدود
 7برابــر بــازار تجــارت الکترونیــک! یعنــی
مــا بــازاری را هدفگــذاری کــرده ایــم
کــه اگــر بتوانیــم  25درصــد آن را از نظــر
تعــداد تراکنــش مدیریــت کنیــم ،حجــم
ســفارش هــای پــردازش شــده در هــر روز،
 2تــا  3برابــر بزرگتریــن فروشــگاههای
اینترنتــی خواهــد بــود؛ بنابرایــن ،شــاید
اگــر در عددهــای پاییــن بــه این بــازار نگاه
کنیــم ،قطع ـاً توجیــه نخواهــد داشــت امــا
وقتــی ایــن مــدل پــول خــرد در مقیــاس
مشــتریان شــبکه هــای اجتماعــی ضــرب
مــی شــود ،هدفگــذاری مــا توجیــه پیــدا
مــی کنــد.

فرآینــد حمــل و نقــل و لجســتیک
بــرای کســب و کارهــای خرد توســط
پــادرو چگونــه طــی مــی شــود؟ آیــا
ایــن خدمــات کل کشــور را پوشــش
مــی دهــد؟
خدمــات پــادرو بــه کل کشــور مربــوط
اســت .در زمینــه خدمــات حمــل و نقــل،
شــرکت هــای پســتی بــه عنــوان ســرویس
دهنــده روی پــادرو معرفــی شــده انــد و
هــر زمــان کــه کســب و کار ،مبــدأ و
مقصــد خــود را مشــخص مــی کنــد و
مشــتری نهایــی ســفارش خــود را ثبــت
مــی کنــد ،امــکان انتخــاب شــرکت هــای
پســتی در مســیرهای تعییــن شــده بــا
قیمــت و  SLAمشــخص ،فراهــم اســت و
کســب و کار مــی توانــد انتخــاب کنــد
کــه بــا کــدام یــک از ایــن ســرویس
دهنــده هــا ،بســته خــود را ارســال و هزینه
آن را پرداخــت کنــد .پــادرو چیــزی بــه
عنــوان مرکــز پایــش یــا ســورتینگ ســنتر
نــدارد و ک ً
ال در ایــن پلتفــرم ،فرآینــد
نقطــه بــه نقطــه (دراپ شــیپینگ) اتفــاق
مــی افتــد .درکنــارآن ،پــادرو یــک نــاوگان
مکمــل جمــعآوری بســته (جمــعآوری)
نیــز دارد کــه در صورتــی کــه شــرکت
هــای پســتی ،جمــع آوری ســفارش هــای
مدنظــر را قبــول نکننــد ،نــاوگان مکمــل
پــادرو بــه نقطــه مدنظــر رفتــه و ســفارش
هــا را جمــع آوری کــرده و تحویــل
شــرکت پســتی مــی دهــد .همــه ایــن
فرآیندهــا نشــان مــی دهــد کــه پــادرو
در زمــان ارســال مرســوله و نیــز توجیــه
هزینــه کــرد و ســطح کیفیــت خدمــت
تأثیرگــذار اســت .مــا در ایــن بســتر،
امــکان رهگیــری را تجمیــع کــرده ایــم و
بــه صــورت متمرکــز ،رهگیــری هــای همــه
شــرکت هــای پســتی را بــه صــورت
خالصــه و مؤثــر ارائــه مــی دهیــم .بــه ایــن
ترتیــب ،یــک فروشــنده کــه از ســرویس
دهنــده هــای مختلــف پســتی ســرویس
گرفتــه اســت مــی توانــد همــه رهگیــری
هــای سفارشــات ارســالی خــود را در پنــل
پــادرو ببینــد و بــه صــورت آنالین مرســوله
خــود را رهگیــری کنــد .اکنــون ،پــادرو بــا
شــرکت هایــی ماننــد پســت جمهــوری

اســامی ،چاپــار ،ماهکــس ،پیشــرو پســت،
لینــک اســپرس و پیــک هــای ســریع مثــل
الــو پیــک کار مــی کنــد ،همــکاری بــا
تیپاکــس هــم در مرحلــه یکپارچــه ســازی
اســت و بــه زودی روی سسیســتم اضافــه
خواهــد شــد .مــا هیــچ محدودیتــی دربــاره
همــکاری بــا شــرکت هــای پســتی نداریــم
و هــر شــرکتی کــه بخواهــد وارد ایــن
فراینــد شــود مــا آن را بــا کمــال میــل
اضافــه خواهیــم کــرد.
بهطــورکل ،مشــکالت مربــوط بــه
راه انــدازی پلتفــرم هایــی مشــابه
پــادرو در حــوزه خدمــات پســتی و
لجســتیک چیســت؟
دقیقــاً بزرگتریــن مشــکل همــان بحــث
تکنولــوژی اســت؛ شــرکت هــای پســتی
ارتبــاط خوبــی بــا تکنولــوژی از نظــر
اجرایــی ندارنــد .اگرچــه همــه آنهــا
دوســت دارنــد کــه از تکنولــوژی اســتفاده
کننــد ،امــا اســتفاده آنهــا در شــرایط فعلــی
فقــط بــه اتوماســیون ختــم مــی شــود ولی
بــرای بهبــود فرآیندهایشــان از تکنولــوژی
اســتفاده نمــی کننــد؛ مثــ ً
ا زمانــی کــه
ســال پیــش کار خــود را بــا شــرکت هــای
پســتی مختلــف آغــاز کردیــم هیــچ کــدام
از ایــن شــرکت هــای پســت خصوصــی
بــرای ثبــت یــک بســته ،آدرس فرســتنده
را ثبــت نمــی کردنــد و معتقــد بودنــد کــه
آدرس فرســتنده همــان آدرس ثبــت شــده
در قــرارداد اســت .پــس از آن ،در زمــان
جمـعآوری مشــخص مــی شــد کــه آدرس
جــای دیگــری اســت .مــا در ایــن زمینــه
خیلــی کار کردیــم و چندیــن مــاه طــول
کشــید تــا موفــق شــدیم ایــن شــرکت هــا
را مجــاب کنیــم کــه بــه ازای هر ســفارش،
یــک آدرس فرســتنده و یــک آدرس گیرنده
ثبــت کننــد .اگرچــه ایــن موضوعــات
شــاید کوچــک بــه نظــر برســند امــا نشــان
مــی دهــد کــه شــرکت هــا از ابزارهــای
تکنولــوژی فقــط بــرای اتوماســیون
شــرایط فعلــی خــود اســتفاده مــی کننــد
و بــه ایــن فکــر نمــی کننــد کــه یــک
ســفارش ،آدرس فرســتنده و گیرنــده دارد
و بایــد روی  APIدیــده شــود .ایــن فقــط
یــک مثــال بــود .بحــث هــای رهگیــری و

فرآیندهــای آنهــا چالــش هــای دیگــری
را رقــم مــی زنــد .یــک ســری از ایــن
مجموعــه هــا دههــا وضعیــت رهگیــری
بــرای یــک بســته دارنــد امــا جمــعآوری
و دلیــوری را ثبــت نمــی کننــد .یــا مثــال
دیگــر اینکــه فرآینــد ثبــت ســفارش هــای
پــادرو در سیســتم شــرکت هــای پســتی
کامــ ً
ا اتوماتیــک اســت؛ جمــعآوری
بایــد از طریــق سیســتم اطــاع رســانی
شــود و پــادرو سفارشــات را بــا  APIثبــت
مــی کنــد امــا توقــع برخــی از شــرکت
هــای پســتی ایــن اســت کــه عــاوه بــر
ایــن ثبــت ،بــه صــورت مســتقل هــم
فهرســت را بــرای آنهــا بفرســتیم .ایــن
ناهماهنگــی در فرآیندهــا نشــان مــی دهــد
کــه نفــوذ مؤثــر تکنولــوژی در مجموعــه
هــای پســتی بســیار ضعیــف اســت و
زمانــی کــه شــرایطی ماننــد کوویــد19-
بهوجــود میآیــد ،بــه دلیــل اینکــه
تکنولــوژی محــور نیســتند دیگــر نمــی
تواننــد بــه طــور مناســب ســرویس دهنــد
یــا خودشــان را فــورا ً تطبیــق دهنــد .ایــن
درحالــی اســت کــه بــا توجــه بــه راهکارهــا
و برآوردهــا در اوایــل شــیوع کوویــد19-
اگــر از ابزارهــای  ITبهدرســتی اســتفاده
میکردیــم ،خیلــی راحــت مــی شــد تــا
 20درصــد ظرفیــت را بــا همــان منابــع،
افزایــش داد .ایــن موضــوع باعــث شــد
تــا مــا سیســتم مدیریــت حمــل و نقــل و
نــاوگان هوشــمند ( )TMSخــود را توســعه
دهیــم و از شــرکت هــای پســتی بخواهیــم
کــه از ابزارهــای مــا اســتفاده کننــد.
اســتفاده ازTMSهــای دیگــر بـرای شــرکت هــای
پســتی بــا هــر مدلــی کــه کار مــی
کننــد ،چــه ماننــد تیپاکــس خودشــان
آن را توســعه داده باشــند و چــه ماننــد
برخــی مجموعــه هــا از شــرکت دیگــری
خریــده باشــند ،هزینــه بــر اســت .بــر ایــن
اســاس ،مــا  TMSمنطبــق بــا نیــاز بــازار و
یکپارچــه بــا ســایر ابزارهــای پــادرو تولیــد
کردیــم و آن را در اختیــار شــرکت هــای
پســتی مــی گذاریــم .ابــزاری کــه در آن،
فرایندهــا مطابــق نیــاز بــازار نوشــته شــده
و انعطــاف پذیــری باالیــی نیــز دارد و بــه
صــورت ویــژه و بــا هزینــه بســیار انــدک

آن را در اختیــار شــرکتهای پســتی قــرار
می دهیم.
توضیحــات شــما نشــان مــی دهد
کــه چالــش هــای حــوزه حمــل و
نقــل در تجــارت الکترونیــک بیشــتر
مربــوط بــه چالــش هــای درونــی
اســت و کســب و کارهــای ایــن
حــوزه بــا چالــش هــای بیرونــی کــه
دولــت هــا و یــا حاکمیــت بــرای آنها
رقــم مــی زنــد ،مواجه نیســتند؟
بلــه  100درصــد .مــا دربــاره فضــای
فــروش آنالیــن قریــب بــه روزانــه یــک
میلیــون بســته صحبــت مــی کنیــم.
همیــن یــک میلیــون بســته بایــد توســط
مجموعــه شــرکت هــای پســتی خصوصــی
پــردازش شــوند و بــه دلیــل ایــن
چالــش هــا ســرویس دهــی آنطــور کــه
بایــد اتفــاق نمــی افتــد .بــازار دلیــوری و
ارســال خــرده بــار ،اگــر عرضــه متناســب
ایجــاد شــود بســیار بــزرگ و پــر پتانســیل
اســت .اگــر صفحــه شــرکت هــای پســتی
را در شــبکه هــای اجتماعــی چــک کنیــد،
مــی بینیــد کــه چقــدر مشــتری ناراضــی
دارنــد .همــواره هزینــه ارســال آنهــا بــه
ویــژه دربــاره ســفارش هــای مربــوط بــه
کســب وکارهــای کوچــک و متوســط،
افزایــش و ســطح خدمــت کاهــش پیــدا
مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
شــرکت هــای پســتی بــه جــای اینکــه
وارد بــازار کســب و کارهــای خــرد شــوند،
ترجیــح مــی دهنــد کــه بــا مجموعــه هــای
بــزرگ ماننــد دیجــی کاال و ســایر مــوارد
مشــابه همــکاری و ســفارش هــای آن هــا را
توزیــع کننــد تــا بــا چالــش هــای کمتــری
مواجــه باشــند و تمرکــز خــود را متوجــه
تعــداد مشــتری کمتــری بکننــد.
شــیوه اتصــال یــک کســب و کار
اینســتاگرامی بــه پــادرو چگونــه
اســت؟ آیــا یــک کســب و کار
خــرد مــی توانــد بــدون واســطه
بــا شــرکت هــای پســتی ،بــه طــور
مســتقیم از پــادرو ســرویس بگیــرد؟
یــک فروشــگاه کوچــک ،از طریــق رابــط
کاربــری و بــا ثبــت نــام در وب اپلیکیشــن
پــادرو مــی توانــد بــا ثبــت شــماره تلفــن
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خــود و دریافــت یــک ( OTPپســورد یــک
بــار مصــرف) ثبــت نــام کــرده و شــروع بــه
اســتفاده از طریــق رابــط کاربــری کنــد.
مــی توانــد لینــک اختصاصــی فروشــگاه
خــود را داشــته باشــد و بــرای ثبــت
ســفارش هــا در اختیــار مشــتریان خــود
بگــذار یــا در قســمت لینــک  Bioصفحــه
اینســتاگرام خــود قــرار دهــد .از اینجــا بــه
بعــد ،دیگــر بــرای ثبــت ســفارش ،دریافــت
وجــه و آدرس مشــتری نیــاز نیســت
مکالمــات طوالنــی در دایرکــت یــا واتســاپ
داشــته باشــند .مشــتریان صرفـاً بــه لینــک
اختصاصــی فروشــنده مراجعــه مــی کننــد،
پرداخــت خــود را انجــام مــی دهنــد،
آدرس خــود را ثبــت مــی کننــد و مرحلــه
بــه مرحلــه ســفارش خــود را رهگیــری
مــی کننــد تــا بــه دستشــان برســد.
فروشــنده هــم ،از طریــق پنــل خــود
ســفارش هــای خــود را مدیریــت مــی کند،
وجــه پرداختــی مشــتریان را آنــی دریافــت
مــی کنــد ،نگــران دریافــت رســیدهای
واریــز تقلبــی نیســت و بــرای ارســال
ســفارش هــا نیــز از میــان شــرکت هــای
پســتی موجــود در پــادرو ،گزینــه مناســب
خــود را انتخــاب مــی کنــد .مجموعــه های
بزرگتــر مثــل فروشــگاه هــای آنالیــن کــه
خودشــان ســایت فــروش اینترنتــی دارنــد
و تیــم فنــی نیــز در اختیــار دارنــد ،در
صــورت تمایــل مــی تواننــد از طریــق
 APIهــای پــادرو ســرویس بگیرنــد و
ســرویس هــای پرداخــت و ارســال کاالی
پــادرو را بــه روش مــورد نظــر خودشــان در
ســایت فــروش خــود پیــاده ســازی کننــد.
بــرای ایــن موضــوع ،مســتندات فنــی در
اختیارشــان قــرار مــی گیــرد و اتصــال آنهــا
بــه  APIبرقــرار مــی شــود.
دربــاره طــرح صیانــت از کاربــران
فضــای مجــازی و تأثیــری کــه مــی
توانــد روی کســب و کارهــای حــوزه
تجــارت اجتماعــی بگــذارد ،صحبــت
کنیــد .آیــا در شــرایط فعلــی و
بــا وجــود ایــن طــرح مــی تــوان
بــه تحــول دیجیتــال در صنعــت
لجســتیک امیــدوار بــود؟
اول بگذاریــد دربــاره تحــول دیجیتــال در
20
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حــوزه لجســتیک صحبــت کنــم .مــن فکــر
مــی کنــم در حــوزه لجســتیک و دلیــوری
بــه تحــول فرآینــدی نیازمنــد هســتیم و
بعــد بایــد بــه دنبــال تحــول دیجیتــال
باشــیم؛ یعنــی اینکــه بایــد بدانیــم
محــدوده ســرویس دهــی مــا کجاســت و از
آن محــدوده کــه نمــی خواهیــم ســرویس
دهیــم ،خیلــی شــفاف خــارج شــویم؛
بنابرایــن ،تحــول دیجیتــال مــی توانــد
روی آن بخــش از بــازار هــدف مــا کــه
در نظــر گرفتــه ایــم بــه مــا کمــک کنــد.
مــا بایــد اســتفاده درســت از تکنولــوژی را
تجربــه کنیــم و محــدود بــه اتوماســیون
نباشــیم .منظــورم ایــن اســت کــه اســتفاده
از تکنولــوژی صرف ـاً مکانیــزه کــردن یــک
فراینــد نیســت؛ مثـ ً
ا بگوییــم ایــن داده از
دیــروز بــه صــورت دســتی وارد مــی شــده
و بایــد از فــردا بــه صــورت اتوماتیــک وارد
شــود .ایــن واقعــا تحــول دیجیتــال نیســت.
تحــول دیجیتــال ،بــا بهینــه ســازی
فرآیندهــا بــر بســتر تکنولــوژی معنــی پیدا
مــی کنــد ،امــا مــا در حــال حاضــر بیشــتر
بــا مشــکل فرآینــدی روبــهرو هســتیم.
بــه ایــن معنــی کــه در بــه روزرســانی
وضعیــت ســفارش هــا و توجــه بــه ثبــت
ســفارش هــا و فرآیندهــای پرداختــی
مشــکل داریــم .حــل ایــن مشــکالت
و ترکیــب آن بــا تکنولــوژی مؤثــر،
مــی توانــد تحــول دیجیتــال ایجــاد کنــد.
امــا دربــاره طرح صیانــت از کاربــران فضای
مجــازی ،بایــد بگویــم کــه از نظــر مــن ،این
طــرح نیســت بلکــه تیــری بــرای کشــتن
یــک اکوسیســتم اســت .اکوسیســتمی کــه
بــا مشــتریانی ســروکار دارد کــه در بســتر
اینترنــت جهانــی فعالیــت مــی کننــد.
نخســتین تأثیــر ایــن طــرح ،فــارغ از نــگاه
یــک فعــال در اکوسیســتم دیجیتــال ،بــه
عنــوان یــک کاربــر ایــن اســت کــه امنیــت
فکــری مــن را بــه خطــر مــی انــدازد و
اعتمــاد مــن را بــرای اســتفاده از ایــن
فضــا کاهــش مــی دهــد .وقتــی کاربرهــای
نهایــی بــا شــرایطی مواجــه شــوند کــه در
آن احســاس امنیــت نمــی کننــد و فضــا
بــرای تعامــل و خریــد و فــروش بــا آن
مــدل دلخواهشــان فاصلــه داشــته باشــد

و حلقــه تنــگ شــود ،خروجــی ایــن نــگاه
باعــث کاهــش درآمــد کســب و کارهایــی
مــی شــود کــه در ایــن فضــا بــه کار
مشــغول هســتند .بایــد دیــد کــه چــه بــر
ســر کل اکوسیســتم مــی آیــد؟ در نــگاه
کلــی ،اکوسیســتم در  3ضلــع مشــتری،
شــرکت هــای فعــال و اســتارت آپهــا و
کســب و کارهایــی کــه از ســرویس هــای
ایــن اســتارت آپهــا اســتفاده مــی کننــد،
قابــل تعریــف اســت .واکنــش هــر  3ضلــع
در مقابــل ایــن طــرح نشــان مــی دهــد
کــه هیــچ کــدام احســاس رضایــت ندارنــد.
مشــتری نهایــی از ایــن طــرح احســاس
رضایــت نمــی کنــد و احســاس خوبــی از
صیانــت نــدارد؛ کســب و کارهایــی کــه
در ایــن حــوزه هســتند فکــر مــی کننــد
کــه بــا دشــواری هــا مواجــه خواهنــد
شــد و بــرای اینکــه از ایــن فضــا اســتفاده
کننــد ،دنبــال جایگزیــن مــی گردنــد.
شــرکت هایــی هــم کــه در حــوزه تجــارت
الکترونیــک هســتند ،عمـ ً
ا بــا یــک ســری
دشــواری هــای فنــی مواجــه مــی شــوند
و بــه بیــان راحــت تــر بــا ایــن طــرح کل
اکوسیســتم دچــار مشــکل مــی شــود.
ایــن طــرح مــی خواهــد از کســانی صیانــت
کنــد کــه بــه وضــوح بــا ایــن طــرح
مخالــف هســتند و بــه مطــرح شــدن ایــن
طــرح انتقــاد وارد اســت.
ممکــن اســت فروشــندگان اینســتاگرامی،
جــزء نخســتین کســانی باشــند کــه بــا
ایــن چالــش مواجــه مــی شــوند و کســب
و کارهایــی ماننــد پــادرو کــه در الیــه
 B2Bکار مــی کننــد ،بــه تبــع آن آســیب
خواهنــد دیــد.
در همیــن حــال ،یــک مجموعــه ماننــد
تیپاکــس در الیــه بعــدی ،از کاهــش
ترافیــک خریــد و فــروش آســیب مــی
بینــد .همــه اینهــا بــه هــم وصــل هســتند.
هــر تکــه آســیب ببینــد ،همــه ایــن
زنجیــره آســیب میبینــد؛ زیــرا بــه هــم
تنیــده هســتند و دردنــاک ایــن اســت کــه
بزرگتریــن واکنــش نماینــدگان مجلــس
بــه ایــن مخالفــت فعــاالن اکوسیســتم،
تغییــر یــک کلمــه در نــام طــرح از صیانــت
بــه حمایــت اســت!

کرونا و توسعه تجارت الکترونیکی؛

ایران به سمت تحول دیجیتال میرود
اگرچــه شــیوع ویــروس کرونــا در  2ســال اخیــر بــه اقتصــاد ســنتی
و تجــارت جهانــی آســیب رســانده ،امــا شــدید ًا کســبوکارهای
مجــازی و تجــارت الکترونیــک را بهبــود بخشــیده اســت.
بهصورتیکــه در ایــن دوران کشــورهای متعــددی جهــش بیشــتری
را از اقتصــاد دیجیتــال تجربــه کردهانــد و الــزام بــرای اســتفاده
از توســعه و ترویــج خدمــات آنالیــن و غیرحضــوری در حوزههــای
مختلــف ،ثمــرهای جــز افزایــش دیجیتالــی شــدن نداشــته اســت.
در این میان ،گســترش ســریع تجارت الکترونیکی باعث شــکوفایی
ظرفیــت ارائــه خدمــات پســت لجســتیک و زنجیــره تأمین بــهعنوان

پاندمــی کوویــد  19 -تأثیــر
عجیبــی بــر رونــد تجــارت
الكترونيــک در جهــان و ايران داشــته
و حتــی گفتــه میشــود کــه هماننــد
انقــاب صنعتــی ،انقالبــی در تجــارت
الكترونيــک درحــال وقــوع اســت،
نظــر شــما چیســت؟ چــرا ایــن
اتفــاق افتــاد؟
موضوعــی کــه دربــاره تجــارت الکترونیــک
میتوانــم بگویــم ایــن اســت کــه در
ســالهای اخیــر ،حجــم تجارتهایــی
کــه براســاس فضــای الکترونیکــی در

یکــی از مؤلفههــای کلیدی توســعه تجارت الکترونیکی شــده اســت.
بــا وجــودی کــه کشــور مــا نیــز از ایــن تغییــر و تحــوالت مســتثنی
نیســت ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا میتــوان در شــرایط موجــود
و بــا افزایــش تجــارت الکترونیکــی ناشــی از کرونــا بــه تحــول
دیجیتــال امیــدوار بــود؟ دکتــر مرتضــی تــرک تبریــزی ،عضــو
هیأتمدیــره بانــک تجــارت ،بــه پرســشهای مــا دربــاره وضعیــت
اخیــر تجــارت الکترونیکــی و ابزارهــای فنــاوری کــه میتوانــد مــا
را بــه رشــد اقتصــاد مبتنــی بــر ظرفیتهــای دیجیتالــی برســاند،
پاســخ میدهــد .متــن ایــن گفتوگــو بهشــرح زیــر اســت.

حــال انجــام اســت بهشــدت بــاال رفتــه
اســت .علــت اینکــه ایــن حجــم از
تجــارت الکترونیکــی خیلــی بیشــتر از
ســالهای پیــش نمــود پیــدا کــرده و
در  2ســال گذشــته بــا افزایــش ســرعت
پیــش رفتــه اســت ،ایــن اســت کــه
همزمــان بــا پاندمــی کرونــا ،مــا شــاهد
توســعه و گســترش تکنولوژیهــای
جدیــدی هســتیم کــه تجــارت را از طریــق
الکترونیکــی و برخــط و بـهدور از مناســبات
ســنتی ،آســانتر و راحتتــر کردهانــد.
ازجملــه اینکــه درایــن ســالها

گســترش اینترنــت و مباحــث مربــوط
بــه تکنولوژیهــای امضــای دیجیتــال و
هویــت دیجیتــال را شــاهد بودهایــم .در
کنــار آن ،ابزارهــای مربــوط بــه گوشــی
موبایــل و اپلیکیشــنهای موبایلــی
گســترش ویــژهای داشــته اســت و
فناوریهــای جدیــدی ماننــد اینترنــت
اشــیا و بالکچیــن هــم وارد ایــن عرصــه
شــدهاند .هرکــدام از ایــن فناوریهــا
میتواننــد در حــوزه تجــارت الکترونیکــی
نقــش مهمــی ایفــا کننــد.
تــا چندســال پیــش ،پهنــای بانــد روی
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موبایــل وجــود خارجــی نداشــت و اینترنت
بــه معنــای واقعــی نبــود؛ امــا اکنــون
اینترنتــی کــه روی موبایلهــا داریــم دههــا
مگابیــت ســرعت را بــه مــا میدهــد.
بــا ایــن ســرعت ،امــور مربــوط بــه پرداخت
و امــور بانکــی بهراحتــی از طریــق موبایــل
قابــل انجام اســت.
بههمیندلیــل ،اکنــون حجــم بســیار
زیــادی از پرداختهــای خــرد روی موبایــل
صــورت میگیــرد و ایــن تکنولــوژی،
مشــکالت مربــوط بــه حــوزه خریدهــای
خــرد را حــل کــرده اســت.
آیــا از تکنولوژیهایــی کــه نــام
بردیــد میتــوان در حــوزه زنجیــره
تأمیــن هــم کمــک گرفــت و شــاهد
تحــول دیجیتــال در ایــن بخــش
بــود؟
بلــه؛ در بحثهــای شــرکتی و زنجیــره
تأمیــن هــم تکنولوژیهــای مربــوط
بــه بالکچیــن خیلــی میتوانــد
کمککننــده باشــد؛ کمااینکــه اکنــون نیــز
اســتفاده از ایــن فنــاوری در کشــور آغــاز
شــده اســت .مــا در حــوزه زنجیــره تأمیــن
مالــی شــرکتها میتوانیــم از مباحــث
مربــوط بــه رمــزارز و بالکچیــن اســتفاده
کنیــم و بــا روشهایــی کــه بــه SCF
معــروف اســت ()supply chain financing
زنجیــره را میتوانیــم تأمیــن مالــی کنیــم.
بهاینترتیــب میتــوان از تولیدکننــده
تــا مصرفکننــده را مانیتــور کــرد؛ مثــ ً
ا
در ایــن فراینــد ،بانــک بهعنــوان یــک
موجودیــت بیــن ایــن زنجیــره حضــور دارد
و هرلحظــه میبینــد کــه وضعیــت تأمیــن
مالــی چگونــه پیــش مــیرود.
در ایــن صــورت ،دیگــر الزم نیســت کــه
بانــک بــه مصرفکننــده تســهیالت دهــد
کــه بتوانــد یــک کاالیــی را بخــرد و یــا بــه
تولیدکننــده تســهیالت دهــد کــه تولیــد
کنــد؛ بانــک میتوانــد از همــان ابتــدا
در هــر مرحلــه بــرای مصرفکننــده و
تولیدکننــده ،شــرکتهای حملونقــل و
یــا شــرکتهایی کــه مــواد اولیــه تولیــد
میکننــد ،تأمیــن مالــی کنــد و از ایــن
طریــق بــه تولیــد محصــوالت و مصــرف
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آنهــا و رســیدن بــه دســت مصرفکننــده،
ســرعت بخشــد.
ایــن زنجیــره تأمیــن بــه ایــن معنــی اســت
کــه مــا همــه موجودیتهایــی را کــه
در تأمیــن کاال و مصــرف کاال تأثیرگــذار
هســتند ،یکســان و همزمــان میبینیــم
و مانیتــور و تأمیــن میکنیــم و ایــن
معطلــی را در تولیــد از بیــن میبریــم.
در حــوزه دیجیتالــی شــدن چــه
چالشهایــی دیــده میشــود و
چگونــه میتــوان ایــن چالشهــا را
بــه فرصــت تبدیــل کــرد؟
موضوعــات مهــم در حــوزه چالشهــا و
مســائل مربــوط بــه حوزههــای دیجیتالــی
شــدن در تجــارت ،ایــن اســت کــه مــا بایــد
همــه ماژولهــای مربوطــه را بــرای ایجــاد
زنجیــره تأمیــن و آســان شــدن تجــارت
الکترونیــک بــا توجــه بــه مقتضیــات
زمــان ایجــاد کنیــم ،مث ـ ً
ا بایــد در حــوزه
بالکچیــن روی مباحــث مربــوط بــه
توکــن و رمــزارز بهشــدت کار کنیــم تــا
هــم بتوانیــم در حــوزه پرداختهــا و هــم

از ســوی دیگــر ،بایــد بتوانیــم قراردادهــای
هوشــمندی را برپایــه بالکچیــن ایجــاد
کنیــم.
بهاینترتیــب ،بهجــای اینکــه نظــرات و
تعهــدات را بهصــورت دســتی و بــا کاغــذ
تطبیــق دهیــم ،بــا روش بالکچیــن و
قــرارداد هوشــمند میتوانیــم هرلحظــه
آخریــن وضعیــت آن فراینــد را چــک
کنیــم و در قــرارداد بیاوریــم .همچنیــن
میتــوان کنتــرل کــرد کــه ایــن قــرارداد
در حــال انجــام اســت و وضعیــت آن
چگونــه خواهــد بــود.
موضــوع دیگــر مربــوط بــه حــوزه
امضــای دیجیتــال اســت .در ایــن فرآینــد
میتوانیــم امضــای از راه دور افــراد را از
طریــق کدهــای شــخصی کــه در ابزارهــای
موبایلــی هــم وجــود دارد ،شــاهد باشــیم.
ایــن امضاهــا غیرقابــل انــکار بــوده و قابــل
اســتناد اســت.
بهطــور کل مــا روی حــوزه امضــای
دیجیتــال میتوانیــم بســیار کار کنیــم
و امیدواریــم در کشــور آن را گســترش
دهیــم.

دیگــر الزم نیســت کــه بــا وجــود ایــن تکنولوژیهــا
بانــک بــه مصرفکننــده و گســترش آنهــا در کشــور آیــا
تســهیالت دهــد کــه بتوانــد میتــوان امیــدوار بــود کــه تحــول
یــک کاالیــی را بخــرد و یــا دیجیتــال حاصــل شــود؟
بــه تولیدکننــده تســهیالت اگــر اینهــا گســترش پیــدا کنــد ،وضعیــت
دهــد کــه تولیــد کنــد؛ مــا وضعیــت خوبــی در حــوزه تجــارت
بانــک میتوانــد از همــان الکترونیــک خواهــد بــود و میتوانیــم
ابتــدا در هــر مرحلــه بــرای بهســمت تحــول دیجیتــال گام برداریــم.
تحــول دیجیتــال ،پایــه یکــی از
مصرفکننــده و تولیدکننــده،
ماژولهایــی اســت کــه میتوانــد
شــرکتهای حملونقــل و
حــوزه اقتصــاد دیجیتــال کشــور را
یــا شــرکتهایی کــه مــواد جلو ببرد.
اولیــه تولیــد میکننــد ،اقتصــادی کــه برپایــه داده محــوری و
تأمیــن مالــی کنــد و از ایــن هوشــمندی کار میکنــد و تصمیمــات
طریــق بــه تولیــد محصـ
ـوالت در آن براســاس پیشبینــی دادههایــی
و مصــرف آنهــا و رســیدن اســت کــه تجمیــع و صحتســنجی
بــه دســت مصرفکننــده ،شــده و براســاس آنهــا تصمیمگیــری
میشــود؛ نــه تصمیماتــی کــه بــدون
ســرعت بخشــد.
داده دقیــق و قابــل اســتنادی اســت
در حــوزه ســرمایهگذاریها و تأمیــن کــه بعضــاً نمیتوانــد تصمیمــات
مالــی از ایــن تکنولــوژی اســتفاده کنیــم .درستی باشد.

در نگاهی به استراتژی گروه صنعتی پاکشوما مطرح شد؛

«تغییر» یک پدیده غیرقابلاجتناب
در حوزه صنعت
ایــن روزهــا ،رقابــت شــدیدی میــان کســبوکارها در اغلــب
صنایــع دیــده میشــود و در ایــن میــان ،برنــدی موفــق اســت کــه
عــاوه بــر داشــتن یــک اســتراتژی هدفمنــد ،در جــذب مخاطبــان
خــود نیــز دقــت داشــته باشــد .اســتراتژی برندینــگ ،قلــب تپنــده
کســبوکار اســت و برنــد ،ذهنیتــی اســت کــه مخاطبــان دربــاره
کســبوکار در ذهــن خــود دارنــد؛ یــک محصــول ،یــک خدمــت،
یــک ســازمان ،یــک دلیــل و یــا یــک ایــده! در برندینــگ ،هــدف
ســاختن ایــن ذهنیــت مدیریتشــده در ذهــن مخاطــب اســت.
ذهنیــت مدیریتشــده در ذهــن مخاطــب ،اســتراتژیای اســت کــه
یــک کس ـبوکار بــا ایجــاد برندینــگ میتوانــد بــه آن دســت یابــد

پاکشــوما را معرفــی کنیــد و
از دالیــل موفقیــت ایــن برنــد و
مؤلفههایــی کــه ســبب شــد تــا
ســالیان ســال مخاطبــان بتواننــد بــه
ایــن برنــد و محصــوالت آن اعتمــاد
کننــد ،بــرای مــا بیشــتر بگوییــد.
ازآنجاییکــه پاکشــوما یــک واحــد و
یــک بنــگاه صنعتــی اســت ،بهتــر اســت
ابتــدا بحــث را بــا تعاریــف مربــوط بــه
صنعــت پیــش ببریم.صنعــت ،پدیــدهای
اســت کــه از ابتــدای زایــش ،تغییــر در آن
غیرقابلاجتنــاب بــوده اســت .اکنــون در
دوره چهــارم انقــاب صنعتــی هســتیم و
تغییــر ،یــک پدیــده غیرقابلاجتنــاب در
حــوزه صنعــت بهحســاب میآیــد و هــر
تغییــر نیــز مولــد تغییــر دیگــر اســت.
ارتبــاط درونــی و بیرونــی بــا یــک واحــد
صنعتــی ،توســط یــک صنعتگــر و بــا ایجاد
امکاناتــی ازجملــه امکانــات ســختافزاری،

و بــا در اختیــار داشــتن دانشــی کامــل و شــفاف دربــاره مخاطبــان
خــود ،ارائــه محصــوالت نوآورانــه و متمایــز و ثبــات عملکــرد در
ایــن میــدان رقابــت پیــروز باشــد .اکنــون ایــن اســتراتژی در برنــد
معــروف پاکشــوما دیــده میشــود و بهدلیــل ایجــاد ایــن ذهنیــت
در میــان مخاطبــان اســت کــه محصــوالت ایــن برنــد ،اعتمــاد الزم
را در میــان مــردم بــه دســت آوردهانــد .گــروه صنعتــی پاکشــوما،
بــا نزدیــک بــه نیمقــرن تجربــه ،نمونــه موفقــی از یــک کس ـبوکار
مدیریتشــده ایرانــی اســت کــه بررســی دالیــل موفقیــت آن
در گفتوگــو بــا دکتــر حبیــباهلل انصــاری ،مشــاور عالــی گــروه
صنعتــی پاکشــوما از لطــف خالــی نیســت.

نرمافــزاری و ماشــینآالت و نیــز اســتفاده
از نیــروی انســانی شــکل میگیــرد .در
ایــن میــان ،آنچــه در درجــه نخســت
اهمیــت قــرار دارد ،ایــن اســت کــه یــک
مدیــر صنعتــی ابتــدا بایــد بــرای خــود یک
برنامــه راهبــردی یــا اســتراتژی تعریــف
کنــد و هــدف خــود را از آنچــه میخواهــد
تولیــد کنــد و زمــان و مختصــات تولیــدش
مشــخص کنــد .صنعتگــر بایــد بــا نگاهــی
بــه اســتراتژی خــود ،هدفگــذاری کنــد و
در چارچــوب هدفگــذاری ،بــرای تحقــق
اهــداف مدنظــر خــود برنامهریــزی کنــد.
پسازایــن مرحلــه و در برنامهریــزی
مدنظــر ،اجــرای پــروژه را آغــاز کنــد .پــس
بهاینترتیــب بایــد گفــت کــه اســتراتژی
(برنامــه راهبــردی) ،هدفگــذاری،
برنامهریــزی و اجــرا مربعــی اســت کــه
یــک مدیــر صنعتــی در آغــاز ب ـهکار خــود
بایــد بــه آن توجــه کنــد.

بــا اینوجــود ،یــک صنعتگــر
چــه ویژگــی مشــخصی بایــد داشــته
باشــد و چــه مختصاتــی را بایــد
رعایــت کنــد تــا اضــاع ایــن مربــع
در تولیــد شــکل بگیــرد؟
ایــن پرســش مهــم اســت .مهمتریــن
رکنــی کــه یــک صنعتگــر بــرای انجــام
ایــن مــوارد بایــد بدانــد ،برخــورداری از
فرهنــگ صنعتــی اســت .امــروز ،فرهنــگ
صنعتــی در کشــور مــا تــا حــدود زیــادی
یــک حلقــه مفقــوده اســت .امــروزه
شــاهد هســتیم کــه صنعتگــر تولیــد را
آغــاز میکنــد ،امــا در ذهنــش بــرای
ایــن پرســشها پاســخ نــدارد .برعکــس،
میبینیــم کــه امــروزه یکــی از مالکهــا
و رویکردهــای صنعتگــر بــه تولیــد ،میــزان
ســرمایه اســت .زمانــی کــه صنعتگــر بــرای
شــروع و دریافــت مجــوز تأســیس و ســپس
بهرهبــرداری اقــدام میکنــد ،یــک گــروه
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کارشناســی در دولــت وجــود نــدارد کــه
از وی بپرســند چــرا میخواهــد صنعتگــر
شــود و ســرمایه خــود را وارد صنعــت کنــد.
البتــه ورود ســرمایه بــه عرصــه صنعــت
بهجــای ورود بــه داللــی ،قابلتحســین
اســت؛ امــا اگــر صنعتگــر در شــروع،
نــگاه صنعتــی و بهبیاندیگــر ،فرهنــگ
صنعتــی نداشــته باشــد ،کســبوکار وی
بــه شکســت محکــوم خواهــد بــود.
مــن معتقــدم کــه بایــد توانایــی یــک
صنعتگــر از جنبههــای مختلــف بررســی
شــود؛ چطــور مدیــر صنعــت بــدون توانایی
مدیــر میشــود و چگونــه اســت کــه دولــت
هیــچ محدودیتــی بــرای رشــتههای
مرتبــط بــا صنعــت قائــل نشــده و
مجوزهــای متعــددی بــرای صنعــت صــادر
میکنــد؟ نتیجــه ایــن اقــدام ایــن اســت
کــه بســیاری در ایــن شــرایط و در رقابــت
بــا ســایر رقبــا از بیــن میرونــد .بــه بیــان
واضحتــر ،شــرط صنعتگــری ،بهرهگیــری
از نــگاه و تفکــر فرهنــگ صنعتــی اســت.
البتــه منظــور مــن ایــن نیســت کــه
مدیــر صنعتــی بایــد در دانشــگاه فقــط
رشــته مدیریــت صنعتــی و یــا مکانیــک،
متالــورژی و  ...خوانــده باشــد ،بلکــه
مدیــر صنعــت بایــد از فرهنــگ صنعتــی
برخــوردار باشــد .مدیــر صنعــت میتوانــد
فــرد بــدون تخصــص دانشــگاهی باشــد که
بــا بررســی و کنــدوکاو بتوانــد بــرای تولید،
برنامهریــزی کنــد و بــه ایــن پرســش
پاســخ دهــد کــه چــرا میخواهــد تولیــد
کنــد و ایــن تولیــد چــه مزیتهایــی دارد؟
مدیــر موفــق صنعــت بایــد همیشــه مســیر
خــود را ارزیابــی کنــد و نگاهش بــه فعالیت
خــود متمرکــز باشــد و نتیجــه کار خــود را
مشــاهده کــرده و دائمــاً نقــاط ضعــف را
بــدون تخصــص دانشــگاهی ارزیابــی کنــد.
متأســفانه یکــی از مشــکالت بســیاری از
جوامــع ،نــگاه ظاهــری اســت .درحالیکــه
صنعتگــری موفــق اســت کــه در هــر
مســأله نــگاه ذهــن داشــته باشــد.
پــس از ارزیابــی هــدف موردنظــر ،نکتــه
مهــم ،ایجــاد ارتبــاط بیــن صنعــت و
دانشــگاه اســت .تولیــد و بــازار الزم و ملزوم
هــم هســتند و نــگاه بــه تولیــد نبایــد جــدا
24

[شماره شانزدهم  -تابستان]1400

از نــگاه بــازار باشــد و برعکــس .اینهــا
بایــد نســبت بــه یکدیگــر همافزایــی
ایجــاد کننــد؛ همانطــور کــه یــک فــرد
بــا ســواد کالســیک میتوانــد بــه یــک
صنعتگــر تبدیــل شــود ،برعکــس آنهــم
صــدق میکنــد و هــر فــردی کــه فقــط
تحصیــات آکادمیــک دارد ،الزامــاً مدیــر
صنعتــی موفقــی نخواهــد بــود.
پاکشــوما چگونــه و از کجــا ایــن
مســیر را ســپری کــرد؟
پاکشــوما ،از ابتــدا بــرای خــود مســیر
و برنامــه مشــخص کــرد و بــرای خــود
اســتقالل درنظــر گرفــت .بــه ایــن معنــی
کــه بــه حمایتهــای مالــی دولتــی
نیازمنــد نبــود .امــروز ،وقتــی از برخــی
صنعتگــران میپرســیم کــه شــما چــرا
پیشــرفت نکردیــد؟ پاســخ مــی دهنــد
کــه دولــت از مــا حمایــت مالــی نکــرده
اســت .مــن معتقــدم کــه بههیچعنــوان
نمیشــود نــام حمایتــی را کــه دولــت
بــا حداقــل ســود  20تــا  32درصــد بــه
صنعتگــران میدهــد ،تســهیالت گذاشــت.
در اغلــب کشــورها ،تســهیالت بــا  6درصــد
ســود وحتــی کمتــر اســت .حــال اگــر
یــک بنــگاه اقتصــادی بــدون برنامهریــزی
از ایــن تســهیالت بــا ســود حداقــل 20
درصــد اســتفاده کنــد ،قطعـاً ورشکســت و
از میــدان صنعــت خــارج میشــود.
عــدهای دیگــر ،نگاهشــان ایــن اســت
کــه نبایــد ظــرف چنــد ســال فقــط یــک
محصــول تولیــد کننــد و بهتــر اســت بــه
تولیــد محصــوالت متعــددی بپردازنــد.
ایــن نــگاه اشــتباه اســت .اگــر صنعتگــر
یــک محصــول را بــا کیفیــت بــاال تولیــد
کنــد ،موفقتــر خواهــد بــود .ایــن رویــه
در پاکشــوما بــه کار گرفتــه شــد .ایــن
شــرکت صنعتــی طــی  44ســال فقــط یک
محصــول تولیــد کــرد و بــا کثــرت تولیــد،
نــوآوری و تغییــر مــدل ،بــه فعالیــت خــود
ادامــه داد.
تأکیــد مــن ایــن اســت کــه یــک صنعتگــر
نبایــد در محیــط دربســته فعالیــت کنــد.
بایــد بــرای تولیــد ،نــگاه روبهجلــو بــه
بــازار داشــته باشــد .شــکی نیســت کــه

بــازار و تولیــد الزم و ملــزوم هــم هســتند
و بههمیــن دلیــل صنعتگــر بایــد بــه بــازار
خــارج و رقبــا هــم نگاهــی داشــته باشــد
و خــود را مقایســه کنــد .ایــن موضــوع
میتوانــد بــه پیونــد بیــن بــازار و تولیــد
و ارتبــاط بــازار داخــل و خــارج بینجامــد.
پاکشــوما از فرهنــگ صنعتــی برخــوردار
اســت .اســتراتژی و هــدف خــود را بهخوبی
چیدمــان کــرده و بههمیندلیــل
میدانــد کــه چــه و چگونــه تولیــد کنــد و
در ایــن میــان مــدل کیفیــت را نیــز درنظر
گرفتــه اســت .تولیــد یــک محصــول خــوب
و ایجــاد رضایــت مشــتری ،موجــب توســعه
بــازار میشــود .بــرای اینکــه بتوانیــم
در بــازار ،پایــداری داشــته باشــیم بایــد
بــه دنبــال نــگاه مشــتری باشــیم .نــکات
ضعــف را بــه قــوت و نقــاط قــوت را بــه
قــوت بیشــتر تبدیــل کنیــم .تأکیــد
میکنــم کــه پاکشــوما نــه بــا اتــکا
بــه دولــت و نــه بــا زیادهطلبــی ،بلکــه
بــا حســن نــگاه ،بــه یــک برنــد موفــق
صنعتــی تبدیــل شــده اســت .مدیــران
و ســرمایهگذاران پاکشــوما در فرهنــگ
صنعتــی تخصــص دارنــد و حــاال بهجایــی
رســیدهاند کــه عــاوه بــر تولیــد ماشــین
لباسشــویی ،همــکاری بــا  3برنــد خارجــی
دیگــر را نیــز بــرای تولیــد آغــاز کردهانــد.
بهاینترتیــب ،زمانــی کــه ازنظــر کیفــی،
قــدرت تولیــد ایجــاد شــد ،بعــد از حــدود
 45ســال ،تولیــد ســایر محصــوالت ازجمله
جاروبرقــی ،ماشــین ظرفشــویی ،یخچــال،
فریــزر و همــکاری بــا ســایر برندهــای
خارجــی را در دســتور کار قــرار داده اســت.
نــکات اصلــی و کلیــدی فرهنــگ مدیریــت
از جملــه فرهنــگ مدیریــت صنعتــی 4
رکــن تعهــد ،تدبیــر ،تحــول و تکامــل دارد.
ایــن  4رکــن در پاکشــوما دیــده میشــود.
بههمیندلیــل اســت کــه در شــرایطی
کــه اغلــب واحدهــای صنعتــی تعطیــل و
نیمهتعطیــل میشــوند ،پاکشــوما بــا ایــن
اســتراتژی توانســته اســت حــدود  45ســال
ســرپا بمانــد.
بــه شــرایط واحدهــای صنعتــی
اشــاره کردیــد .اکنــون شــاهد

هســتیم کــه بســیاری از واحدهــا
در حــال تعطیلــی هســتند و یــا بــه
حالــت نیمهتعطیــل درآمدهانــد .در
حــوزه صنعــت لوازمخانگــی ،چــه
چالشهایــی پیــش روی واحدهــای
صنعتــی و کســبوکارها اســت؟
امــکان نــدارد کــه چالــش در صنعتــی
وجــود نداشــته باشــد ،امــا مولــد بخشــی
از چالشهــای امــروز ایــن صنعــت،
خــود مدیــران آن هســتند کــه بهدلیــل
خألهایــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد،
ایــن چالشهــا را بهوجــود آوردهانــد؛
امــا بخشــی از مســائل هــم در اختیــار
صنعتگــر نیســت و بــه موضوعــات بیرونــی
بازمیگــردد .نخســتین مســأله و چالــش،
تســهیالت اســت .بازهــم تأکیــد میکنــم
کــه کمــک مالــی بانــک هــا بــا ســود
حداقــل  20درصــد ،دیگــر تســهیالت
محســوب نمیشــود .نکتــه دیگــری کــه
بــا آن مواجــه هســتیم ،بــه نــرخ ارز و
نوســانات نــرخ ارز مربــوط اســت.
صنعــت لوازمخانگــی یکــی از 11
رشــته شــتابدهنده توســعه اقتصــادی
همــه کشــورها ازجملــه ایــران محســوب
میشــود؛ زیــرا الزام ـاً همــه مــردم بایــد از
لوازمخانگــی اســتفاده کننــد .بــرای تولیــد
ایــن محصــوالت ممکــن اســت نیــاز باشــد
کــه برخــی قطعــات و مــواد اولیــه از خــارج
کشــور وارد شــود و واردات آن بــه ارز نیــاز
دارد .تأمیــن ارز و پروســه طوالنــی آن و
نیــز نوســانات نــرخ ارز از سلســله مشــکالت
اصلــی بــرای یــک واحــد صنعتــی اســت.
نکتــه دیگــر ،بــه تعرفههــای گمرکــی
مربــوط میشــود .بایــد تعرفــه گمــرک
بــرای صنعتگــر و تولیدکننــدهای کــه
میخواهــد قطعــه یــا مــواد اولیــه وارد
کنــد ،پاییــن باشــد؛ امــا نظــام تعرفــهای
مــا درســت نیســت.
بحــث مالیــات چالــش دیگــر اســت .مــن
معتقــدم کــه صنعتگــر نبایــد مالیــات بــر
ارزشافــزوده پرداخــت کنــد ،بلکــه مالیــات
بــر ارزشافــزوده را بایــد از مصرفکننــده
بگیرنــد.
موضــوع دیگــر بــه وثیقــه مربــوط اســت.
زمانیکــه صنعتگــر میخواهــد محصولــی

را تولیــد کنــد و بــه ارز نیــاز دارد ،مجبــور
اســت کــه بــرای آن وثیقــه تأمیــن کنــد.
ایــن یکــی از چالشهــای مهــم اســت.
بهطــور کل هــم بایــد گفــت کــه تغییــر
مــداوم و ســلیقهای در اجــرا کــردن قوانیــن
از نــکات اصلــی اســت کــه بــرای صنعتگــر
چالــش ایجــاد میکنــد .در ایــن میــان،
پاکشــوما هــم از اینهــا مســتثنی نیســت.
از ســوی دیگــر ،بایــد بــه زمانبــر بــودن
انجــام درخواســتها نیــز اشــاره کــرد.
متأســفانه بهدلیــل تعــدد ســازمانهای
دولتــی ،مــوازی کاریهــا و طوالنــی بــودن
پروســه انجــام درخواســتها را شــاهد
هســتیم .یکــی دیگــر از مســائل موجــود،
بــه پدیــده شــوم قاچــاق مربــوط میشــود
و بیــراه نیســت اگــر بگوییــم کــه قاچــاق،
مهمتریــن چالــش پیــش روی صنعــت
اســت .بــه بهانــه رقابــت ،بــه واردات
محصوالتــی کــه تــوان تولیــد آن در
کشــور وجــود دارد ،اجــازه میدهنــد .در
کنــار ایــن واردات رســمی ،شــاهد ورود
کاالی قاچــاق هــم هســتیم و بارهــا در
مجامــع دولتــی متذکــر شــدم کــه گرفتــن
قاچاقچــی و ضبــط کاالی قاچــاق ،هــدف
نیســت .بلکــه هــدف بایــد ایــن باشــد کــه
از ورود کاالی قاچــاق بــه بــازار خــودداری
شــود.
وضعیــت حملونقــل و لجســتیک
در صنعــت لوازمخانگــی چگونــه
اســت؟ آیــا پاکشــوما در ایــن بخــش
هــم بــا چالــش مواجــه اســت؟
امــروز ،چــه در داخــل و چــه در خــارج،
حملونقــل هزینههــای بســیار ســنگینی
دارد و یکــی از چالشهــا اســت.
خوشــبختانه پاکشــوما بحــث لجســتیک
خــود را تــا حــدود زیــادی حــل کــرده
و خــودش دنبــال ایــن بــوده کــه یــک
ســری کامیونــت تهیــه کنــد؛ زیــرا کرایــه
کامیونــت از شهرســتان بــه شهرســتان
دیگــر بســیار بــاال و ســنگین اســت.
نکتــه ایــن اســت کــه هزینــه حملونقــل
فقــط بــه حمــل کاالی نهایــی مربــوط
نمیشــود ،بلکــه چالشهــای لجســتیک
بــه حملونقــل مــواد اولیــه ،قطعاتــی

کــه وارد کشــور مــی شــود ،کشــتی
حملکننــده قطعــات از کشــور دیگــر بــه
گمــرک و نیــز هزینههــای آن مربــوط
میشــود.
صنعتگــر بایــد در  3مــدل برنامــه
کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت
داشــته باشــد؛ امــا متأســفانه صنعتگــر
ایرانــی نمیتوانــد بــرای  5ســال آینــده
برنامهریــزی کوتاهمــدت داشــته باشــد،
زیــر نمیدانــد تــا  2ســال دیگــر وضعیــت
نــرخ ارز چگونــه خواهــد شــد ،نــرخ
تعرفــه چگونــه اســت و ثبــات قوانیــن
وجــود نــدارد و اجــرای قوانیــن بهصــورت
ســلیقهای اســت .بــههمیــن دلیــل اســت
کــه صنعتگــر مــدام در تالطــم اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه
کســبوکارها بــه ســمت تجــارت
الکترونیــک و خریدوفــروش آنالیــن
پیــش میرونــد ،آیــا گــروه صنعتــی
پاکشــوما برنامــهای در ایــن حــوزه
دارد؟
پدیــده فــروش آنالیــن بایــد بــه فرهنــگ
تبدیــل شــود .مــا نمیتوانیــم از ابتــدا
هــر چیــزی را بــه مــردم تحمیــل کنیــم.
ایــن قبیــل مســائل بایــد در جامعــه مــا
بــه فرهنــگ تبدیــل شــود ،مــردم بــا آن
آشــنا شــوند ،اعتمــاد در مــردم نســبت بــه
ایــن نــوع خریــد ایجــاد شــود ،ابعــاد آن را
ارزیابــی کننــد و پ ـسازآن بــه تدریــج بــه
فرهنــگ تبدیــل شــود.
امــروز ،در همــه دنیــا فــروش آنالیــن
متــداول اســت ،امــا ابعــاد مختلــف آن
ازجملــه نشــان دادن آنالیــن کاال و تطبیــق
واقعیتهــا بســیار مهــم اســت.
امــروز ،برخــی صنعتگــران بــا نبــود
مشــتری و بــازار مواجــه هســتند .اینکــه
چگونــه مشــتری را جــذب کنیــم ،بســیار
مهــم اســت؛ ایــن موضــوع نیازمنــد
فرهنگســازی اســت .مــردم بایــد بداننــد
کــه برنــد و خدمــات پس از فــروش و نصب
و راهانــدازی آن چگونــه اســت .اســتاندارد و
تضمیــن کیفیــت بــرای پایــداری بســیار
مهــم اســت .بایــد بــاور کیفیــت در میــان
مــردم ایجــاد شــود.
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توهفتمین کنگره جهانی پست تصمیمات کلیدی گرفته شد؛
در بیس 

تغییرات جدید برای تقویت پست

 27آگوســت ،بیســتوهفتمین
کنگــره جهانــی پســت در
آبیدجــان -ســاحل عــاج -خاتمــه
یافــت و از تغییــرات جدیــد بــرای
تقویــت بخــش پســتی بیــن 2022
تــا  2025اســتقبال کــرد .در مراســم
اختتامیــه کنگــره ،پاتریــک آچــی،
نخســتوزیر ســاحل عــاج بــه
شــرکتکنندگان دربــاره «یافتــن
راهحلهــای نوآورانــه مؤثــر بــر
مانــدگاری و بقــای طوالنیمــدت
اتحادیــه» تبریــک گفــت.
کنگــره بیــش از  200پیشــنهاد را دربــاره
طیــف وســیعی از مســائل باهــدف بهبــود
اثربخشــی و کارایــی خدمــات پســتی
بینالملــل و عملیــات  UPUبررســی کــرد.
کشــورهای عضــو در نشســت آبیدجــان،
بــا پذیــرش طیــف بیشــتری از بازیگــران
پســتی توســط  ،UPUتعریــف سیســتم
درآمــدی جدیــد و بهبــود توســعه پســتی،
تصمیمــات کلیــدی دربــاره اســتراتژی
ســازمان گرفتنــد.
دستاوردهای کلیدی
کنگــره درزمینــه برخــی از موضوعــات کــه
باعــث بهبــود در شــیوه عملکــرد UPU
و صنعــت پســت میشــود ،بــه نتایــج
مطلوبــی دســت یافــت.
یکــی از نــکات برجســته ،تأییــد اســتراتژی
پســتی جهانــی آبیدجــان بــود ،یــک
ابــزار راهنمــا کــه  UPUجایــگاه خــود را
بهعنــوان محلــی بــرای توســعه پســت،
ارائهدهنــده راهحلهــای نوآورانــه و مرکــز
دانــش ایــن صنعــت تقویــت میکنــد.
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ایــن اســتراتژی ،اســاس کار  UPUدر دوره
 2025-2022اســت.
کشــورهای عضــو ،در کنگــره کار خــود را
درزمینــه پذیــرش طیــف گســتردهتری
از بازیگــران پســتی توســط  UPUادامــه
دادنــد و در ســال  2023بــا برگــزاری
کنگــرهای بــرای تصمیمگیریهــای
مشــخص دربــاره اســتراتژی ایــن ســازمان
موافقــت کردنــد .در همیــن حــال ،کنگــره
مجموعــهای از تغییــرات را بــرای تقویــت
کمیتــه مشــورتی  -بــازوی شــورای اداری-
کــه از ایــن طریــق طیــف گســتردهتری
از بازیگــران پســتی میتواننــد در ارتبــاط
بیشــتر بــا  UPUباشــند ،تصویــب کــرد.
درآمــد ،یکــی دیگــر از موضوعــات داغ ایــن
کنگــره بــود کــه در آن سیســتم درآمــد
یکپارچــه جدیــدی بررســی و تصویــب شــد
کــه مبنــای یــک سیســتم درآمــد پســتی
یکپارچــه ،مــدرن و آیندهنگــر خواهــد بــود.
در ژانویــه  2022ایــن سیســتم اجرایــی
میشــود .کنگــره ،سیاســت همــکاری
توســعهای جدیــدی را تصویــب کــرد کــه
بــه  UPUاجــازه میدهــد در پروژههــای
بزرگتــری کــه در سیاســتهای توســعه
ملــی گنجانــده میشــود ،مشــارکت کنــد.
اعتبــار اضافــی صنــدوق وام کــه توســط
کنگــره تأییــد شــده اســت بــه  UPUاجــازه
میدهــد تــا پروژههــای بیشــتری را در
کشــورهای کمتــر توســعهیافته ،اجــرا
کنــد .در ایــن کنگــره ،بیــش از 1000
نماینــده بهصــورت حضــوری و  1000نفــر
دیگــر بهصــورت آنالیــن شــرکت کردنــد.
در ســال  2025کنگــره بعــدی در دبــی-
امــارات متحــده عربــی -برگــزار میشــود.

رهبــران پســتی نقشــه راه پایــدار
آینــده را مطــرح کردنــد
در دومیــن روز از بیســتوهفتمین
کنگــره جهانــی اتحادیــه جهانــی پســت در
آبیدجــان ،بحــث مشــارکت و پایــداری ،در
مرکــز توجــه قــرار گرفــت.
ایــن کنفرانــس ،باعنــوان «کوویــد 19-و
بخــش پســت؛ آنچــه تغییــر کــرده و آنچــه
بایــد تغییــر کنــد» ،بــر همهگیــری جهانــی
کــه چشــمانداز اجتماعــی و اقتصــادی را
بهطــور برگشــتناپذیری تغییــر داده
اســت ،متمرکــز شــد .کوویــد 19-بخــش
پســت را تقریبـاً فراتر از تصــور تغییر داده و
لونقــل ،قرنطینــه و کمبــود
بــه تعلیــق حم 
کارکنــان و تجهیــزات حفاظتــی منجــر
شــده اســت .در افتتاحیــه ایــن کنفرانــس،
بیشــار حســین ،مدیــرکل اتحادیــه جهانــی
پســت ،بــر ضــرورت ایجــاد آینــدهای
پایــدار و شــکوفا بــرای تجــارت پســتی
تأکیــد کــرد .او رگوالتورهــای پســتی را
تشــویق کــرد تــا مشــارکت بیشــتری در
اتحادیــه جهانــی پســت ایجــاد کننــد و
در انجمنهــای اتحادیــه جهانــی پســت
بیشــتر حضــور داشــته باشــند .بحــث ،بــا
آگاهــی از تغییــرات و چالشهــای شــدید
ناشــی از همهگیــری و راهحلهــای
خالقانــه ناشــی از ایــن بحــران جهانــی
آغــاز شــد .نماینــدگان بریتانیــا ،جمهــوری
خلــق چیــن ،ژاپــن ،موریــس و ترینیــداد
و توباگــو در بررســیهای دقیــق خــود
ب ـه افزایــش چشــمگیر خریدهــای آنالیــن
و تجــارت الکترونیکــی ،افزایــش حجــم
بســتهها و افزایــش تقاضــا بــرای تحویــل
غیرحضــوری پرداختنــد.

ســخنرانان بهاتفــاق آرا معتقــد بودنــد،
پســتها بــا انعطافپذیــری قابلتوجهــی
بــه ایــن چالشهــا فائــق آمدنــد و یــک
شــاهراه قــوی از خدمــات اجتماعــی و
اقتصــادی بــه مــردم سراســر جهــان ارائــه
دادند.بــا اینحــال ،هنگامیکــه زندگــی
عــادی ،کار و تجــارت بــرای بســیاری
متوقــف شــد ،مشــکالت جهانــی ماننــد
تغییــرات آبوهــوا ،تغییــرات جمعیتــی،
تســریع دیجیتالــی شــدن و جرایــم
ســایبری از بیــن نرفــت .پنــل دوم بــا
عنــوان «آنچــه در  2ســال گذشــته تغییــر
نکــرده اســت» ،بــه ســخنرانی نماینــدگان
بلژیــک ،گویــان ،روســیه و ســازمان بیــن
دولتــی حملونقــل بینالمللــی از طریــق
راهآهــن 1بــر راهحلهــای مشــارکتی،
نوآورانــه و مبتنــی بــر فنــاوری کــه تنها راه
بــرای بازســازی بهتــر هســتند ،پرداخــت.
ســومین پنــل باعنــوان «چــه چیــزی
بایــد تغییــر کنــد؟» بــا مشــارکت
نماینــدگان برزیــل ،اندونــزی و ســازمان
جهانــی گمــرک ،شــکافهای دیجیتالــی
و ظرفیــت باقــی مانــده و نیــاز بــه احیــای
مشــارکتهای بیــن بخشــی را روشــن
کــرد.
صنــدوق وام اتحادیــه جهانــی
پســت  2دهــه همــکاری
توهفتمین کنگــره جهانــی پســت
در بیسـ 
در آبیدجــان ،شــرکتکنندگان بــرای
تجلیــل از بیســتمین ســالگرد صنــدوق وام
اتحادیــه جهانــی پســت  -مکانیزمــی کــه
نزدیــک بــه  900پــروژه را بــرای بهبــود
کیفیــت جهانــی و مبــادالت بســتههای
پســتی تأمیــن مالــی کــرده اســت  -گــرد
هــم آمدنــد .در افتتاحیــه ایــن رویــداد،
مدیرعامــل اتحادیــه جهانــی پســت ،بیشــار
حســین از دســتاوردهای متعــدد صنــدوق
وام ایــن اتحادیــه بــرای ایجــاد شــرایط
برابــر بــرای اپراتورهــای پســتی در سراســر
جهــان قدردانــی کــرد .وی افــزود :کار ایــن
صنــدوق نشــاندهنده میــل بــه عدالــت
و برابــری در بخــش پســت بینالملــل
اســت .مدیــرکل پروژههــای صنــدوق وام
اتحادیــه جهانــی پســت ایــن صنــدوق

را بــرای کمــک بــه کشــورهای ذینفــع
در اســتفاده از فرصتهــای جدیــد و
همگامســازی بــا دیجیتالیشــدن معتبــر
دانســت .خانــم مــری اندرســون ،نماینــده
ایاالتمتحــده و رئیــس هیأتمدیــره
صنــدوق وام ،تجــارت الکترونیکــی را «یــک
روز جدیــد و یــک طلــوع جدیــد» توصیــف
کــرد .در ســال  ،2001ایــن صنــدوق
بالفاصلــه پــس از برنامــه توســعه ســازمان
ملــل در هزارههــای جدیــد ایجــاد شــد.
ایــن سیســتم بــا اســتفاده از مشــارکت
کشــورهای عضــو اتحادیــه جهانــی پســت
کار میکنــد کــه بــرای تأمیــن هزینــه
پروژههــا در کشــورهای درحالتوســعه
پراکنــده میشــوند .در  20ســال گذشــته،
صنــدوق  898پــروژه را باهــدف بهبــود
حملونقــل و ارســال بســتههای پســتی،
پیگیــری و رهگیــری ،نظــارت بــر عملکــرد
و امنیــت پســتی در سرتاســر قلمــرو
پســت در جهــان تصویــب کــرده اســت.
پروژههایــی کــه از طریــق ایــن صنــدوق
تأمیــن مالــی شــدهاند بــه ذینفعــان
کمــک کــرده اســت تــا موانــع مهمــی
ازجملــه معرفــی دادههــای الکترونیکــی
مطابــق بــا مقــررات جهانــی را پشــت ســر
بگذارنــد.
تقدیــر اتحادیــه جهانــی پســت از
شــرکتهای پســتی جهــان
در بیســتوهفتمین کنگــره جهانــی
پســت در آبیدجــان 14 ،کشــور گواهــی
امنیــت دریافــت کردنــد .اتحادیــه جهانــی
پســت مدتهاســت کــه بــا حفاظــت
از ایمنــی و امنیــت بخــش پســت ،از
زنجیرههــای تأمیــن و تجــارت و ارتباطــات
جهانــی محافظــت میکنــد .گــروه امنیــت
پســتی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف
اتحادیــه جهانــی پســت را تشــکیل داد کــه
براســاس اصــل طالیــی «امنیــت پســتی
معاملــه تجــاری ایجــاد میکنــد» اســت.
پــس از کنگــره جهانــی پســت واشــنگتن
در ســال  1989گــروه امنیــت پســتی،
تشــکیل شــد کــه مســؤول توســعه و
اجــرای اســتانداردهای امنیتــی و بهتریــن
شــیوهها در بخــش پســت بینالملــل
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اســت .ایــن گــروه ،جلســات آموزشــی
ارائــه میدهــد ،مأموریتهایــی را برگــزار
میکنــد و برنامههــای پیشــگیری بــرای
کمــک بــه پســتها ایجــاد میکنــد.
هــدف اصلــی آن محافظــت از کارکنــان،
مشــتریان و دارایــی پســتها و همچنیــن
محافظــت از بســتههای پســتی در برابــر
کالهبــرداری ،ســرقت و سوءاســتفاده
اســت .در ســال  ،2012پــس از کنگــره
جهانــی پســت دوحــه ،گــروه امنیــت
پســتی یــک سیســتم صــدور گواهینامــه
امنیتــی ایجــاد کــرد کــه موضــوع امنیــت
پســتی را در کنوانســیون اتحادیــه جهانــی
پســت مطــرح میکنــد .در فوریــه ،2016
شــورای عملیــات پســتی اتحادیــه جهانــی
پســت وضعیــت  2را بــه اســتانداردهای
( S58تدابیــر امنیتــی عمومــی) و S59
(دفتــر مبــادالت و امنیــت پســت هوایــی
بینالمللــی) اعطــا کــرد .در ســال
 ،2015فراینــد صــدور گواهینامــه امنیــت
بهصــورت منطقــهای بــر اســاس ارزیابــی
ریســک امنیتــی و اســتانداردهای فیزیکــی
انجــام شــد .هریــک از اپراتورهــای پســتی
حاضــر در کنگــره ،شــخصاً ایــن گواهــی
را از معــاون مدیــرکل اتحادیــه جهانــی
پســت ،پاســکال کلیــواز دریافــت کردنــد.
آرژانتیــن ،برمــودا ،کلمبیــا ،کاســتاریکا،
دانمــارک ،اکــوادور ،الســالوادور ،مکزیــک،
پاراگوئــه ،جزایــر ســلیمان ،ســنت
وینســنت و گرنادیــن ،تایلنــد ،انگلســتان،
وانواتــو ازجملــه کشــورهایی هســتند
کــه گواهینامــه دریافــت کردهانــد .داون
ویلکــس ،مدیــر برنامــه امنیــت اتحادیــه
جهانــی پســت ،گفــت :در طــول ایــن
کنگــره ،تعهــد اعضــا بــرای اطمینــان از
حداقــل اســتانداردهای امنیتــی اجباری در
حــال افزایــش و گســترش در همــه مناطق
اســت .وی افــزود :تقویــت اســتانداردهای
امنیتــی و توســعه متخصصــان امنیتــی
نهتنهــا اعتمــاد مشــتریان پســتی ،بلکــه
همــه ذینفعــان را افزایــش میدهــد .ایــن
بــه تعهــد اولیــه اتحادیــه جهانــی پســت
مبنیبــر اینکــه امنیــت پســتی معامــات
تجــاری خوبــی را ارائــه میدهــد ،کمــک
میکنــد .
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مشــخصههای شــرکت هلدینگ
ســاختار داخلــی و پیوندهای خارجی
دکتر کامبیز فریدونیان
مدیر هوش بازاریابی ( )MIتیپاکس

تجربههــای زیــادی در کشــورهای مختلــف
دربــاره شــرکتهای هلدینــگ نشــان
داده اســت کــه بهنوعــی هلدینگهــای
شــکلگرفته در کشــورهایی بــا یــک
اقتصــاد دولتــی نســبت بــه کشــورهایی بــا
اقتصــاد آزادتــر ،ســاختارهای متفــاوت و
پیچیدهتــری دارنــد .ایــن مقاله ،قصــد دارد
کــه ویژگیهــای چنیــن هلدینگهایــی را
بــا یــک رویکــرد بنچمارکــی بــه تصویــر
کشــد و نشــان دهــد کــه چگونــه ایــن
موضــوع در کشــورهایی بــا ســاختار
اقتصــاد دولتــی در مقایســه بــا اقتصادهـای
آزاد ،متفــاوت اســت .بهبیاندیگــر ،در
اقتصادهــای دولتــی ،هلدینگهایــی
شــکل میگیــرد کــه بهدلیــل ســاختار
متفــاوت ،فعالیتهــای بینالمللــی آنهــا
را تحتالشــعاع قــرار میدهــد .همچنیــن
در ایــن مقالــه ،دربــاره معیارهــای ارزیابــی
عملکــرد شــرکتهای هلدینــگ بحــث
میشــود و برخــی از نتایــج کلــی ارزیابــی
عملکــرد شــرکتهای هلدینــگ دولتــی
براســاس تجربیــات کشــورهای منتخــب
کــه از شــرکتهای هلدینــگ در مقیــاس
عمــده اســتفاده کردهانــد ،نشــان داده
شــده اســت.
هدف شرکتهای هلدینگ
یــک دولــت ،بــرای راهانــدازی یک شــرکت
هلدینــگ بهعنــوان بنــگاه دولتــی،
میتوانــد دالیــل یــا مقاصــد متفاوتــی
داشــته باشــد؛ کــه در هنــگام قضــاوت
دربــاره عملکــرد شــرکتهای هلدینــگ،
بایــد ایــن دالیــل را مبنــای تصمیمگیــری
قــرار دهــد 7 .دلیــل عمــده وجــود دارد که
در زیــر شــرح آنهــا آورده شــده اســت:
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• نخســتین انگیــزه بــرای ایجــاد یــک
شــرکت هلدینــگ ،جســتوجو کــردن
ابــزاری بــرای کنتــرل تعــدادی از
شــرکتهای دولتــی اســت ،زیــرا بــرای
وزارتخانههــای دولتــی برخــورد مســتقیم
بــا شــرکتهای فــراوان ،کاری دشــوار
و ناکارآمــد اســت .ایــن ممکــن اســت
در جایــی کــه ســاختار مناســب دولتــی
بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرکتها وجــود
نــدارد و یــا جایــی کــه شــرکت هلدینــگ
از یــک شــرکت بــزرگ قدیمــی بــه ارث
رســیده اســت ،قســمتی از ملــی شــدن
باشــد .در ایــن صــورت ،قصــد و انگیــزه
اصلــی ،کنتــرل کــردن آن شــرکتها و
نــه چشمپوشــی یــا جابهجایــی قــدرت
اســت .اهــداف اجتماعــی کــه خصوصــأ
بهدنبــال یــک جریــان ملــی شــدن
باشــند ،معمــوالً قدرتمنــد هســتند و ســود
ممکــن اســت در درجــه دوم اولویــت
باشــد .دراینبــاره ،در اصــل شــرکت
هلدینــگ بیشــتر تســهیلکننده نفــوذ و
کنتــرل دولــت اســت تــا وســیلهای بــرای
کاهــش ایــن کنتــرل.
• دســتیابی بــه همافزایــی از طریــق ادغــام
در یــک بخــش یــا فعالیتــی معیــن ،دلیــل
دوم را بــرای شــرکتهای هلدینــگ دولتــی
فراهــم میکنــد .ایــن گــروه ،نوعــی خــاص
از شــرکتهای هلدینــگ هســتند کــه
معمــوالً در بخشهــای خاصــی فعالیــت
میکننــد .دلیــل ایــن قضیــه بیشــتر در
نظریههــای اقتصــادی کــه بــه ادغــام
افقــی یــا عمــودی شــرکتها منجــر
میشــود ،نهفتــه اســت .بااینحــال در
بســیاری از مــوارد چنیــن همافزاییهایــی
بــدون مبنــای معقــول فــرض شــده اســت

و برخــی از شــرکتهای هلدینــگ ،در
نهایــت بــه بهانــهای بــرای ســاختارهای
تبانــی یــا الیگوپولیســتی تبدیــل
میشــوند.
• ســومین انگیــزه احتمالــی ،مدیریــت
"تبادلــی" شــرکتهای دولتــی اســت کــه
اجــازه میدهــد بهتدریــج در فرآیندهــای
بــازار قــرار گیرنــد .ایــن مــوردی کالســیک
بــرای ارتقــای کارایــی بیشــتر اقتصــادی
اســت کــه در پاراگــراف قبــل توضیــح
داده شــد و هــدف اصلــی بــرای ایجــاد
شــرکتهای هلدینــگ بســیاری از
کشــورهای درحالتوســعه بــود .مثــ ً
ا
تغییــرات اخیــر مصــر و الجزایــر در
ســاختار شــرکتهای هلدینــگ بــرای
شــرکتهای دولتــی آن نیــز بــا هــدف
ارتقــای تمرکززدایــی بیشــتر و بازدهــی در
بــازار انجــام شــد.
• چهــارم اینکــه شــرکتهای هلدینــگ
ممکــن اســت مدیریــت داراییهــای
دولــت را بهدســت گیرنــد کــه بــه افزایــش
بــازده مالــی بــه ســرمایهگذاری دولــت در
ایــن شــرکتها منجــر شــود .ایــن مــورد
نســبتاً جدیدتــر و قابلمالحظهتــر اســت و
اگرچــه ایــن تنهــا معیــار نیســت ،امــا یکی
از زیربناهــای مهــم تشــکیل شــرکتهای
هلدینــگ در برخــی از کشــورها مثــل
الجزایــر بــود .همچنیــن ایــن موضــوع،
عامــل مهمــی در شــکلگیری مؤسســات
جدیــد هلدینــگ در اروپــای شــرقی
بــوده اســت .بااینحــال ،مشــخص
نیســت کــه بــرای شــرکتهای دولتــی
هلدینــگ ،کاهــش هزینههــای ســرمایه
از طریــق کاهــش ریســک یــا اســتقراض
داخلــی ،هــدف مشــخصی بــوده اســت

یــا نــه ،اگرچــه ایــن ممکــن اســت بــرای
شــرکتهای خصوصــی هــدف بــوده
باشــد.
• همچنیــن شــرکتهای دولتــی
هلدینــگ ممکــن اســت وظیفــه نجــات
شــرکتهای زیــانده را بهعهــده داشــته
باشــند کــه معمــوالً بهدلیــل هزینههــای
اجتماعــی انحــال آنهــا مثــل بیــکاری،
برآیندهــای منفــی خواهــد داشــت.
گاهــی نیــز هــدف آنهــا بهطورکلــی
بازســازی شــرکتها و بازگردانــدن آنهــا
بــه ســامت مالــی اســت .ایــن نخســتین
انگیــزه بــرای تأســیس  IRIدر ایتالیــا بــود
کــه در ابتــدا بــه شــرکتهایی واگــذار شــد
کــه بــا شکســت در بــازار ســهام ،ســقوط
کــرده بودنــد .دربــاره  ،IRIدولــت همچنیــن
مایــل بــود کــه بخــش بانکــی را از تأثیــرات
فروپاشــی بنگاههایــی کــه شــدیدا ً بدهــکار
بودنــد ،در امــان نگــه دارد .بدهیهــای
شــرکتها بــه بانکهــا توســط دولــت
پرداخــت و بــه  IRIمنتقــل شــد .مــورد IRI
همچنیــن نشــان داد کــه در برخــی مــوارد،
شــرکت هلدینــگ بــه مجــرای هدفمنــدی
بــرای یارانههــای بلندمــدت دولتــی بــه
شــرکتها یــا صنایعــی خــاص تبدیــل
میشــود.
• ششــمین هدفــی کــه بــرای تأســیس
شــرکتهای دولتــی هلدینــگ موردتوجــه
قــرار میگیــرد ،انتقــال یــا بازگردانــدن
بنگاههــای دولتــی بــه مالکیــت خصوصــی
چــه بــا تجدیــد ســاختار قبلــی و چــه
بــدون تجدیــد ســاختار قبلــی آنها اســت.
ایــن نقشــه موردنظــر  GEPIایتالیــا بــود
کــه قصــد داشــت شــرکتهای خصوصــی
بیمــار را بهدســت آورد ،آنهــا را بازســازی
کنــد و ســپس بــه مالکیــت خصوصــی
بازگردانــد .مثــال جدیدتــر و چشــمگیرتر،
مثــال  Treuhandanstaltآلمــان اســت
کــه بهطــور خــاص واگــذاری را هــدف
قــرار میدهــد کــه معمــوالً بــدون تجدیــد
ســاختار قبلــی انجــام میشــود.
• ســرانجام ،ممکــن اســت یــک گــروه
هلدینــگ دولتــی دارای مالکیــت نســبی
کوچکتــر ملــزم شــود کــه مدیریت ســهام
دولــت را در شــرکتهای دولتــی تــا زمــان

واگــذاری آنهــا بــه مالــکان خصوصــی،
بهعهــده گیــرد .ایــن هدفــی صریــح در
برخــی از مؤسســات هلدینــگ جدیــد
در اروپــای شــرقی اســت .بااینحــال،
ایــن اساســاً ترکیبــی از عملکردهــای
"مدیریــت تبادلــی"" ،مدیریــت دارایــی" و
"بازگردانــدن مالکیــت خصوصــی" اســت.
در برخــی از ایــن مــوارد ،گفتــه میشــود
کــه گروههــای هلدینــگ بهدنبــال
انتقــال گســترده حقــوق مالکیــت بــه
عمــوم مــردم ،ســهام شــرکتها را بــه
نمایندگــی از مالــکان خصوصــی مدیریــت
میکننــد .بااینحــال ،ماهیــت بســیار
پراکنــده انتقــال ســهام ،نشــان میدهــد
کــه مالــکان خصوصــی ،حداقــل در ابتــدا،
نمیتواننــد از حقــوق مالکیــت اســتفاده
کننــد .اگــر مدیــران شــرکت هلدینــگ تــا
حــدی در برابــر دولــت پاســخگو باشــند،
میتــوان گفــت کــه ایــن شــرکت هنــوز
هــم نوعــی هلدینــگ دولتــی اســت .اگــر
دولــت کنتــرل خــود را بهطــور کامــل
واگــذار کنــد ،ایــن امــر نشــاندهنده
یــک ســاختار هلدینــگ در یــک شــرکت
ســهامی اســت.
ازآنجاکــه ســودآوری ممکــن اســت هــدف
اصلــی ایجــاد برخــی از شــرکتهای
هلدینــگ نباشــد ،پــس از هــدف ،۱
غیرمعمــول نیســت کــه دریابیــم آنهــا
بــا معیارهــای کلــی کارایــی شــرکت
بهعنــوان شکســت ارزیابــی میشــوند؛
بنابرایــن دانســتن دلیــل اصلــی ایجــاد
یــک شــرکت هلدینــگ ممکــن اســت
جهتگیــری و عملکــرد بعــدی آن را تــا
حــد زیــادی توضیــح دهــد .دســتیابی بــه
همافزایــی گروهــی ،همانطــور کــه در
هــدف  ۲وجــود دارد ،بــه شــرکتهای
هلدینــگ دولتــی محــدود نیســت و افــزون
بــر آن تــا آنجایــی کــه مشــخص اســت،
آنهــا مــوارد خاصــی را نشــان میدهنــد؛
بنابرایــن تمرکــز تحقیقــات حاضــر بــر
اهــداف  3تــا  4زیــاد اســت .ازایــنرو،
اگــر شــرکتهای هلدینــگ بــا اهــداف
“تمرکززدایــی بیشــتر”“ ،افزایــش بازدهــی
بــه درآمــد”“ ،بهبــود و منطقیســازی
ســاختارهای داخلــی در شــرکتهای

فرعــی” و “انتقــال ســریع یــا تدریجــی بــه
مالکیــت خصوصــی” تأســیس شــدهاند یــا
قــرار اســت کــه تأســیس شــوند ،بایــد دیــد
احتمــال دســتیابی بــه موفقیــت چقــدر
اســت و چگونــه میتــوان ایــن احتمــال
را بیشــتر کــرد؟
منشــور حقوقــی هلدینــگ و
شــرکتهای تابعــه آن
منشــور حقوقــی کــه شــرکتهای
هلدینــگ و شــرکتهای تابعــه آنهــا
تحــت آن فعالیــت میکننــد ،نهتنهــا
عامــل اصلــی اســتقالل شــرکتهای
مربوطــه ،بلکــه میــزان رقابــت بیــن
شــرکتهای دولتــی تحــت شــرکتهای
هلدینــگ و ســایر شــرکتهای دولتــی یــا
خصوصــی اســت و غیرمعمــول نیســت کــه
شــرکتهای فرعــی ،تحــت قوانیــن ویــژه
شــرکتهای دولتــی حفــظ شــوند کــه
ممکــن اســت امتیــازات ویــژهای را ایجــاد
کنــد یــا محدودیتهــای خاصــی را بــرای
آنهــا اعمــال کنــد.
خــود شــرکت هلدینــگ ممکــن اســت
تحــت سیاســت مشــابهی قــرار داشــته
باشــد یــا ممکــن اســت ماننــد ایتالیــا از
وضعیــت شــبهدولتی خاصــی برخــوردار
باشــد .یــک ویژگــی قابلتوجــه
در سیســتم ایتالیــا ایــن اســت کــه
شــرکتهای فعــال زیرمجموعــه شــرکت
هلدینــگ ،تحــت قوانیــن خصوصــی ادغــام
شــدهاند .در برخــی از کشــورها ماننــد
مصــر ،بســته بــه ســهم مالکیــت دولتــی
یــا خصوصــی ،ســرمایه خارجــی ،جهــت
صــادرات ،بخــش فعالیتــی و ...ممکــن
اســت چندیــن مجموعــه قوانیــن مختلــف
بــرای شــرکتهای مختلــف اعمــال شــود؛
بنابرایــن طبــق قانــون  97در ســال ،1983
گروههــای هلدینــگ مصــر و همچنیــن
شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا بهطــور
اســمی شــرکتهای ســهامی بودنــد.
بااینحــال ،در هــر  2مــورد ،آنهــا
مشــمول قوانیــن خاصــی در مقایســه بــا
قانــون شــرکتها بــرای شــرکتهای
خصوصــی بودنــد کــه محدودیتهــای
متعــددی را شــامل میشــد .قانــون جدیــد
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در ســال  ،1991اکنــون تصریــح میکنــد
کــه قانــون بــرای شــرکتهای خصوصــی
اعمــال میشــود مگــر اینکــه مقــررات
خاصــی برخــاف آن وضــع شــده باشــد.
ایــن بهوضــوح گامــی بــه جلــو اســت،
امــا همچنــان انحرافــی از یــک چارچــوب
قانونــی یکنواخــت اســت .شــرکتهای
عامــل تحــت ســرمایه دولتــی الجزایــر
نیــز مشــمول قوانیــن خاصــی هســتند کــه
نشــاندهنده خــروج از کــد تجــاری بــرای
شــرکتهای خصوصــی اســت .بدیهــی
اســت کــه چنیــن رژیمهــای متعــددی
رقابــت واقعــی را محــدود میکنــد.
نمیتــوان گفــت کــه شــرکتهای
هلدینــگ بــا زیرمجموعههایشــان
کــه تحــت چارچــوب قوانیــن شــرکتی
بهعنــوان بخــش خصوصــی و یــا یــک
کــد تجــاری مشــترک قــرار نگرفتهانــد،
فعاالنــه بــه ترویــج و معرفــی نیروهــای
بــازار در شــرکتهای دولتــی میپردازنــد؛
حتــی در مــواردی کــه اراده عمومــی
مناســبی بــرای تغییــر چارچــوب قانونی در
ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد ،اجــرای
آن ممکــن اســت زمــان زیــادی طــول
بکشــد (ماننــد مصــر و الجزایــر).
عناصــر تخصصــی دیگــری از محیــط
حقوقــی یــک گــروه هلدینــگ وجــود دارد
کــه بــر رفتــار شــرکت هلدینــگ تأثیــر
میگــذارد .اکثــر اقتصادهــای پیشــرفته
بــازار بــرای گروههــای مختلــف ،مقــررات
مالیاتــی خاصــی در نظــر گرفتهانــد
(مث ـ ً
ا دربــاره لغــو انتخابــی ســود و زیــان
شــرکتهای تابعــه بــرای ارزیابــان مالیــات
کــه موردنظــر قــرار گرفــت) .ایــن امــر بــر
الگــوی رشــد یــا تنــوع پذیرفتــه شــده
توســط یــک گــروه هلدینــگ خصوصــی
تأثیــر میگــذارد و اگــر حداکثــر ســود
بهعنــوان یــک هــدف اصلــی پذیرفتــه
شــده باشــد ،بایــد بــرای شــرکتهای
هلدینــگ دولتــی نگرانکننــده باشــد .در
نهایــت ،اگــر دولــت قصــد دارد گروههــای
هلدینــگ را خصوصــی کنــد ،ایــن امــر
بایــد تعریــف شــود؛ ماننــد تعریــف
مســائلی چــون مســؤولیت شــرکت مــادر
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در قبــال شــرکتهای تابعــ ه ورشکســته
کــه تعیینکننــده امــکان خــروج از طریــق
ورشکســتگی یــا انحــال ممکــن اســت.
اگــر بنگاههــای دولتــی تحــت گروههــای
هلدینــگ از رفتــار بــازار تقلیــد کننــد،
کاربــرد آنهــا در زمینــه شــرکتهای
هلدینــگ دولتــی بایــد بررســی شــود.
چارچوب سیاست و مقررات
بهطــور اساســی ،عملکــرد هــر شــرکت
دولتــی اعــم از بخشــی از یــک شــرکت
هلدینــگ بــه محیــط سیاســی بســتگی
دارد کــه انتظــار مــیرود در آن فعالیــت
کنــد .ایــن موضــوع میتوانــد چندیــن
چالــش را بــرای شــرکتهای هلدینــگ
ایجــاد کنــد .بــرای نشــان دادن ابعــاد
ایــن موضــوع ،ابتــدا بــا نگاهــی بــه بــازار،
ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه
شــرکتهای تابعــه دولتــی تحــت شــرکت
هلدینــگ تــا چــه حــد در محیــط رقابتــی
فعالیــت میکننــد؟ عوامــل تعیینکننــده
رقابــت در اینجــا بــه وجــود یــا عــدم
وجــود ،ورود و خــروج ،نســبتهای
تراکــم صنعــت و میــزان توســعه بخــش
خصوصــی اشــاره دارنــد .دوم اینکــه،
وجــود یــا عــدم وجــود مقــررات مربــوط
بــه قیمتهــا ،بــر ســاختار بــازار تأثیــر
میگــذارد .اگــر قیمــت شــرکتهای
دولتــی تحــت کنتــرل باشــد ،ایــن امــر
میتوانــد بــه ســود یــا زیــان غیرواقعــی
بــرای شــرکتهای تابعــه منجــر شــود
کــه خــارج از کنتــرل شــرکت هلدینــگ
هســتند .ســومین حــوزه بحرانــی ،تجــارت
خارجــی و نــرخ ارز در آن رژیــم سیاســی
از نظــر کنترلهــای ارزی و همچنیــن
ســاختار تعرفــه و محدودیتهــای کمــی
بــر واردات اســت.
اگــر موانــع تجــاری کــم باشــد ،ایــن
امــر میتوانــد نســبت میــزان بــاالی
داخلــی یــا توســعه محــدود بخــش
خصوصــی را جبــران کنــد .چهــارم ،میــزان
انعطافپذیــری در بــازار کار بــر برخــی
از اهــداف بالقــوه شــرکتهای هلدینــگ،
ماننــد بازســازی ســازمان بهشــدت
تأثیــر میگــذارد .در آخــر ،مشــخصاً

عملکــرد کلــی اقتصــاد کالن یــک کشــور
در هــر زمــان تأثیــر عمــدهای بــر بخــش
بنگاههــای اقتصــادی آن خواهــد داشــت و
بــر شــرکتهای هلدینــگ دولتــی و ســایر
شــرکتهای دولتــی و خصوصــی تأثیــر
میگــذارد.
بــا بازگشــت بــه نمونههــای مربــوط بــه
کشــورهایی کــه شــرکتهای دولتــی را در
مقیاســی بــزرگ آزمایــش کردنــد ،مطمئنـاً
سیاســت کلــی ایتالیــا از نظــر باز بــودن در
زمینــه تجــارت خارجــی و وجــود رقابــت
قابلتوجــه در بخــش خصوصی در بســیاری
از بخشهایــی کــه شــرکتهای دولتــی در
آن فعالیــت میکردنــد ،نســبت بــه مصــر
یــا الجزایــر رقابتیتــر بــود .بااینحــال،
تنظیــم قیمــت در بخشهــای مختلــف،
بهویــژه در بخشهایــی کــه دولــت نقــش
انحصــاری داشــت ،باقــی مانــد.
ساختار شرکتهای هلدینگ:
ماهیــت پیوندهــای یــک شــرکت
هلدینــگ بــا دولــت تــا حــد زیــادی
میــزان اســتقالل و اقتــدار آن را تعییــن
میکنــد .دراینبــاره ،اشــکال زیــادی
وجــود دارد .یــک هلدینــگ ،میتوانــد
مســتقیماً زیــر نظــر یــک یــا دو وزارتخانــه
باشــد ،یــا مســتقیماً در برابــر رئیــس
دولــت پاســخگو باشــد .عــاوه بــر ایــن
یــک شــرکت هلدینــگ ممکــن اســت بــه
وزارتخانههــای مختلــف پاســخگو باشــند.
ایــن پیونــد میتوانــد دربرگیرنــده 3
مــورد دیگــر شــامل مقــررات مربــوط
بــه ( )1الزامــات گزارشگیــری)2( ،
اختیــارات تصمیمگیــری و ( )3تعییــن
هیأتمدیــره شــرکت هلدینــگ باشــد.
ســطح تصمیماتــی کــه بــرای آنهــا بــه
تأییــد دولــت نیــاز اســت نیــز مســألهای
دیگــر اســت.
در چنیــن شــرکتهای هلدینــگ ،چنــد
پرســش اساســی مطــرح میشــود:
آیــا فقــط بــرای تصمیماتــی ماننــد
ســرمایهگذاریهای عمــده ،ادغــام،
انحــال الزم اســت یــا بــرای تغییــر
محصــوالت نیــز ضــروری اســت؟ از نظــر
ترکیــب هیأتمدیــره ،آیــا آنهــا کارمنــد

دولــت هســتند یــا افــراد خــارج از بخــش
دولتــی؟ توســط چــه کســانی منصــوب
میشــوند؟ چــه ارتباطــی بــا احــزاب
سیاســی دارنــد؟ آیــا اعضــای هیأتمدیــره
تماموقــت یــا پارهوقــت هســتند و مــدت
دوره آنهــا چقــدر اســت؟ تجربــه نشــان
میدهــد کــه هیأتمدیــره تعیینشــده
توســط باالتریــن ســطوح دول ـت ،مســتقل
از خدمــات کشــوری و سیســتم سیاســی،
بــا تجربــه خارج ـی ،بــرای مــدت طوالنــی
بــه آنهــا اجــازه میدهــد کــه در رأس
امــور باشــند .بــه همیــن ترتیــب ،وجــود
یــا عــدم حضــور اعضــای غیراجرایــی
هیأتمدیــره بــه ارزیابــی نیــاز دارد.
پیونــد بیــن شــرکت هلدینــگ بــا
شــرکتهای تابعــه آن نیــز میتوانــد از
کنتــرل شــدید تــا واگــذاری همهچیــز بــه
خودشــان ،متفــاوت باشــد .در اینجــا ایــن
پرســش مطــرح میشــود کــه آیــا شــرکت
هلدینــگ بهعنــوان مالــک ،میتوانــد
هیأتهایمدیــره شــرکتهای ســطح
پایینتــر را تعییــن کنــد و آیــا ایــن
گروههــا نیــز بهنوبــه خــود اعضــای
شــرکتهای عامــل را تعییــن میکننــد؟
اگــر یــک شــرکت هلدینــگ بــه اعمــال
اختیــار مجبــور باشــد ،چنیــن حقوقــی
موردنیــاز اســت ،بهویــژه اگــر جایگزیــن
آن انتصــاب مســتقیم مدیــران ســطح
پاییــن باشــد.
درعینحــال ،اگــر چنیــن قدرتــی در
اختیــار آنهــا باشــد ،آیــا میتوانــد اقتــدار
شــرکتهای عامــل را بهخطــر بینــدازد؟
بنابرایــن در مدلهــای شــرکت هلدینــگ
کــه در آن رئیــس یــا مدیــران شــرکت
هلدینــگ رئیــس اجرایــی هیأتمدیــره
شــرکتهای تابعــه خــود هســتند ،مدیــر
اجرایــی شــرکت عامــل نقــش محــدودی
دارد .بهطــور مشــابه ،بدیهــی اســت
کــه پیوندهــای مســتقیم بیــن دولــت و
شــرکتهای تابعــه ،ســاختار هلدینــگ را
ناکارآمــد غیربهــرهور میکنــد.
مطلوبیــت بیــش از یــک ســطح از
شــرکتهای تابعــه نیــز بــه بررســی
نیــاز دارد .در کشــورهایی کــه کل بخــش
عمومــی تحــت شــرکتهای هلدینــگ

ســازماندهی شــده اســت ،معمــوالً ایــن
امــر امــکان وجــود یــک ابــر مالکیــت
بــه ســبک گروهــی بــا داراییهــای
فرعــی ســازمانیافته را نشــان میدهــد.
مزیــت ایــن اســت کــه ارتبــاط بــا دولــت
فقــط در یــک نقطــه محــدود میشــود
و داراییهــای ســطح پایینتــر از
شــرکتهای عامــل بــه یــک محیــط
خصوصــی مســتقل نزدیکتــر اســت.
بااینحــال ،اگــر یــک روش عــدم مداخلــه
مناســب بــه کار گرفتــه نشــود ،ایــن مزایــا
آشــکار نخواهــد شــد .در شــرایطی کــه
ســطوح پاییــن دارای اســتقالل نســبتاً
کمــی هســتند ،ایــن امــر ممکــن اســت بــر
الیههــای تصمیمگیــری بیفزایــد.
چارچــوب پاســخگویی تعیینشــده بــرای
شــرکت هلدینــگ بــه بررســی دقیــق نیــاز
دارد.
بســیاری از اقتصادهــا در دنیــا بــرای
مؤوسســات دولتــی روشهــای حسابرســی
ویــژهای دارنــد و گاهــی اوقــات شــرکت
هلدینــگ تحــت روال مشــابه شــرکتهای
تابعــه خــود قــرار میگیــرد .بااینحــال،
اگــر چارچــوب مناســبی از ممیزیهــای
خارجــی در بخــش خصوصــی وجــود
داشــته باشــد ،میتوانــد بــرای
شــرکتهای بخــش عمومــی تحــت
شــرکت هلدینــگ نیــز اســتفاده شــود.
معمــوالً دلیــل ممیزیهــای جداگانــه ایــن
اســت کــه ایــن شــرکتها ممکــن اســت
مشــمول معیارهــای متفاوتــی باشــند
یــا تعهــدات خاصــی داشــته باشــن د کــه
احتمــاالً کارایــی آنهــا را افزایــش خواهــد
داد.
پرسشــی کــه ممکــن اســت در ایــن
زمینــه مطــرح شــود ایــن اســت کــه
خــود شــرکت هلدینــگ بایــد در قبــال
چــه کســانی پاســخگو باشــد؟ در یــک
شــرکت هلدینــگ دولت ـی ،معمــوالً پاســخ
دولــت اســت .بااینحــال ،ایــن امــر
مشــهود نیس ـت ،زیــرا منافــع بســتانکاران
شــرکتها و عمــوم مــردم نیــز بــه حمایــت
نیاز دارد.
اگــر مشــارکت خصوصــی مجــاز باشــد،
در صــورت خصوصیســازی تدریجــی،

مســأله عمومیتــری از پاســخگویی
بــه ســهامداران بــه وجــود میآیــد.
حسابرســی یــا نظــارت بــر خــود شــرکت
هلدینــگ ممکــن اســت بــه روشهــای
دقیقتــری نیــاز داشــته باشــد ،بهویــژه
در مــواردی کــه ایــن شــرکت از اســتقالل
باالیــی برخــوردار باشــد .در برخــی از
کشــورها کمیتههــای ویــژهای بــرای
نظــارت بــر شــرکت هلدینــگ تشــکیل
شــده اســت .چندیــن روش حسابرســی و
نظــارت در برخــی از کشــورها وجــود دارد.
رویههــای حســابداری و مقــررات
مالــی
در یــک شــرکت هلدینگ شــیوه رســیدگی
بــه امــور مالــی از برخــی جهــات بــه هــدف
آن بستگی دارد.
در شــرکتهای هلدینــگ کــه معمــوالً
مالکانــی دارنــد کــه  100درصــد ســهام
را در اختیــار دارنــد ،بایــد صورتهــای
مالــی تلفیقــی تهیــه شــود کــه شــامل
شــرکتهای تابعــه میشــود .پــس
از تلخیــص داراییهــای متقابــل بیــن
شــرکتها ،حقــوق صاحبــان ســهام در
ایــن صورتهــای مال ـی تجمیــع میشــود.
عــاوه بــر ایــن ،ممکــن اســت صورتهــای
مالــی خــود شــرکت هلدینــگ بــر اســاس
حقــوق صاحبــان ســهام آن تهیــه شــود.
از ســوی دیگــر ،شــرکتهای هلدینــگ
کــه اساسـاً ســهام کمتــری در شــرکتهای
خــود دارنــد ،انتظــار نمــیرود کــه
صورتهــای مالــی را تهیــه کننــد.
در عمــل ،شــرکتهای هلدینــگ کــه
دارای اکثریــت ســهام یــا کنترلکننــده
ســود در شــرکتهای خــود هســتند ،بــه
تهیــه صورتهــای مالــی ادامــه میدهنــد؛
بنابرایــن ارزش واقعــی شــرکتهای
موجــود در ســبد ســهام مشــخص نیســت.
گفتــه میشــود کــه زیانهــای شــرکتها
در داخــل شــرکتها باقــی میمانــد و
تعدیــل در ارزش اســمی ســهام متعلــق
بــه شــرکت هلدینــگ در ترازنامــه آنهــا
وجود ندارد.
در نتیجــه ،عــدم شــفافیت زیــادی در
زمینــه عملکــرد مالــی شــرکتهای تابعــه
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وجــود دارد .تالشهایــی بــرای ادغــام کــه
انجــام میشــود معمــوالً تجمیــع اســت تــا
تلفیــق (معامــات بیــن شــرکتها خالــص
نمیشــود)؛ بنابرایــن اگــر قــرار اســت
عملکــرد مالــی شــرکت هلدینــگ یــا
شــرکتهای تابعــه آن بهطــور مؤثــری
کنتــرل شــود ،تهیــه صورتهــای مالــی
مناســب از اهمیــت اولیــهای برخــوردار
اســت.
بــا نگاهــی بــه کشــورهای صنعتــی،
ارائــه حســابهای تلفیقــی ضــروری
بــه نظــر میرســد؛ مثــ ً
ا در انگلســتان،
حســابهای جداگانــه بــرای هــر طبقــه
کســبوکار موردنیــاز اســت ،امــا تعریــف
ایــن امــر بــه اختیــار مدیریــت واگــذار
میشــود .بهاینترتیــب هرگونــه فعالیتــی
کــه بیــش از  10درصــد گــردش مالــی را
شــامل شــود ،مســتقل گــزارش میشــود.
دســتورالعملها دراینبــاره نیــز در حــال
تدویــن اســت.
یــک موضــوع دیگــر در رابطــه بــا مقــررات

مالــی ،رابطــه بیــن شــرکت هلدینــگ و
شــرکتهای تابعــه آن و سیســتم بانکــی
اســت .برخــی از داراییهــای بــزرگ ممکن
اســت بانکهــا را در ســبد دارایــی خــود
قــرار دهنـ د کــه بعــدا ً میتوانــد بــه منابــع
بــه خدمــت گرفتــه یــا اعتبــاری تبدیــل
شــود .اینکــه آیــا ایــن اتفــاق میافتــد نیــز
بــه نظــم و انضبــاط کلــی سیســتم مالــی
نســبت بــه شــرکتهای دولتــی بســتگی
دارد.
در بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه،
شــرکتهای دولتــی ،چــه تحــت
شــرکتهای هلدینــگ باشــند و چــه
نباشــند ،دارای ضمانــت دولــت هســتند و
بدهیهــای معوقــه زیــادی بــه بانکهــای
دولتــی دارنــد.
اگــر شــرکتهای دولتــی بتواننــد بــا
اعمــال ضمانتهــای ضمنــی دولتــی
بــه اعتبــار نامحــدود سیســتم بانکــی
دسترســی پیــدا کنن ـد ،شــرکت هلدینــگ
نمیتوانــد وظیفــه اعمــال نظــم مالــی را

در قالــب محدودیــت بودجــهای انجــام
دهــد.
بیــن شــرکتهای هلدینــگ کشــورهای
مختلــف و شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا
تفاوتهــای قابلتوجهــی وجــود دارد،
مثــ ً
ا دربــاره ایتالیــا ،درســت اســت کــه
ســهم دولــت در مالکیــت بانکهــا زیــاد
بــوده و بانکهــا و صنایــع در مــواردی بــه
یــک گــروه هلدینــگ متعلــق بودهانـد ،امــا
ایــن بانکهــا تحــت اختیــار نبودهانــد و
نســبت تجــارت آنهــا از شــرکت در همــان
گــروه بــاال نبــود .بنگاههــای دولتــی نیــز
بهنوبــه خــود اغلــب از چندیــن بانــک
اســتفاده میکردنــد .همچنیــن مقــررات
ســختگیرانهای علیــه مالکیــت مســتقیم
بانکهــای توســط شــرکتها وضــع
شــده اســت .در مقابـل ،در کشــوری مثــل
مصــر ،شــرکتهای دولتــی بزرگتریــن
مشــتریان بانکهــای بــزرگ بخــش
دولتــی بودهانــد کــه بــا محدودیتهــای
کمــی بــه آنهــا اعتبــار داده اســت.

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

تلفن همراه:
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مدت اشتراک:
خواهشــمند اســت فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل ،بــه آدرس پســتی تهــران ،میــدان فردوســی ،خیابــان ویــا ،روبــروی
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جتــارت الکرتونیک
و ضــرورت آن در جهان امروزی
اشکان قراچورلو
مدیر ارشد مهندسی فروش تیپاکس

ولــی از ســال  2001میــادی تــا امــروز،
تجــارت الکترونیــک روزبــهروز افزایــش
پیــدا کــرده اســت و امــروزه مهمتریــن
رکــن در طراحــی ســایت ،ایجــاد یــک
فروشــگاه اینترنتــی اســت.
بســیاری از اقتصاددانــان و آیندهنگــران،
بــر ایــن باورنــد کــه در ســالهای
آتــی ،انقالبــی هماننــد انقــاب صنعتــی
بهوجــود خواهــد آمــد کــه بــه آن ،عصــر
اطالعــات میگوینــد کــه موجــب بــروز
تغییــرات گســترده در روابــط اقتصــادی
بیــن افــراد ،شــرکتها و دولتهــا
خواهــد شــد؛ بــه شــکلی کــه در آینــده
نزدیــک ،مبــادالت تجــاری و اقتصــادی
بیــن افــراد ،شــرکتها و دولتهــا از
حالــت ســنتی و متــداول فعلــی خــارج و
کام ـ ً
ا بــر اطالعــات مبتنــی خواهــد شــد.
تجــارت الکترونیــک ،بــا توجــه بهچابکــی
(ســرعت) اطالعــات ،کاهــش هزینــه
و بهرهبــرداری از فرصتهــا ،درهــای
جدیــدی در عرصــه تعامــات تجــاری در
دنیــا گشــوده اســت.
عــدهای بــر ایــن بــاور هســتند کــه در
آینــده نزدیــک عقبمانــدن از ایــن ســیر
تحــول و همــگام نشــدن بــا بســتر تجــارت
الکترونیــک بــه انــزوای اقتصــادی منجــر
خواهــد شــد.
ابتــدا بهتــر اســت تعریفــی کلــی و ســاده
از تجــارت الکترونیــک داشــته باشــیم و در
ادامــه ،بــه ســیر تحــول و اهمیــت ایــن
موضــوع در تجــارت و بهویــژه در بــازار
ایــران و لــزوم همــگام شــدن شــرکت
تیپاکــس در ایــن حــوزه بپردازیــم.

در ســالهای آغازیــن دهــه  60میــادی،
زمانیکــه شــرکتهای حملونقــل و
برخــی شــرکتهای کوچــک فروشــنده
کاالهــا ،قصــد داشــتند کــه دفاتــر بــدون
کاغــذ داشــته باشــند ،تجــارت الکترونیــک
( )e-commerceایجــاد شــد .در اواســط
دهــه  70میــادی نیــز توســط کارگــروه
تأییــد اســتانداردهای بینالمللــی ،تأییــد
و بهعنــوان اســتانداردی بــرای همــه
شــرکتها بــه آنهــا معرفــی شــد.
البتــه بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی اتصــال
بــه شــبکهها در آن زمــان ،فقــط توســط
شــرکتهای اندکــی اســتقبال شــد
کــه اغلــب در اروپــا و آمریــکا بودنــد
و میتوانســتند بــه شــبکه راحتتــر
دسترســی پیــدا کننــد؛ زیــرا در آن زمــان
نــه مفهــوم طراحــی ســایت بــه ایــن
شــکل رواج داشــت و نــه شــبکه جهانــی
اینترنــت مثــل امــروز در دســترس همــگان
قــرار میگرفــت ،امــا بــا شــروع دهــه
 90میــادی و آفرینــش مفهــوم  htmlو
اینترنــت ،تجــارت الکترونیــک وارد بعــد و
دوره تــازهای شــد.
کمکــم اکثــر شــرکتهای بــزرگ ،بــه
طراحــی ســایت بــرای معرفــی خــود اقــدام
کردنــد و از ســال  97میــادی مفهــوم
فــروش از طریــق ایــن وبســایتها بســیار
گســترش پیــدا کــرد.
البتــه حــدود ســال  2000میــادی ،در
پــی بحــران  2KYکــه بهدلیــل صفرشــدن
همــه تاریخهــا در ابتــدای ایــن ســال
ایجــاد شــد ،درصــد چشــمگیری از میــزان
فــروش شــرکتها از طریــق وبســایتها
کاهــش پیــدا کــرد و دغدغــه بزرگــی بــرای
برنامهنویســان کامپیوتــر و طراحــان ســایت تجارت الکترونیک چیست؟
ایجــاد شــد کــه البتــه خیلــی زود ایــن تجــارت الکترونیــک خریــد (،)buy
مشــکل بــا اندیشــه مهندســان فنــاوری فــروش ( )sellو مبادلــه ()Exchange
اطالعــات و برنامهنویســان برطــرف شــد ،کاال ( ،)productخدمــات ()services

و اطالعــات ( )Informationاز طریــق
شــبکههاى رایانــهاى ازجملــه اینترنــت
اســت .ایــن نــوع از تجــارت بــر پــردازش و
انتقــال الکترونیکــى دادههــا شــامل متــن،
صــدا و تصویــر مبتنــى اســت.
تجــارت الکترونیــک فعالیتهــاى
مختلفــى ازجملــه مبادلــه ،تحویــل فــورى
مطالــب دیجیتــال ،انتقــال الکترونیکــى
وجــوه ،مبادلــه الکترونیکــى ســهام،
بارنامــه الکترونیکــى ،طرحهــاى تجــارى
و مهندســى و خدمــات پــس از فــروش را
نیــز در برمىگیــرد.
باوجــود افزایــش تجــارت الکترونیــک
در ســالهای اخیــر بهویــژه بــا شــیوع
پاندمــی کوویــد 19-امــا همچنــان مفهــوم
جدیــدی اســت .در عصــر اطالعــات،
هدایــت فعالیتهــای کســبوکار از
طریــق بســتر اینترنــت بهویــژه بــرای
شــرکتهای کوچــک و متوســط کــه
میخواهنــد بــا کمپانیهــای بــزرگ
رقابــت کننــد ،فرصــت مناســبی ایجــاد
کــرده اســت؛ بهنحویکــه بــه جهــت
رقابــت بــا ایــن شــرکتها اســتفاده از
ایــن بســتر ،بخشــی جدانشــدنی از پیکــر
ایــن قبیــل شــرکتها شــده اســت.
بــه عقیــده مــن ،تجــارت الکترونیــک
بــه شــرکتهای کوچــک ایــن امیــد را
بخشــیده اســت کــه امــکان فعالیــت را در
کنــار شــرکتهای بــزرگ خواهنــد داشــت،
لــذا ایــن شــرکتها بایــد در ایــن حــوزه
توانمنــد شــوند ،در غیــر ایــن صــورت
بوکار
بــهزودی از صحنــه رقابــت کســ 
حــذف خواهنــد شــد.
بهطورکلــی ،چهارچــوب تجــارت
الکترونیــک از  3ســطح تشــکیل شــده
کــه در اینجــا بهاختصــار بــه آن اشــاره
میشــو د :
 -1زیرســاخت :چهارچــوب موردنیــاز
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در تجــارت الکترونیــک کــه مشــتمل بــر
ســختافزار ،نرمافــزار ،پایــگاه دادهای و
ارتباطــی بــرای انجــام وظیفــه در شــکلی از
خدمــات روی اینترنــت یــا ســایر روشهای
پیامگــزاری بــر روی اینترنــت اســت.
 -2خدمــات :شــامل دامنــه گســتردهای
از خدمــات اســت کــه امــکان دسترســی
و ارائــه اطالعــات را بهنحویکــه امــکان
جســتوجو بــرای شــرکای تجــاری،
همچنیــن مذاکــره و توافــق در تعامــات
تجــاری را ایجــاد کنــد ،فراهــم میآورنــد.
 -3محصــوالت و ســاختارهای تجارت
الکترونیــک :بهطــور اجمالــی ،ایــن
بخــش از چهارچوبهــا ()e-Commerce
شــامل پیشبینــی کاال و خدمــات تجــاری
مرتبــط بــا اطالعــات بــرای مشــتریان و
بهتبــع آن شــرکای تجــاری ،همــکاری و
سهیمشــدن در اطالعــات خــارج و داخــل
ســازمان و ســازماندهی محیــط بــازار
الکتریکــی اســت.
بــا توجــه بــه مــوارد بــاال ،ســاختار و
چهارچــوب تجــارت الکترونیــک ،بــه
تعامــل  3گــروه اصلــی دولــت ،مشــتری
و بنگاههــای اقتصــادی در تجــارت
الکترونیــک منجــر شــده و از همیــن روی،
باعــث توســعه و گســترش مدلهــای
مختلــف تجــارت الکترونیــک شــده اســت.
مــدل  Business to Businessیــا (:)B2B
ایــن مــدل از تجــارت الکترونیــک،
مهمتریــن نــوع تجــارت الکترونیکــى
اســت کــه حــدود نصــف درآمدهــاى
تجارتــى الکترونیکــى را بــه خــود اختصاص
میدهــد .ایــن مــدل ،ســبب پیدایــش
ارتباطــى گســترده میــان تأمینکننــدگان،
تولیدکننــدگان ،توزیعکننــدگان و
فروشــندگان میشــود.
ایــن مــدل ،ارتبــاط میــان دو یــا چنــد
ســازمان ،تولیدکننــدگان مــواد اولیــه و
ارائهکننــدگان انــواع گوناگــون خدمــات
موردنظــر را ایجــاد میکنــد .در حقیقــت،
ایــن مــدل را بهنوعــى مىتــوان
توســعهیافته مــدل قدیمــى
Interchange)EDI

Data

)Electronic

دانســت؛ امــا در ایــن مــدل ،واســطهها
کاهــش یافتــه و همیــن خــود ســبب
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کاهــش قیمتهــا میشــود.
• مــدل  Consumer to Consumerیــا
 :C2Cایــن مــدل از تجــارت الکترونیــک،
بیشــتر بــه خردهفروشــىهاى کاالهــای
دســتدوم خانگــى اختصــاص دارد.
جایىکــه خریــداران و فروشــندگان هــر
 2از گــروه نهایــى هســتند و در ایــن
میــان ردپــاى تولیدکننــده و یــا واســطه
دیــده نمىشــود .نمونــه رایــج ایــن شــیوه
از تجــارت را مىتــوان در جمعهبازارهــا
و یــا حراجهــاى محلــى و منطقــهاى
دیــد کــه هــر فــرد کاالى تولیــدى خــود
را بهصــورت تکفروشــى در معــرض
فــروش خریــداران قــرار مىدهــد .از
مشــهورترین نمونههــاى ایــن مــدل از
تجــارت الکترونیــک مىتــوان بــه ســایت
 ebayیــا نمونــه داخلــی آن ،دیــوار اشــاره
کــرد.
• مــدل Government to Business
یــا  G2Bو Business to Government
یــا  :B2Gدر ایــن مدلهــا ،ســازمانها
و مراکــز دولتــى و خصوصــى بــا مراکــز
اقتصــادى و بنگاههــاى تجــارى دولتــى در
ارتبــاط هســتند.
در ایــن ســاختار 2 ،طــرف بــا مراجعــه
بــه وبســایتهاى طــرف قــرارداد و
تعامــل بــا یکدیگــر از طریــق شــبکههاى
رایان ـهاى ،امــور بازرگانــى موردنیــاز خــود
را انجــام مىدهنــد.
ایــن امــور شــامل مــواردى چــون ارســال
درخواســتهاى بانکــى بــراى مؤوسســات
دولتــى ،گرفتــن مجوزهــاى الزم بــراى
انجــام امــور ادارى ،پرداخــت وجــه
مــورد درخواســت ســازمانها ،بانکهــا
و غیــره اســت .مزیــت اصلــى ایــن 2
مــدل ،صرفهجویــى در انجــام امــور بــراى
شــرکتهاى دولتــى و ســازمانهاى
خصوصــى و نیــز کاهــش زمــان انجــام
کارهــا اســت و نیــز ســبب تحصیــل
فرایندهــاى ادارى توســط دولــت شــده
اســت.
• مــدل Government to Customer
یــا  G2Cو Customer to Government
یــا  :C2Gدر ایــن مدلهــا ،ارتبــاط میــان
مــردم و دولــت مطــرح اســت و ایــن رابطــه

بیــش از آنکــه ماهیتــى تجــارى داشــته
باشــد ،ماهیتــى خدماتــى دارد و شــامل
خدماتــى اســت کــه دولــت مىتوانــد
بــه مــردم ارائــه دهــد و یــا زمینــهاى
بــراى تســهیل ارتباطــات مالــى مــردم
و دولــت در امــور مالیاتــى ایجــاد کنــد
و یــا درخواســت خدماتــى کــه از ســوى
شــهروندان بــه دولــت ارائــه مىشــود کــه
مىتوانــد شــامل درخواســتهاى مختلــف
درزمینــه اقتصــادى و یــا بازرگانــى باشــد.
• مــدل Government to Government
یــا  :G2Gدر ایــن مــدل ،ارتبــاط متقابــل
میــان  2یــا چنــد ســازمان دولتــى و یــا
وزارتخانــه مطــرح اســت و مــواردى چــون
ارتبــاط شــهردارى بــا پلیــس ،ادارات بــرق
و آب بــا شــهردارىها ،نهادهــاى نظامــى و
انتظامــى بــا وزارتخانههــا و غیــره را شــامل
مىشــود .در ایــن مــدل ،امــکان تبــادل
اطالعــات میــان مؤوسســات دولتــى و یــا
دادوســتد بازرگانــى میــان شــرکتهاى
دولتــى فراهــم شــده اســت .بهعــاوه،
دســتورالعملهاى
و
بخشــنامهها
دولتــى را مىتــوان از طریــق ایــن مــدل
بوکار الکترونیکــى بــراى ســازمانها
کســ 
ارســال کــرد.
از ســوی دیگــر ،در ســالیان اخیــر،
اســتفاده از تجــارت الکترونیــک بــر اســاس
بوکار ذکرشــده باعــث
مدلهــای کســ 
مزیــت و ارزشافــزوده در ســازمانها
و بنگاههــای اقتصــادی و بهطورکلــی
تعامــات تجــاری شــده و بــر ایــن اســاس
شــاهد رونــد روبهرشــد اســتفاده از ایــن
متــد و ابــزار تکنولــوژی هســتیم کــه
بهاختصــار بــه برخــی از ایــن مــوارد بــه
جهــت لــزوم اســتفاده از ایــن فنــاوری
اشــاره میشــود:
• تجــارت الکترونیــک ،اطالعــات کامــل
و گســتردهاى دربــاره هــر کاال در اختیــار
خریــداران و فروشــندگان قــرار مىدهــد
کــه بهدســت آوردن چنیــن اطالعاتــى
در دنیــاى واقعــى ارزش تجــارى بســیارى
دارد ،امــا بــدون صــرف هزینــه و زمــان
امــکان نخواهــد داشــت.
• امــکان ایجــاد ارتبــاط بــا همــه افــرادى
کــه بــراى تکمیــل فراینــد بازرگانــى الزم

اســت.
• حــذف واســطهها ،یکــى دیگــر از
هدایــاى ارزشــمند تجــارت الکترونیــک
بــه خریــداران اســت کــه باعــث کاهــش
بىســابقه قیمتهــا و کاهــش زمــان
مبــادالت نیــز مىشــود.
• بــا تجــارت الکترونیکــى مىتــوان
طیــف گســتردهاى را از تولیدکننــدگان
زیرپوشــش قــرار داد.
• امــکان عرضهوفــروش محصــول از ســوى
تولیدکننــدگان بــه بــازار همــه کشــورها
فراهــم میشــود و ایــن بهمعنــاى امــکان
جهانیشــدن فروشــندگان بــا صــرف
کمتریــن هزینــه ممکــن و امــکان بازاریابى
وســیعتر اســت.
• امــکان خریــد محصــوالت سفارشــى
و مطلــوب خریــداران ،از دیگــر مزایــاى
تجــارت الکترونیکــى اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه مشــتری در خریــد یــک محصــول،
ویژگىهــاى موردنظــر خــود را بــه
فروشــنده انتقــال مىدهــد و فروشــنده
نیــز درصــورت امــکان ،محصــول را بــا
توجــه بــه خواســتههاى مشــتری تولیــد
مىکنــد و در اختیــار مىگــذارد .اکنــون
ایــن روش فــروش در محصــوالت صنعتــى
بیشــتر رواج یافتــه اســت .درحالىکــه در
ســالهاى اولیــه فقــط دربــاره محصــوالت
ســادهاى ماننــد ســاعت ،کتــاب و غیــره
امــکان تحقــق چنیــن امــرى وجــود
داشــت.
• ایجــاد نوســانات جدیــد اقتصــادى از
دیگــر مزایــاى  e-commerceاســت.
چنیــن مؤوسســات نوپایــى توانایــى رقابــت
و در مــواردى امــکان ســبقت گرفتــن را از
شــرکتهاى کهنــه کار دارنــد.
• کاهــش هزینههــاى ناشــى از
اشــتباههاى انســانى و ایجــاد امکانــات
بهتــر بــراى مدیریــت در ســطح شــرکتها.
• افزایــش ســرمایهگذارى و اشــتغال
در بخشهــاى درگیــر بــا تجــارت
الکترونیکــى.
• امــکان گستردهشــدن و افزایــش تعــداد
خریــداران و فروشــندگان در ایــن نــوع از
بــازار فراهــم مىشــود .باوجــود تعــداد
زیــاد خریــداران و فروشــندگان ،امــکان

رقابــت کامــل در بــازار فراهــم خواهــد شــد
و هیچیــک از خریــداران و فروشــندگان
نمىتواننــد اثــرى روى شــرایط و قیمــت
بــازار داشــته باشــند.
• تجــارت الکترونیکــى ســبب تحولــى در
شــیوههاى کســبوکار خواهــد شــد کــه
ایــن تحــول ،بــا افزایــش شــدید مقیــاس
تولیــد ،کاهــش هزینههــاى مبادلــه،
کاهــش هزینههــاى توزیــع ،افزایــش
رقابــت و… همگــى ســبب کاهــش
هزینههــاى تولیدشــده و خــود ســبب
افزایــش رفــاه اجتماعــى خواهــد شــد.
• در بــازار کسـبوکار الکترونیکــى ،ادامــه
حیــات شــرکتها و مؤوسســات بهمیــزان
خالقیــت و نــوآورى شــرکت در مراحــل
مختلــف تولیــد و توزیــع وابســته اســت
و هــر شــرکت کــه نوآورتــر و خالقتــر
باشــد ،گــوى ســبقت را از ســایر رقبــا
خواهــد ربــود ،ایــن خالقیــت ب ـهکل بــازار
ســرایت مىکنــد و محرکــى بــراى چرخــه
اقتصــادى جامعــه خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه مــوارد بــاال و مــواردی کــه
دربــاره لــزوم اســتفاده و توســعه تجــارت
الکترونیــک در مبــادالت اقتصــادی جهــان
و بهتبــع آن کســبوکارها حاکــم بــوده،
تجــارت الکترونیــک تأثیــر بهســزایی
درزمینــه بازاریابــی و فــروش ایجــاد کــرده
اســت.
در ســالیان اخیــر و بــا گســترش اینترنــت،
ایــن مــدل کســبوکار در کشــور بســیار
توســعه پیداکــرده اســت؛ بهشــکلیکه
بســیاری از کســبوکارهای کوچــک و
متوســط از ایــن ابــزار در راســتای رقابــت
اقتصــادی گام برداشــتهاند.
شــرکتهای بــزرگ و دانشمحــور
(اســتارتآپ) بــا اســتفاده از اینترنــت و
ابزارهــای تکنولــوژی ،بازارهــای جدیــدی
را ایجــاد کردهانــد؛ لــذا ابتــدا بــه تأثیــر
تجــارت الکترونیــک در حــوزه بازاریابــی و
فــروش و ســپس بــه اهمیــت شــرکتهای
خدمــات پســتی یــا کوریرســرویس
میپردازیــم.
یکــی از ابزارهــای مهــم تجــارت
الکترونیــک ،اســتفاده از اینترنــت در
فعالیتهــای بازاریابــی و فــروش اســت.

بهعبارتدیگــر ،یکــی از نقشهــای ســاده
و کارآمــد تجــارت الکترونیــک در زندگــی
روزمــره کاربــران اینترنتــی ،خریدوفــروش
اجنــاس و تبــادل وجــوه مربوطــه از طریــق
کارتهــای اعتبــاری اســت .درواقــع
هــدف از تجــارت الکترونیــک ترکیبــی
از تکنیکهــا و شــگردهای بازرگانــی
اســت .تجــارت الکترونیــک بــه همــه
فروشــندگان ایــن فرصــت را مىدهــد
کــه در بازارهــای داخلــی و خارجــی بــا
عرضــه کاالهــاى خــود بــه خریــداران ،بــا
کمتریــن هزینــه رقابــتکننــد .اینترنــت
بهســرعت در حــال رشــد اســت .اینترنــت
یــک بـــازار کامــل را ایجــاد کــرده اســت،
زیــرا اطالعــات بـــهطور جامــع در
دســترس اســت و خریــداران میتواننــد
خدمــات فروشــندگان را بــا هــم مقایســـه
کننــد .اینترنــت بازاریابــــی رابطهمنــد را
میطلبــد و خدمــات و ارتبــاط بلندمــدت
را بــا مشــتریان فراهــم میســازد .ازای ـنرو
 4عامــل مهــم در کســب موفقیــت
بازاریابــی الکترونیــک عبارتنــد از:
• سودرسانی به مشتری
• توانایــی در ارائــه خدمــات و اطالعــات
موردنیــاز مشــتری بهصــورت Online
• توانایی کنترل و هدایت وبسایت
• ایجــاد یکپارچگــی میــان فعالیتهــای
بازاریابــی الکترونیــک بــا ســایر فعالیتهــا
بــرای جــذب مشــتری ،بایــد فعالیتهــای
 onlineشــرکت بــرای او ســودآور باشــد.
همچنیــن بایــد خدمــات متنوعــی بــه او
ارائــه شــود .خدمــات و تســهیالتی کــه
باعــث ایجــاد انگیــزه الزم در مشــتری
جهــت خریــد (حــال و آینــده) شــود.
ادامه در شماره بعدی فصلنامه
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 5رونــد تأثیرگذار
بــر جتارت الکرتونیک در ســال 2021
مریم ساعدی
سرپرست رسانه اجتماعی تیپاکس

مقدمه:
در ســالهای اخیــر ،تجــارت الکترونیــک
بــه بخشــی اساســی و جدانشــدنی از
صنعــت خردهفروشــی در جهــان تبدیــل
شــده اســت .پــس از ظهــور پاندمــی
کرونــا ،چشــمانداز تجــارت الکترونیــک
نیــز ماننــد بســیاری از صنایــع ،بهطــور
قابلتوجهــی تغییــر کــرده اســت .طبــق
گــزارش اســتپاتیفای ،در اوج همهگیــری
کرونــا ،فقــط در  90روز تجــارت
الکترونیــک بهانــدازه  10ســال افزایــش
یافــت .آمــار  Statisticaنشــان میدهــد
کــه در یــک ســال ،بیــش از  2میلیــارد
نفــر کاالهــا و خدمــات موردنیــاز خــود را
بهصــورت آنالیــن خریــداری کردهانــد؛
بنابرایــن رقابــت میــان خردهفروشــان
آنالیــن ،هیـچگاه تــا ایــن حــد زیــاد نبــوده
اســت .در ایــن محیــط دائمــاً در حــال
تغییــر ،برندهــا بایــد خــود را بــا آخریــن
روندهــا و بهروزرســانیهای ایجادشــده
در حــوزه خــود وفــق دهنــد و آنهــا را
در مدلهــای کســبوکاری خــود پیــاده
کننــد تــا موفــق شــوند.
در ایــن مقالــه بــه  5رونــد تأثیرگــذار
بــر تجــارت الکترونیــک در ســال 2021
پرداختــه میشــود.
 .1هــوش مصنوعــی شــیوه خریــد را
بهبــود میبخشــد
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین،
بــا بهرهگیــری از عادتهــا و رفتارهــای
خریــد ،میتواننــد تجربــه خریــد
منحصربهفــردی را بــرای مشــتریان
فراهــم کننــد.
برخــاف هــر نرمافــزار تحلیــل داده
36
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ســنتی ،هــوش مصنوعــی میتوانــد
بــا یادگیــری مســتمر از دادههــا ،رفتــار
مشــتری را پیشبینــی کنــد.
ایــن موضــوع کســبوکارها را در ارائــه
محتــوای مرتبــط ،افزایــش فــروش و بهبود
تجربــه مشــتری توانمنــد میســازد .از
دیگــر مزایــای اســتفاده از هــوش مصنوعی
در کســبوکار میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
• توصیــه محصــول نــرخ تبدیــل را تــا
 915درصــد و ارزش ســفارشها را تــا 3
درصــد افزایــش میدهــد.
•پیادهســازی چتباتهــا میتوانــد
تجربــه بهتــری بــرای مشــتری بههمــراه
داشــته باشــد.
• پیشبینــی افزایــش تقاضــا ،منجــر بــه
قیمتگــذاری بهتــر میشــود .همچنیــن
بهینهســازی جایــگاه محصــوالت ،کارایــی
را افزایــش میدهــد.
• توصیــه بهتریــن محصــوالت بــه
مشــتریان ،نــرخ بازگشــت محصــول را
کاهــش میدهــد.
درزمانیکــه کســبوکارهای آنالیــن در
حــال افزایــش هســتند و رقابــت شــدیدی
میــان بازیکنــان اصلــی حــوزه تجــارت
الکترونیــک اســت ،ســازمانهایی کــه بــا
فنــاوری همــگام نباشــند ،از مســابقه عقــب
میماننــد ،امــا چطــور میتــوان از هــوش
مصنوعــی در تجــارت الکترونیــک اســتفاده
کــرد؟

اطــاع از برنامــه روزانــه خــود و یــا
شــناخت و خریــد یــک محصــول ،عــادت
کردهانــد .یــک مــدل پیشبینــی فــروش
تخمیــن زده اســت کــه تــا ســال ،2025
 75درصــد آمریکاییهــا ،از اســپیکرهای
هوشــمند اســتفاده میکننــد کــه ایــن
موضــوع 35.5 ،میلیــارد دالر درآمــد
بههمــراه دارد.
ازآنجاکــه بســیاری از افــراد خانــهدار از
ایــن فنــاوری اســتفاده خواهنــد کــرد،
بهاحتمالزیــاد تأثیــر زیــادی در تجــارت
الکترونیــک خواهــد داشــت.
بهکارگیری چتباتها:
بســیاری از برندهــای معتبــر در صنایــع
مختلــف ماننــد اســتارباکس ،ســفورا یــا
دومینــو ،از چتباتهــا در تجــارت
الکترونیــک خــود اســتفاده میکننــد.
بــا اســتفاده از چتباتهــا ،مشــتری
میتوانــد از ربــات ،راجــع بــه یــک
محصــول ،هــر پرسشــی را بپرســد و ســریع
پاســخ مناســب را دریافــت کنــد .ایــن
کار قطعــاً میتوانــد روی تصمیــم خریــد
مشــتری تأثیــر گــذارد.

سیستمهایتوصیهکننده:
ایــن سیســتمها ،یکــی از روشهــای
ســاده بــرای تبدیــل قابلیتهــای هــوش
مصنوعــی بــه فــروش هســتند .بههمیــن
دلیــل اســت کــه از ســال  ،2000بســیاری
از ســازمانها در آنهــا ســرمایهگذاری
افزایــش حجــم جســتوجوهای میکننــد .سیســتمهای توصیهگــر ،بــا
بررســی رفتــار خریــد مشــتری ،کاالهــای
صوتــی:
امــروزه افــراد زیــادی بــه دســتیارهای مناســب و موردنیــاز او را شناســایی
صوتــی ماننــد الکســا و ســیری بــرای میکنــد و بــا توصیــه آنهــا بــه مشــتری

و حتــی ایجــاد نیــاز در او ،فراینــد خریــد را
ســرعت میبخشــند.
ایجــاد توضیحــات خــودکار بــرای
محصــوالت:
مشــتریان بــا مطالعــه توضیحــات و
مشــخصات هــر محصــول ،بــرای خریــد
تصمیــم میگیرنــد و ایــن ،یــک راه
مهــم بــرای تأثیرگــذاری بــر مشــتری
اســت .تجــارت الکترونیــک میتوانــد
بــا کمــک ابزارهــای تولیــد محتــوای
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ،از قــدرت
هــوش مصنوعــی بــرای تولیــد محتــوای
موردعالقــه مشــتری و ترغیــب او بــه
فــروش اســتفاده کنــد.
شناسایی تصویر:
ایــن قابلیــت بــه کاربــر ایــن امــکان را
میدهــد تــا یــک محصــول را در تصویــر
آنالیــن انتخــاب کنــد و بــا اســتفاده از
نرمافــزار شناســایی تصویــر ،نمونههــای
مشــابه آن را پیــدا کنــد.
صنعــت تجــارت الکترونیــک میتوانــد از
چنیــن سیســتمی بــرای بهبــود تجربــه
کاربــر اســتفاده کنــد.
جستوجویشخصیسازیشده:
کســبوکارها میتواننــد از موتورهــای
جســتوجوی مبتنــی بــر هــوش
مصنوعــی ،بــرای ترکیــب جســتوجو بــا
قابلیتهــای یادگیــری ماشــین اســتفاده
کننــد .بهاینترتیــب ،جســتوجوی
داخــل وبســایت را میتــوان
شخصیسازیشــده پیــاده کــرد.
افزایش خرید با موبایل:
در گــزارش  ،Statistica 2019تخمیــن
زده شــده اســت کــه تــا ســال 73 ،2021
درصــد از خریدهــای تجــارت الکترونیک از
طریــق تلفنهــای همــراه انجــام خواهنــد
شــد .ایــن بــدان معناســت کــه بایــد تجربه
کاربــری بهتــری در تلفنهــای همــراه
بــرای مشــتریان ایجــاد شــود تــا بتواننــد
بهســادگی کار بــا رایانــه ،بــا گوشــی خــود
نیــز خریــد انجــام دهنــد.

ارتقای روش تحویل:
زمانــی کــه مشــتری از هــر وبســایتی
خریــد انجــام میدهــد ،انتظــار دارد تــا در
ســریعترین زمــان ممکــن آن را دریافــت
کنــد .آمــازون بــا ایجــاد عضویــت طالیــی،
بــه مشــتریان خــود امــکان ارســال را در
همــان روز یــا یــک روز بعــد میدهــد.
حــال ،کاربــرد آینــده هــوش مصنوعــی
میتوانــد رباتهایــی باشــند کــه
محصــوالت را ،بــا بهرهگیــری از هــوش
مصنوعــی و نوآوریهــای مبتنــی بــر داده،
تحویــل میدهنــد.
 .2افزایش شــدید تجــارت در رســانههای
1
اجتماعی
در یــک ســال گذشــته ،تجــارت الکترونیک
فراتــر از مفهــوم خــود حرکــت کــرده و
نمیتــوان تأثیــر افزایــش ســریع تجــارت
در رســانههای اجتماعــی را نادیــده
گرفــت .زمانیکــه مشــتریان تایمالیــن
خــود را در فیسبــوک یــا اینســتاگرام
نــگاه میکننــد ،دائمــاً بــا تبلیغهــا،
آفرهــا و گزینههــای خریــد فــوری
بمبــاران میشــوند.
آنچــه ایــن تبلیغــات را مؤثــر میکنــد،
ارتبــاط آنهــا بــا کاربــر اســت؛ هــر تبلیــغ،
بــا دقــت و بــر مبنــای رفتــار آنالیــن کاربــر
تنظیــم شــده اســت.
درحــال حاضــر ،رســانههای اجتماعــی
بیــش از  689کاربــر فعــال در سراســر
جهــان دارنــد کــه اکثــر آنهــا را نســل
جــوان تشــکیل میدهنــد .ایــن پلتفرمهــا
ویژگیهــای جدیــدی بــرای خریــد ارائــه
میدهنــد و بهعنــوان آینــده تجــارت
در رســانههای اجتماعــی درنظــر گرفتــه
میشــوند.
2
بازارهــای آنالیــن ممکــن اســت بــرای
ســازمانها دردســر ایجــاد کننــد.
کس ـبوکارها تمایــل دارنــد جایــی ماننــد
بازارهــای آمــازون و علیبابــا باشــند
کــه مشــتری آنجاســت .ایــن موضــوع
ســازمانها را بــا یــک انتخــاب دشــوار
مواجــه میکنــد :پیوســتن بــه بازارهــای
موفــق موجــود یــا راهانــدازی بــازار
شــخصی؟!
Social Commerce
Marketplaces

مشــخصاً پلتفرمهایــی ماننــد آمــازون،
ترافیــک بیشــتری را بههمــراه دارنــد امــا
جنبــه منفــی فــروش در ایــن بازارهــا ایــن
اســت کــه کســبوکارها کنتــرل کمــی
روی تجربه مشــتری و دسترســی محدودی
بــه دادههــا دارنــد؛ دادههایــی کــه در دنیای
امــروز نوعــی قــدرت محســوب میشــوند!
بازارهــا بینشهــای مبتنــی بــر داده را
دربــاره محصــوالت خــاص بــرای تولیــد و
فــروش آنهــا ب ـهکار میگیرنــد؛ بنابرایــن
کس ـبوکارها بــا انتخــاب دشــواری میــان
بازارهــا یــا راهانــدازی بــازار شــخصی
مواجــه هســتند.
در ایــن دوره بیســابقه ،هــر ســازمان
بــا چالشهــای متفاوتــی مواجــه اســت،
امــا آنچــه همــه کســبوکارها در آن
ک هســتند ایــن اســت کــه تجــارت
مشــتر 
الکترونیــک باالتریــن اولویــت آنهــا بــرای
ادامــه فعالیــت اســت .امــروز یکــی از
پرســشهای مهــم کــه هــر کســبوکاری
بایــد بــه آن پاســخ دهــد ،ایــن اســت:
چطــور میتــوان خدمــات تجــارت
دیجیتــال را بهبــود داد؟
نگاهــی اجمالــی بــه اینکــه چــرا
تجــارت در رســانههای اجتماعــی
تــا ایــن انــدازه قدرتمنــد اســت؟
اقــدام فیسبــوک در راهانــدازی
فروشــگاههای اینســتاگرام در ســال
 ،2020بــا ترکیــب تجــارت الکترونیــک
بــا بزرگتریــن پلتفــرم رســانه اجتماعــی
جهــان ،مســتقیماً آمــازون را هــدف قــرار
داد .تخمیــن زده میشــود کــه در بحــران
کوویــد  ،19بــازار جهانــی تجــارت در
رســانههای اجتماعــی تــا  31.4درصــد
افزایــش داشــته باشــد.
در ســال  ،2021بــا ایجــاد عــادت خریــد
آنالیــن در خریــداران و انطبــاق ســریع
فروشــندگان ســنتی و تجــارت الکترونیکــی
بــا دوران پــس از کرونــا ،افزایــش تجــارت
در رســانههای اجتماعــی همچنــان ادامــه
خواهــد داشــت.
حــاال چــرا برنــد شــما بایــد بــه تجــارت
در رســانههای اجتماعــی اهمیــت دهــد؟
یکپارچهســازی تجــارت الکترونیــک
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بــا رســانههای اجتماعــی ،عامــل
قــدرت اســت .ایــن کار مشــتریان را
قــادر میســازد تــا از طریــق محتــوای
رســانههای اجتماعــی ،دربــاره برندهــا
جس ـتوجو کننــد و بــه دنبــال کاالهایــی
بگردنــد کــه ممکــن اســت در پلتفرمهــای
تجــارت الکترونیــک آنهــا را دنبــال نکنند.
تجــارت در رســانههای اجتماعــی ،در
مراحــل مختلــف خریــد ،از جســتوجوی
محصــول تــا تأثیــر اینفلوئنســرها و خریــد
موبایلــی کاربــرد دارد.
عــاوه بــر ایــن ،پلتفــرم رســانههای
اجتماعــی معــروف چیــن بــه نــام ویچــت،
در حــال ســرمایهگذاری قابلتوجهــی در
زمینــه تجــارت الکترونیــک اســت تــا در
قالــب برنامههــای کوچــک ،برندهــای
جهانــی را بــه ســمت خــود جــذب کنــد.
ایــن برنامههــای ویچــت ،برنامههایــی
هســتند کــه برندهــا بــرای ســرعت یافتــن
در تســخیر بــازار و فــروش بهتــر در پلتفــرم
ویچــت ،از آن اســتفاده میکننــد.
اجتماعــی
رســانه
پلتفرمهــای
ویژگیهایــی در اختیــار برندهــا و
خردهفروشــان قــرار میدهنــد تــا بــا
اســتفاده از آنهــا تعامــل ایجــاد کننــد
و بــا ایجــاد کمپینهــای تأثیرگــذار،
بــه معرفــی گســترده محصــوالت جدیــد
خــود بپردازنــد؛ مثــ ً
ا امــکان خریدهــای
گروهــی ،بازیهــای آنالیــن و چالشهــای
تعاملــی میتواننــد تجربــه کاربــر را بهبــود
بخشــند.
 .3شخصیســازی تجربــه مشــتریان
آ نال ین
ایجــاد تجربــه شخصیسازیشــده بــرای
مشــتریان آنالیــن ،دیگــر یــک گزینــه برای
کسـبوکارها نیســت و بــرای آنهایــی کــه
بهدنبــال بقــا هســتند ،بــه یــک «بایــد»
تبدیــل شــده اســت .بازاریابهایــی
کــه از یــک اســتراتژی مناســب بــرای
شخصیســازی اســتفاده میکننــد ،بیــش
از  20درصــد افزایــش را در فــروش خــود
گــزارش دادهانــد؛  80درصــد از خریــداران
آنالیــن بهدنبــال پیــدا کــردن یــک
نقطــه شــخصی در یــک پلتفــرم آنالیــن
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روندهــای آتــی تجــارت الکترونیــک پیــدا
کننــد.
در ســال  ،2020روندهــای تجــارت
الکترونیــک ،بــه ســبب نگرانیهــای
بهداشــتی ایجادشــده در ســطح جهــان،
بهســرعت از حالــت فروشــگاههای
خردهفروشــی ســنتی دور شــد .طبــق
تحقیقــات انجامشــده توســط ،IBM
صنعــت خردهفروشــی فیزیکــی ،در 3
ماهــه دوم ســال ،بــا کاهــش  75درصــدی
در فــروش مواجــه شــد و همــه ایــن
فــروش ،بــه بخــش تجــارت الکترونیــک
اختصــاص یافــت .کارشناســان انتظــار
دارنــد ایــن درصــد تــا پایــان ســال 20
درصــد افزایــش بیشــتر داشــته باشــد.
صنعــت خردهفروشــی فیزیکــی بــه آنالیــن
تغییــر شــکل داده اســت و رفتار مشــتریان
آنالیــن دیگــر بــه وســایل الکترونیکــی و
قفســههای فیزیکــی محــدود نمیشــود.

عمومــی هســتند .ایــن یــک ویژگــی
جمعیتشــناختی قابلتوجــه اســت کــه
تمایــل رفتــار افــراد را بــر مبنــای تجربــه
نشــان میدهــد.
زمانیکــه بیــن مشــتری و برنــد ارتبــاط
برقــرار شــده باشــد 44 ،درصــد از
مصرفکننــدگان تمایــل دارنــد تــا خریــد
خــود را تکــرارکننــد.
متأســفانه  63درصــد از افــراد حرفـهای در
حــوزه بازاریابــی ،شخصیســازی را یــک
مســؤولیت بــزرگ میداننــد .بســیاری از
مدیــران ارشــد بازاریابــی نیــز برگــزاری
کمپینهــای شخصیسازیشــده و
یــا ســایر اقدامــات بازاریابــی مرتبــط را
بــا ایــن موضــوع یــک فراینــد پرهزینــه
میپندارنــد.
اســتفاده از چتباتهــا در تجــارت
الکترونیــک ،یــک جایگزیــن ســاده
بــرای پیادهســازی هســتند کــه امــکان
تعامــل یکبهیــک بــا هــر مشــتری و
شخصیســازی ســفر آنهــا را فراهــم اهمیــت شخصیســازی در فضــای
بازاریابــی امروز
میکننــد .
امــروز شخصیســازی خدمــات بــرای
مشــتری ،بیشــتر از یــک گزینــه بــرای
تغییر رفتار مشتری
ســاخت یــک کســبوکار موفــق ،فقــط کسبوکارهاســت؛ درواقــع مهارتــی بــرای
منــوط بــه ارائــه محصــوالت خــاص بقــا و راهــی بــرای موفقیــت در فــروش
نیســت؛ بلکــه منحصربهفــرد بــودن از دیجیتــال اســت.
جنبههــای مختلــف در ذهــن مشــتری اســتراتژیهای شخصیســازی ،ماننــد
اســت .در ســال  ،2020بــه ســبب تغییــر چتباتهــا ،بــه کســبوکارها کمــک
رفتــار ســریع مشــتریان از خریــد فیزیکــی میکننــد تــا از شــلوغی و رقابــت فضــای
بــه ســمت آنالیــن ،تجــارت الکترونیــک بــه دیجیتــال عبــور کننــد و مشــتریان بالقــوه
شــکل قابلتوجهــی پیشــرفت کــرد .فقــط خــود را از تبلیغــات نجــات دهنــد.
چنــد مــاه پسازایــن تغییــر رونــد ،بــازار در فضــای آنالیــن ،تبلیغــات همهجــا
دیجیتــال بــه مکانــی شــلوغ تبدیــل شــد هســتند .مشــتریان هــر جایــی کــه
کــه چالشهــای بازاریابــی جدیــدی را بــا عملیــات جســتوجو را انجــام دهنــد
بــا تبلیغــات بمبــاران میشــوند؛ امــا بــا
خــود بــه همــراه داشــت.
خریــداران آنالیــن ،بــا حجــم انبوهــی از گــذر زمــان ،مــردم نســبت بــه بازاریابــی
مصــون میماننــد ،پیامهــای بازاریابــی
انتخابهــا مواجــه هســتند.
از زمانــی کــه رســانههای اجتماعــی تبلیــغ در اقیانوســی از پیامهــا گــم میشــوند و
در نتایــج جس ـتوجوها را شــروع کردنــد ،هزینههــای تبلیغــات بههــدر میرونــد.
بازاریابــی آنالیــن بــا پیچیدگیهــای بــدون اطــاع از خواســتههای واقعــی
بیشــتری مواجــه شــد .خردهفروشهــای مشــتریان ،شخصیســازی خدمــات
دیجیتــال بایــد بــا شخصیســازی از نخســتین نقطــه تمــاس بــرای
تجربیــات مشــتریان خــود ،راهــی بــرای جلبتوجــه و درنهایــت فــروش در
مانــدن در عرصــه رقابــت و دوام در مقابــل مقیــاس بــاال ،کار بســیار دشــواری بــرای

بازاریابها است.
تأثیــر شخصیســازی خدمــات بــر
ســرعت افزایــش درآمــد ،ثابــت شــده
اســت .آمارهــا نشــان میدهنــد دریافــت
خدمــات شخصیسازیشــده توســط
مشــتریان تــا  15درصــد افزایــش درآمــد
و تــا  28درصــد افزایــش وفــاداری را بــه
برنــد بــرای کس ـبوکارها بــه همــراه دارد.
در نــگاه اول ،ممکــن اســت اهــداف
بازاریابــی در مقیــاس بــاال و بازاریابــی
شخصیسازیشــده ،در تناقــض بــا
یکدیگــر دیــده شــوند! امــا اینطــور
نیســت .درواقــع زمانــی کــه ایــن اهــداف
بهدرســتی پیادهســازی شــوند ،پیونــد
نزدیکــی بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت.
در سراســر دنیــا ،مــردم هرمــاه بیشــتر از
 2میلیــارد پیــام را از طریــق پیامرســان
فیسبــوک بــرای یکدیگــر ارســال
میکننــد .
در کنــار نزدیــک بــه  3میلیــارد کاربــر
فعــال فیسبــوک ،بازاریابهایــی کــه از
نوآوریهــای تجــارت الکترونیــک ماننــد
چتباتهــای فیسبــوک و اینســتاگرام
اســتفاده میکننــد ،کانالــی گســترده و
عظیــم را بــرای ارتبــاط بــا مشتریانشــان
در دســت دارنــد.
ایــن کانالهــا ،مخاطبــان زیــادی را
بــرای کســبوکارها فراهــم میکننــد.
چتباتهــای بازاریابــی ،مشــخصکننده
شــیوه توجــه شــما بــه ایــن کانالهــا
و شخصیســازی ســفر مشــتری از
نخســتین نقطــه تمــاس هســتند.
ایــن چتباتهــا ،مشــتریان را بــه
وبســایتها و نرمافزارهــای پیامرســانی
درگیــر میکننــد کــه بیشــتر زمــان
خــود را در آنهــا میگذراننــد؛ بنابرایــن
از دادههــای آنهــا (آنچــه مشــتریان
واقعــاً میخواهنــد) ،میتــوان بــرای
شخصیســازی قیــف بازاریابــی در مقیــاس
بــاال اســتفاده کــرد.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود،
شخصیســازی بــر نیازهــا و خواســتههای
مشــتری متمرکــز اســت و بههمیــن علــت
اســت کــه مؤثــر واقــع میشــود؛ امــا
چــرا شخصیســازی بــرای بســیاری از

کســبوکارها چالــش بهحســاب میآیــد؟
چــرا شخصیســازی در مقیــاس
بــاال ،بــرای بازاریابهــا چالشبرانگیــز
اســت؟
در یــک بررســی انجامشــده در ســال
 95 ،2017درصــد از بازاریابهــا بــه
نیــاز بــه شخصیســازی خدمــات بــرای
مشــتری ،بهویــژه در مقیــاس بــاال،
اعتــراف کردنــد.
از ایــن میــان ،فقــط  20درصــد از آنهــا
در سازمانهایشــان بــرای رســیدن بــه
آن تــاش کردنــد ،زیــرا شخصیســازی
بــه داشــتن دانــش کافــی دربــاره نیازهــا،
خواســتهها ،محرکهــا و رفتارهــای
خریــد مشــتری نیازمنــد اســت.
در یــک بررســی دیگــر 84 ،درصــد از
پاسـخدهندگان اقــرار کردنــد کــه فنــاوری،
ماننــد هــوش مصنوعــی ،بهعنــوان
یــک فرصــت و الــزام بــرای موفقیــت در
شخصیســازی ،بــه تجــارت الکترونیــک
قــدرت میبخشــند 40.درصــد دیگــر
نیــز معتقــد بودنــد کــه بــرای بهرهگیــری
بهتــر از فنــاوری و پیادهســازی درســت
شخصیســازی ،نیازمنــد دادههــای
بیشــتری از مشــتریان هســتند.
متأســفانه تغییــرات ایجادشــده در مــوارد
حقوقــی و نظارتــی ،بــه حــل ایــن مســائل
کمکــی نکــرده اســت و بــه مانعــی جــدی
در جمــعآوری دادههــای مفیــد تبدیــل
شــده اســت .بازاریابــی بــه دادههایــی
بــرای شــناخت مشــتریان و عالیــق
آنهــا نیازمنــد اســت و تضــاد میــان
شخصیســازی و حفــظ حریــم خصوصــی،
دردســرزا!
بازاریابهــا بایــد نســبت بــه جمــعآوری
دادههــا محتاطانــه برخــورد کننــد و
نســبت بــه اطالعاتــی کــه ذخیــره
میکننــد ،شــفاف باشــند .بههمیــن
علــت اســت کــه دربــاره شخصیســازی،
دادههــای اعالمشــده توســط مشــتری
اهمیــت زیــادی دارنــد .اطالعاتــی کــه
مشــتری بهصــورت داوطلبانــه در
اختیــار ســازمان قــرار میدهــد ،نهتنهــا
خواســتههای او را بهصــورت دقیــق
)Augmented Reality (AR

نشــان میدهــد ،بلکــه بــدون نیــاز بــه
هرگونــه فنــاوری پیچیــده بــرای اســتخراج
داده ،امــکان شخصیســازی را از نخســتین
نقطــه تمــاس فراهــم میکنــد .بــرای
شخصیســازی موفــق فراینــد بازاریابــی
در مقیــاس بــزرگ ،بایــد از نخســتین
نقطــه تمــاس شــروع کــرد تــا موفــق بــود.
قدمهایــی کــه هــر ســازمان در پاســخ
بــه نیازهــای مشــتریان خــود برمــیدارد،
آینــده آنهــا و برنــده و بازنــده را مشــخص
میکنــد .کســبوکارهایی کــه تغییــر
نیــاز مشــتریان را پیشبینــی نمیکننــد،
ســهم بــازار خــود را از دســت خواهنــد داد.
 .4اســتفاده از واقعیــت افــزوده در
نمایــش محصــوالت
3
در تجــارت الکترونیــک ،واقعیــت افــزوده
بــه مشــتری ایــن امــکان را میدهــد
تــا یــک مــدل  3بعــدی از محصــول را
بهصــورت آنالیــن مشــاهده کنــد .ایــن
امــکان ،بزرگتریــن چالــش خریــد در
ســال  2020را حــل میکنــد :خریــد بــا
اطمینــان کاالهــای غیرضــروری و امــکان
امتحــان پیــش از خریــد.
واقعیــت افــزوده یکــی از حیاتیتریــن
فناوریهــا بــرای خریــد آنالیــن در ســال
 2021اســت کــه بــازی را بــرای بســیاری
از فعــاالن تجــارت الکترونیــک تغییــر
میدهــد .بــا کمــک واقعیــت افــزوده،
مشــتریان میتواننــد یــک محصــول را
از زوایــای مختلــف ،متناســب بــا ســلیقه
خــود ،مشــاهده کننــد.
ایــن فنــاوری بــا ایجــاد یــک تجربــه
کاربــری پویــا ،تعامــل میــان خریــدار و
محصــول را بهبــود میبخشــد .آمارهــا
نشــان میدهنــد واقعیــت افــزوده ،درک
ارزش یــک محصــول یــا برنــد را بــرای
مشــتری ســرعت میبخشــند.
امــروزه بســیاری از برندهــای پیشــرو ،بــا
پیوســتن بــه روندهــای واقعیــت افــزوده و
ارائــه راهحلهــای فناورانــه ،راه را بــرای
شــرکتهای کوچکتــر بــاز میکننــد .از
مزایــای مهــم اســتفاده از واقعیــت افــزوده
بــرای کســبوکارها ،میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:

3
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 oکاربــران میتواننــد بهصــورت مجــازی،
یــک محصــول را مشــاهده کننــد و آن را
در جهــات مختلــف حرکــت دهنــد کــه
ایــن امــکان تــا  94درصــد نــرخ تبدیــل را
افزایــش میدهــد.
 oواقعیــت افــزوده وابســتگی مشــتری و
وفــاداری او را بــه برنــد ســرعت میبخشــد.
 41 oدرصــد از برندهــا معتقدنــد اگــر
مشتریانشــان تجربــه اســتفاده از واقعیــت
افــزوده را داشــته باشــند ،بــا احتمــال
بیشــتری بــه خریــد آن محصــول اقــدام
میکننــد .
 oطبــق آخریــن گــزارش منتشــر شــده
از اســنپچت ،تعــداد مشــتریان خواهــان
تجربــه خریــد  3بعــدی یــا بــا واقعیــت
افــزوده بهســرعت در حــال افزایــش اســت
و انتظــار مــیرود ایــن رونــد تــا پایــان
ســال  2021همچنــان رو بــه افزایــش
باشــد.
 5دلیــل بــرای مشــهور شــدن
واقعیــت افــزوده
بدیهــی اســت کــه بخــش خردهفروشــی
بیشــترین منفعــت را از فنــاوری واقعیــت
افــزوده خواهــد بــرد .بســته بــه حــوزه
فعالیــت خردهفروش ـیها ،واقعیــت افــزوده
را میتــوان بــه شــیوههای مختلــف بــه
کار بــرد .در حــال حاضــر ،بزرگتریــن
حوزههــا مربــوط بــه طراحــی داخلــی،
لوازمخانگــی و کســبوکارهای بــا جنبــه
مــد روز اســت.
مشــتریان میتواننــد بــا اســتفاده از
ابزارهــای واقعیــت افــزوده روی تلفــن
همــراه خــود ،کاالهایــی را کــه بــه دنبــال
خریــد آن هســتند ،در خانــه خــود قــرار
دهنــد .ایــن کار تجســم بســیار بهتــری
نســبت بــه مــکان آن محصــول ایجــاد
میکنــد .
در ادامــه بــه دالیــل مهــم اهمیــت واقعیت
افــزوده بــرای کســبوکارها اشــاره شــده
اســت:
 oایجــاد حــس مالکیــت قــوی :زمانیکــه
مشــتری یــک محصــول را در خانــه خــود
یــا در کنــار خــود میبینــد ،حــس مالکیــت
بیشــتری نســبت بــه آن پیــدا کــرده کــه
40
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اغلــب بــه خریــد آن کاال منجــر میشــود.
 oداستانســازی :مــردم دوســت دارنــد
تــا بخشــی از یــک رویــداد در اخبــار یــا
رســانههای اجتماعــی باشــند .بــا واقعیــت
افــزوده ،برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان
بســیار ســاده اســت ،حتــی بــرای
نشــاندادن کفشهایــی کــه بــه دنبــال
خریــد آنهــا هســتند.
 oایجــاد حــس شــگفتی :بهعنــوان
بخشــی از تجربــه واقعیــت افــزوده ،بــه
مشــتری اجــازه داده میشــود تــا شــگفتی
خــود از ایــن فنــاوری را نشــان دهــد .ایــن
فنــاوری ،بــا ایجــاد احســاس شــادمانی
در مشــتری ،او را در خریــد کاالیــی کــه
امتحــان کــرده اســت ،تشــویق میکنــد.
 oقضــاوت واقعــی :یکــی از نگرانیهــای
مشــتریان در خریــد آنالیــن ایــن اســت
کــه پیــش از خریــد ،محصــول را امتحــان
نکردهانــد .اســتفاده از واقعیــت افــزوده بــا
ایجــاد حــس مالکیــت در کاربــر و برطــرف
ســاختن شــکهای او ،بــه مشــتری ایــن
احســاس را میدهــد کــه محصــول را
امتحــان کــرده اســت.
 oحفــظ ارتباطــات اجتماعــی :مــردم ذاتـاً
بــه جامعــه وابســته هســتند و اغلــب پیــش
از تصمیمگیــری ،جویــای نظــرات دیگــران
میشــوند .بــا اســتفاده از واقعیــت افــزوده،
ایــن امــکان بــرای مشــتری فراهــم اســت
تــا پــس از امتحــان یــک محصــول ،تصویــر
آن را بــا ســایرین بــه اشــتراک گــذارد و از
نظــرات آنهــا نیــز بهــره گیــرد.
 .5افزایــش محبوبیــت مصرفگرایــی
سبز
امــروزه مشــتریان و کس ـبوکارها آگاهــی
بیشــتری نســبت بــه محیطزیســت دارنــد
و بــه همیــن علــت ،مشــتریان نســبت
بــه برنــدی کــه از آن خریــد میکننــد و
تأثیــری کــه روی محیطزیســت دارنــد،
حساســیت بیشــتری نشــان میدهنــد.
درواقــع ،دیگــر توجــه بــه محیطزیســت
بــه برندهایــی خــاص محــدود نیســت.
تغییــرات اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی
ایجادشــده در کشــورهای مختلــف ،توجــه
کشــورها را بهســمت تولیــد محصــوالت

دوســتدار محیطزیســت ســوق داده اســت.
مصرفگرایــی ســبز ،روی تصمیــم خریــد
افــراد نیــز تأثیــر خواهــد داشــت .آمارهــا
نشــان میدهنــد  65درصــد از خریــداران
بــه دنبــال خریــد از برندهایــی هســتند
کــه بــرای حفــظ و ســامت محیطزیســت
تــاش میکننــد.
همچنیــن  50درصــد از خریــداران،
خواهــان توجــه بیشــتر بــه محیطزیســت
در صنعــت مــد و فشــن بــوده و 75
درصــد از آنهــا ،انتظــار بســتهبندیهای
کمتــری را دارنــد.
بنابرایــن بســتهبندی یــک کســبوکاری،
تأثیــر زیــادی روی تصمیــم خریــد
مشــتریان خواهــد داشــت .بســتهبندی
مناســب میتوانــد مشــتریان یــک
کسـبوکار را تشــویق کنــد تــا محصــوالت
آن برنــد را در رســانههای اجتماعــی
معرفــی کننــد و بهاینترتیــب ،آگاهــی
بیشــتری نســبت بــه محصــوالت ایجــاد
شــود.
برندهایــی ماننــد آمــازون ،تعهــد خــود را
نســبت بــه محیطزیســت اعــام کردهانــد
و بســیاری از فعــاالن حــوزه تجــارت
الکترونیــک بــه دنبــال راهــی بــرای
کاهــش هدررفــت و حفــظ کرهزمیــن
بــرای نســلهای آتــی هســتند .درواقــع،
بســیاری از کســبوکارها ســعی دارنــد
بــا حــذف فرایندهــای کاغــذی ،اســتفاده
از بســتهبندیهای زیســت تخریبپذیــر
و لــوازم قابــل بازیافــت ،بــا محیطزیســت
ســازگارتر باشــند.
تجــارت الکترونیــک بهعنــوان بخشــی
حیاتــی از کســبوکارهای مــدرن ،بــه
افزایــش خــود ادامــه میدهــد .بــه همیــن
علــت اســت کــه انطبــاق بــا تغییــرات و
همــگام بــودن بــا روندهــای روز اهمیــت
دارد .بــا همــه پیشــرفتهایی کــه امــروزه
در حــوزه فنــاوری صــورت گرفته اســت ،در
ســال  ،2021همــگام بــودن بــا روندهــای
تجــارت الکترونیــک اقــدام هوشــمندانهای
اســت کــه نبایــد از آن غافــل بــود .انطبــاق
بــا ایــن روندهــا در راســتای بهبــود تجربــه
خریــد مشــتریان اســت کــه درنهایــت،
افزایــش کســبوکارها را بههمــراه دارد.

اعتماد به کوریرسرویسها
و متایل به استفاده از آنها در آینده
رعنا نظري
کارشناس هوش بازاریابی تیپاکس

هــدف ایــن مقالــه بررســی روابــط بیــن 5
مفهــوم اســت :فوایــد کوریرســرویسها،
ســهولت اســتفاده از کوریرســرویسها،
اطمینــان بــه کوریرســرویسها ،کیفیــت
خدمــات و تصمیــم آتــی بهمنظــور
اســتفاده از کوریرســرویسها .بــازار کوریــر،
اکســپرس و بســته ( )CEPدر سراســر جهان
بهویــژه در کشــورهای درحالتوســعه
رونــق دارد .ایــن بــازار ،همــراه بــا
افزایــش نفــوذ اینترنــت و محبوبیــت
کســبوکارهای آنالیــن و بــا جمعیــت در
حــال رشــد طبقــه متوســط ،افزایــش رفــاه
و بهبــود اســتانداردهای زندگــی ،هدایــت
میشــود .در ســال  ،2019در مقایســه
بــا ســال قبــل از آن ،ارزش بــازار جهانــی
 CEPبــا  7.9درصــد افزایــش بــه 330.3
میلیــارد یــورو رســید ،درحالیکــه از نظــر
حجمــی 9.1 ،درصــد افزایــش یافتــه و بــه
 60.7میلیــارد بســته رســیده بــود .در حال
حاضــر ،ســهم بــازار اروپــا  22درصــد از
ارزش بــازار جهانــی و  18درصــد از حجــم
مرســوالت را تشــکیل میدهــد .بخــش
 CEPدر اروپــا بســیار متمرکــز اســت ،زیــرا
هشــت کشــور آلمــان ،بریتانیــای کبیــر،
فرانســه ،اســپانیا ،ایتالیــا ،هلنــد ،بلژیــک
و لهســتان  76درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلــی اروپــا و  80درصــد از کل درآمــد
حاصــل از کوریرســرویس را در اروپــا
محقــق میســازند .در مقایســه بــا ســایر
کشــورهای اروپایــی ،پویایــی بــازار CEP
در لهســتان یکــی از بارزتریــن نمونههــا
اســت .در ســال  ،2018اپراتورهــای
پســتی  476میلیــون بســته دریافــت
کردنــد کــه  75درصــد بیشــتر از ســال
 2014بــود ،درحالیکــه ارزش بــازار 60
درصــد افزایــش یافــت و بــه  6.95میلیــارد
پونــد رســید .نــرخ رشــد بــازار کوریــر در

لهســتان 3 ،برابــر ســریعتر از  GPDدر
ایــن کشــور اســت .بااینحــال ،ســهم بــازار
 CEPلهســتان فقــط  3درصــد از ارزش
بــازار اروپــا بــود و حجــم مرســوالت  8برابر
کوچکتــر از کشــورهای غربــی ،بهویــژه
آلمــان ،بریتانیــای کبیــر یــا فرانســه بــود.
در آینــده نزدیــک ،توســعه بــازار کوریــر
در لهســتان بســیار ســریعتر از ســایر
کشــورهای اروپایــی خواهــد بــود کــه ایــن
امــر ،لهســتان را در بیــن رهبــران ،در کنــار
هلنــد و رومانــی قــرار میدهــد و پتانســیل
بــازار لهســتان آن را تأییــد میکنــد .در
لهســتان ،کوریرســرویسها بهدلیــل
پیادهســازی فناوریهــای مــدرن و
توســعه تجــارت الکترونیــک ،تکاملیافتــه
کــه ایــن موضــوع بــه دسترســی بهتــر بــه
اینترنــت و افزایــش اعتمــاد مشــتریان در
خریدهــای آنالیــن منجــر شــده اســت.
ایــن امــر بــر ســاختار پایــگاه مشــتریان
تأثیــر گذاشــته و خدمــات ( B2Cتجــاری
بــه مصرفکننــده) بهتدریــج از نظــر
حجــم مرســوالت برجســته شــده اســت.
در شــرایط رقابــت فزاینــده در بــازار
کوریــر کــه بهدلیــل توســعه تجــارت
الکترونیکــی و همچنیــن افزایــش
انتظــارات ایجــاد شــده اســت ،بهبــود
کیفیــت کوریرســرویسها یکــی از اهــداف
اساســی شــرکتهای لجســتیکی و عامــل
مهمــی در افزایــش رقابــت و دســتیابی
بــه موفقیــت بــرای فروشــگاههای آنالیــن
اســت .عــاوه بــر ایــن ،از دیــدگاه مشــتری،
کوریرســرویس فقــط نــوع تحویــل بســته
بــا بیشــترین ارجحیــت اســت کــه بــر
نظــر او دربــاره یــک فروشــگاه الکترونیکــی
تأثیــر میگــذارد .صرفنظــر از افزایــش
تقاضــا بــرای تحویــل ســریع و فــوری،
فروشــگاههای آنالیــن اغلــب بــه دنبــال

راهکارهــای لجســتیکی پایــدار هســتند،
ماننــد بازیافــت و اســتفاده مجــدد از
بســتههای تحویــل تــا از ایــن طریــق
بتواننــد اطمینــان یابنــد کــه بســتههای
دوســتداران محیطزیســت در همــان روز
تحویــل میشــود و ایــن امــر مشــتریان
آنهــا را راضــی میکنــد .خدمــات پایــدار
بــر ارائــه خدماتــی متمرکــز اســت کــه
ضمــن بــرآورده کــردن نیازهــای مشــتری،
بــا توجــه بــه تعهــد اجتماعــی تــاش
میکنــد .خدمــات پایــدار بایــد بــه ســمت
درک و تفســیر نیازهــا و انتظارات مشــتری
هدایــت شــود .کیفیــت ادراک شــده از
خدمــت توســط مشــتری ،بایــد عنصــری
اساســی در فراینــد ایجــاد خدمــات پایــدار
و بــا در نظــر گرفتــن انتظــارات و نیازهــای
کاربــران باشــد و بــرای ارائهکننــدگان
ســرویس ایــن فرصــت را ایجــاد کنــد تــا
خدمــات خــود را بهبــود بخشــند .ایــن
رویکــرد دربرگیرنــده همــه ذینفعــان
در فرآینــد طراحــی ســرویس اســت.
کیفیــت ادراک شــده از خدمــت توســط
مشــتری ،اغلــب بهعنــوان مقیــاس
اندازهگیــری بــرای تأییــد عملکــرد
کســبوکار و موقعیــت بــازار ،اســتفاده
میشــود و بهعنــوان یکــی از عوامــل
کلیــدی مزیــت رقابتــی در بــازار شــناخته
میشــود .کیفیــت ادراک شــده ،ســطحی
را کــه خدمــات ارائهشــده بــا انتظــارات
مشــتری مطابقــت دارد ،میســنجد .در
نتیجــه ایــن امــر ،بــر وفــاداری مشــتری
تأثیــر میگــذارد .بســیاری از مطالعــات
تحقیقاتــی در ارتبــاط بــا شناســایی
عوامــل تعیینکننــده کیفیــت خدمــات،
در بخشهــا و زمینههــای مختلــف بــوده
اســت .در ایــن زمینــه ،یکــی از مدلهــای
پیشــنهادی ،مــدل کیفیــت خدمــات اســت
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کــه توســط پاراســورامان ،زایتامــل و بِــرای
توســعه ارائــه داده شــده اســت .عمدتــاً
ایــن مــدل شــکافهای کیفــی هنــگام
تهیــه و ارائــه خدمــات و همچنیــن 10
عامــل تعیینکننــده کیفیــت خدمــات را
نشــان میدهــد کــه عبارتنــد از :قابلیــت
اطمینــان ،پاســخگویی ،شایســتگی،
دسترســی ،ادب و احتــرام ،ارتبــاط ،اعتبــار،
امنیــت ،درک مســأله و ملمــوس بــودن.
مــدل شــکاف ،بهعنــوان مبنایــی بــرای
مقیــاس اندازهگیــری  SERVQUALاز
کیفیــت درک شــده از خدمــت ،اســتفاده
میشــود و در آن ابعــاد کیفیــت خدمــات
بــه تعــداد محدودتــری تفکیــک میشــود
کــه عبارتنــد از ملموس بودن ،پاســخگویی،
قابلیــت اطمینــان ،همدلــی و اطمینان .این
مقیــاس ،بــرای اندازهگیــری کیفیــت درک
شــده از خدمــت مرتبــط بــا محصــوالت
خــاص در دســتهبندیهای مختلــف
اســتفاده شــد و درنهایــت ،محبوبتریــن و
متداولتریــن مقیــاس در بخــش خدمــات
شــد .هــر دو مــدل و مقیــاس آنهــا
اعتمــاد را بهعنــوان عنصــری متشــکل
از عوامــل تعیینکننــده کیفیــت درک
شــده از خدمــت توســط مشــتریان نشــان
ل کیفیــت خدمــات،
میدهــد .در مــد 
اعتبــار بــا «قابلیــت اطمینــان ،باورپذیــری
و صداقــت» ،در ارتبــاط اســت .درحالیکــه
در مقیــاس ،اطمینــان بــه معنــی «دانــش،
ادب و توانایــی کارکنــان بــرای ایجــاد
اعتمــاد و اطمینــان» در مشــتریان اســت.
در حیطــه خدمــات ،اعتمــاد بهعنــوان
ســطحی از پایایــی اســت کــه توســط
ارائهدهنــده خدمــت بــه دریافتکننــده
آن و بــا هــدف حفــظ و توســعه رابطــه
مثبــت بیــن آنهــا تعریــف میشــود.
اعتمــاد بــه ارائهدهنــده خدمــت ،امــکان
ارزیابــی خدمــت یــا ارزیابــی ارائــه دهنــده
خدمــت را پیــش از اســتفاده کــردن از
یــک ســرویس فراهــم میکنــد .علیرغــم
شــرایط در حــال تغییــر ،اعتمــاد مشــتری
بهمعنــای حصــول اطمینــان از ارائــه
خدمــات در ســطح مناســب مــورد توافــق
اســت .در نتیجــه ،در بخــش خدمــات،
روابــط بیــن نهادهــای همــکار بایــد تقویت
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شــود تــا عــدم اطمینــان مشــتری دربــاره
مزایــای مــورد انتظــار (کیفیــت خدمــات
دریافتــی) از بیــن بــرود و اعتمــاد نســبت
بــه ارائهدهنــده خدمــت ایجــاد شــود.
اگــر انتظــارات مشــتری از ســوی فروشــنده
بــرآورده شــود یــا حتــی چیــزی بیــش از
انتظــار او تحقــق پیــدا کنــد ،اعتمــاد
مشــتری افزایــش مییابــد و رابطــه
بیــن ایــن دو نهــاد میتوانــد تقویــت
شــود .رابطــه بیــن اعتمــاد و کیفیــت
خدمــات دوطرفــه اســت .وقتــی مشــتریان
درک بهتــری از کیفیــت خدمــت داشــته
باشــند ،بهاحتمالزیــاد بــه آن اعتمــاد
میکننــد .ارائهدهنــده خدمــت بــرای
افزایــش اعتمــاد مشــتری بایــد تــاش
کنــد تــا عــدم قطعیتهــا ،نوســانات و
ریســکهای درک شــده توســط مشــتری
را در هنــگام ارائــه خدمــت کاهــش دهــد.
از ســوی دیگــر ،هنگامیکــه مشــتریان
بــه راهحلهــای پیشــنهادی توســط
ارائهکننــده خدمــت اعتمــاد میکننــد،
ارزیابــی آنهــا از کیفیــت خدمــات باالتــر
اســت .درنهایــت ،اعتمــاد میتوانــد
بــر شــهرت شــرکتها تأثیــر گــذارد و
وفــاداری را در مشــتریان ایجــاد کنــد.
در زمینــه خدمــات الکترونیکــی ،اعتمــاد
در ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــاال نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد؛ زیــرا هیــچ رابطــه
مســتقیم (حضــوری) بیــن طرفیــن وجــود
ندارد.نمونههایــی ازایندســت در تجــارت
الکترونیــک ( )e-commerceو تجــارت
الکترونیــک ســیار ( )m-commerceبــا
کوریرســرویس کــه بــا هــر  2آنهــا در
ارتبــاط اســت ،وجــود دارد .برخــاف یــک
ســرویس ســنتی کــه در آن میتــوان بــا
اســتفاده از مخاطبان فیزیکــی اعتماد ایجاد
کــرد ،در فضــای مجــازی ایجــاد رابطــه بــا
مشــتریان بــر اســاس اعتماد بســیار دشــوار
اســت .اعتمــاد بهدلیــل عــدم قطعیــت و
ریســک موجــود در تراکنشهــای تجــارت
الکترونیــک ،نقــش مهمــی ایفــا میکنــد،
بنابرایــن محققــان مختلــف بــا توجــه بــه
ویژگــی تجــارت الکترونیــک ،اعتمــاد را
بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای کلیــدی
کیفیــت خدمــت شناســایی کردهانــد.

اعتمــاد بهعنــوان مهمتریــن عامــل
رضایــت مشــتریان در تجــارت الکترونیــک
و تمایــل آنهــا بــه خریــد مجــدد اعــام
شــد .در نتیجــه ،وفــاداری مشــتری کــه بــر
اعتمــاد و ارتبــاط طوالنیمــدت مبتنــی
اســت ،بهعنــوان عنصــر کلیــدی مؤثــر بــر
عملکــرد پایــدار فروشــگاههای آنالیــن در
نظــر گرفتــه میشــود .بــا وجــود اینکــه
کوریرســرویس آخریــن حلقــه مهــم در
خریــد آنالیــن اســت ،مطالعاتــی کــه بــه
رابطــه بیــن اعتمــاد و کیفیــت خدمــت
در کوریرســرویس میپردازنــد ،ناکافــی
و محــدود اســت .بیشــتر تحقیقــات
دربــاره کوریرســرویس ،در اندازهگیــری
کیفیــت خدمــت یــا رضایــت مشــتری بــا
اســتفاده از روش  SERVQUALضمــن در
نظــر گرفتــن ویژگــی شــاخ ه اکســپرس/
کوریــر تــا حــدودی تغییــر یافتــه اســت.
بــا ایــن حــال ،فقــط برخــی از ایــن
تحقیقــات ،اعتمــاد را بهعنــوان عامــل
کیفیــت خدمــت نشــان دادنــد .میکــو و
همکارانــش ،کیفیــت خدمــات لجســتیک
را از دیــدگاه مشــتریانی کــه خریــد
آنالیــن داشــتند ،بررســی کردنــد .آنهــا
بــا توجــه بــه کیفیــت خدمــت  2بعــد را
اعــم از کیفیــت خدمــات عملیاتــی و
کیفیــت خدمــات ارتباطــی ارائــه کردنــد.
کیفیــت خدمــات ارتباطــی کــه بــر
اعتمــاد و اطمینــان مشــتری بــه برنــد
خردهفــروش متمرکــز اســت ،بهعنــوان
مهمتریــن عامــل پیشبینیکننــده
میــزان رضایــت مشــتری و میــزان
وفــاداری مشــتری شناســایی شــد.
بهطــور خالصــه ،اکثــر تحقیقــات قبلــی
دربــاره کیفیــت کوریرســرویس ،ویژگــی
منحصربهفــرد کوریرســرویس را بهویــژه
بــرای حیطــه تجــارت الکترونیــک،
در نظــر نگرفتــه بودنــد .بــه لطــف
ابزارهــای پیشــرفته فنــاوری اطالعــات و
ترفندهــای لجســتیکی ،در حــال حاضــر
کوریرســرویس بــدون تعامــل مســتقیم
رودررو بــه مشــتریان ارائــه میشــود؛
بنابرایــن بهتدریــج در حــال تبدیـل شــدن
بــه یــک فنــاوری سلفســرویس اســت.
توســعه یــک کوریرســرویس مبتنــی بــر

فنــاوری ،بــه رویکــردی متفــاوت نســبت
بــه تعریــف و اندازهگیــری مفهــوم اعتمــاد
در زمینــه «کیفیــت خدمــت» و «اهــداف
آینــده مشــتریان» نیــاز دارد .ایــن مقالــه
روابــط بیــن  5ســاختار را بررســی
میکنــد :ســودمندی کوریرســرویس (،)U
ســهولت اســتفاده از کوریرســرویس (،)EU
اعتمــاد بــه کوریرســرویس ( ،)Tکیفیــت
خدمــت ( )SQو تصمیــم آتــی بــه اســتفاده
از کوریرســرویس(.)FI
اعتمــاد بهعنــوان عامــل
تعیینکننــده کیفیــت خدمــت –
مــروری بــر ادبیــات
در شــرایط عــدم قطعیــت روزافــزون در
محیــط کســبوکار و افزایــش نقــش
ریســک ،بــه نظــر میرســد اعتمــاد یــک
عامــل کلیــدی بــرای روابــط بیــن فــردی
اســت و همچنیــن در روابــط میــان انســان
 ماشــین ،انســان  -نهــاد و روابــط انســان– محصــول وزن بیشــتری پیــدا میکنــد.
ابتــدا ،روابــط مبتنــی بــر اعتمــاد فقــط بــه
روابــط بیــن فــردی ،یعنــی روابــط بیــن دو
یــا چنــد نفــر (اعتمــاد بین فــردی) ،اشــاره
داشــت .بــا گذشــت زمــان ،مفهــوم اعتمــاد
بــه مؤسسات/ســازمانها (اعتمــاد نهــادی،
اعتمــاد ســازمانی) اشــیا ،دســتگاهها یــا
فنــاوری (اعتمــاد فنــاوری) تســری یافتــه
اســت .یــک حــوزه تحقیقاتــی تــازه و
نویدبخــش ،دربرگیرنــده تعریفــی از اعتماد
بــه خدمــت اســت کــه بهطــور فزاینــدهای،
بــدون تمــاس مســتقیم میــان ارائهدهنــده
خدمــت و مشــتری ،ارائــه میشــود.
معمــوالً تالشهــا بــرای ایجــاد تعریفــی
از اعتمــاد بــه خدمــت بــر اســاس 2
رویکــرد ،یــا بهعبارتــی «مربــوط بــه
عملکــرد» (منعکسکننــده شایســتگی،
سفارشیســازی ،قابلیــت اطمینــان و
ســریع بــودن) و «مرتبــط بــا شــخصیت»
(تأکیــد بــر همدلــی ،ادب و شــباهتها)
بــود .بــا توســعه بســیاری از بخشهــای
ســرویسهای جهانــی (مثــ ً
ا بانکــداری
خــرد ،فســتفودهای زنجیــرهای و
آژانسهــای اتومبیــل اجــارهای) ،ایجــاد
روابــط بــر اســاس اعتمــاد دشــوار اســت.

الکترونیــک) ارائــه شــود ،عوامــل فیزیکــی
و تکنولوژیکــی اهمیــت پیــدا میکننــد.
بهگفتــه مــک نایــت و همکارانــش ،درک
عناصــری کــه اعتمــاد مصرفکننــده را
بــه فروشــندگان خدمــت (و خــو ِد خدمــت)
تعییــن میکنــد ،بــه ارائهدهنــدگان
خدمــت ایــن امــکان را میدهــد تــا
اســتراتژیهای خــود را بــرای دســتیابی
بــه هــدف نهایــی کــه همــان جــذب
بیشــتر مشــتریان گــروه ( )B2Cدر تجــارت
الکترونیــک اســت ،پایهریــزی کننــد.
چاپــارو پالنــز و همــکاران ،اعتمــاد بــه
خدمــات تجــارت الکترونیــک را در زمینــه
تمایــل مصرفکننــدگان بــه پذیــرش
ضعفهــا و شکســتهای مربــوط
بــه ارائــه خدمــات و انتظــارات آنهــا
از بهبــود و جبــران ایــن شکســتها،
تجزیهوتحلیــل کردنــد .اعتمــاد بــه
فروشــنده بهعنــوان یــک ســاختار
چندبعــدی بــا  2مؤلفــه ،یعنــی اعتمــاد
بــه باورهــا (درک شایســتگی ،خیرخواهــی
و صداقــت فروشــنده) و اعتمــاد بــه
تصمیمهــا (تمایــل بــه وابســته شــدن یــا
تصمیــم بــرای آســیبپذیر شــدن خــود
در برابــر فروشــنده) تعریــف شــد.
نویســندگان در مــدل خــود 3 ،عامــل را
بــرای ایجــاد اعتمــاد مصرفکننــده بــه
فروشــنده پیشــنهاد کردنــد :اطمینــان
ســاختاری (درک مصرفکننــده از
ایمنــی محیــط وب) ،شــهرت ادراکشــده
فروشــنده وب و درک کیفیــت وبســایت.
تحقیقــات دربــاره مســائل رفتــاری انســان
در ارتبــاط بــا خدمــات آنالیــن ،نیــاز
بــه اســتفاده از یــک متغیــر اعتمــاد را
برجســته میســازد کــه پذیــرش خدمــات
الکترونیــک را توســط کاربــران بهتــر
توضیــح دهــد.

در صــورت محدودیــت دسترســی بــه
اطالعــات ،اطالعــات ناقــص و افزایــش
نقــش ریســک و عــدم قطعیــت ،اعتمــاد
بــه خدمــت بســیار ضــروری میشــود.
ماهیــت انتزاعــی خدمــات همیشــه منبــع
ریســک و عــدم اطمینــان مشــتری خواهــد
بــود .اعتمــاد ابــزار علمــی موردنظــر در
رابطــه بــا خدماتــی ماننــد بیمــه عمــر،
آمــوزش ،تجــارت الکترونیــک ،رســانههای
اجتماعــی ،مشــاوره فنــاوری ،اینترنــت
اشــیا ( ،)IoTپرداخــت ســیار ،مراقبتهــای
بهداشــتی ،کیــف پولهــای تلفــن همــراه،
خدمــات آنالیــن و اســتفاده از بالکچیــن
اســت .بنابــر نظــر نویســندگان ،اعتمــاد
بهعنــوان تمایــل بــه توصیــه یــک خدمــت
خــاص بــه مصرفکننــدگان احتمالــی
بعــدی تعریــف شــده اســت .تحقیقــات
انجامشــده تأییــد میکنــد کــه اعتمــاد
یــک عامــل غالــب در موفقیــت خدمــات
اســت ،ازایــنرو نیــاز اســت کــه بــر
جنبههــای ارتباطــی در مواجهــه بــا
خدمــات تمرکــز شــود .توســعه خدمــات
الکترونیــک بــر اهمیــت ســایر عوامــل
اثرگــذار اســت .توســعه پویــا در خدمــات
الکترونیــک (تجــارت الکترونیــک و تجــارت
الکترونیــک ســیار) همچنیــن مســتلزم
ایجــاد روابــط مبتنــی بــر اعتمــاد اســت
کــه کیفیــت خدمــات را تعییــن میکنــد.
پیــرو گونهشناســی ســنتی اعتمــاد
(شــخصی ،نهــادی و اعتمــاد بــه فنــاوری)،
اعتمــاد بــه خدمــت ،ترکیبــی از اعتمــاد
بــه خــو ِد شــرکت (ارائهدهنــده خدمــت/
فروشــنده) ،اعتمــاد بینفــردی و
فناوریهــای بهکاربــرده شــده اســت.
نــوع خدمــات ارائهشــده و ویژگــی
روابــط (مســتقیم یــا غیرمســتقیم)
میــان ارائهدهنــده خدمــت و مشــتری،
رونــد ایجــاد روابــط مبتنــی بــر اعتمــاد
را تعییــن میکنــد .در صــورت تمــاس ادامه در شماره بعدی فصلنامه
مســتقیم مشــتری بــا ارائــه دهنــده
خدمــت (خدمــات بیمــه مالــی و مشــاوره)،
عوامــل انســانی و اجتماعــی نقــش مهمــی
در فراینــد اعتمادســازی ایفــا میکننــد.
از طــرف دیگــر ،درصورتیکــه خدماتــی
در قالــب خدمــات الکترونیــک (تجــارت
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طراحی شــبکه جلســتیک
طراحــی شــبکه لجســتیک ،یکــی از
موضوعــات مهمــی اســت کــه بــر اســاس
اســتراتژی شــرکتها و طرحهــای
بازاریابــی بــرای یــک افــق  3تــا  5ســاله
صــورت میگیــرد .کاهــش هزینــه و
افزایــش ســطح ســرویس اصلــی تریــن
اهــداف طراحــی شــبکههای لجســتیک
بــوده و همــواره موضــوع طراحــی شــبکه
لجســتیک ،در صنایــع و کســبوکارهای
مختلــف وجــود داشــته اســت  .شــبکههای
لجســتیک هــر کســبوکار یــک مزیــت
رقابتــی ایجــاد میکننــد .گرچــه گامهــای
طراحــی شــبکه لجســتیک در اکثــر
کســب وکارهــای نیازمنــد لجســتیک
یکســان اســت ،ولــی ازآنجاییکــه هــدف
از طراحــی شــبکه هــر یــک متفــاوت
اســت ،از روشهــا و الگوریتمهــای
متفــاوت در حــل مســأله هــای طراحــی
شــبکه اســتفاده میشــود .شــرکتهایی
ماننــد آمــازون ،والمــارت ،فدکــس و
شــرکتهای توزیعــی و پخــش ،هــر یــک
بنــا بــه اســتراتژیهای شــرکت و اهــداف
بازاریابــی ،نســبت بــه طراحــی شــبکه
خــود اقــدام کردهانــد .موضــوع طراحــی
شــبکه حتــی در خدمــات عمومــی ماننــد
آتشنشــانی و اتوبوسرانــی و ...نیــز
مصــداق دارد.
 -1-1انواع شبکه های حملونقل
مــی تــوان گفــت کــه بهطورکلــی4 ،
نــوع شــبکه حملونقــل وجــود دارد کــه
عبارتنــد از :شــبکه هــای یک-به-یــک،
شــبکه هــای یک-به-چنــد ،شــبکه هــای
یک-به-چنــدی کــه در آنهــا جابهجایــی
مرســوله از یــک وســیله نقلیــه بــه وســیله
نقلیــه دیگــر وجــود دارد و شــبکه هــای
چند-به-چنــد .شــبکه هــای یک-به-یــک
لونقــل
بهعنوانمثــال در سیســتم هــای حم 
بــا بــار کامــل کامیــون  )FTL(1یا در ســرویس
هــای کوریــر اســتفاده میشــود .شــبکه
44

هــای یک-به-چنــد با/بــدون جابهجایــی
بــار بیــن وســایل نقلیــه ،اغلــب در شــبکه
هــای تولیــد تحــت قلمــرو یــک مرکــز
تولیــدی متــداول هســتند .شــبکه هــای
چند-به-چنــد هــم در سیســتمهایی
از قبیــل سیســتم بار-کمتر-از-کامیــون
 ،)LTL(2خطــوط هوایــی و شــبکه راهآهــن
بــه کار مــی رونــد 2 .نــوع اصلــی از
الگوهــای شــبکههای حملونقــل چنــد-
به-چنــد عبــارت از الگــوی Hub & spoke
و الگــوی  Point-to-pointاســت .در اصــل،
واژ ه هــاب ( )Hubبهمعنــای قســمت گــرد
وســط چــرخ (اصطالحــاً :توپــی) اســت.
قســمتی کــه محــور در آن قــرار میگیــرد
و چــرخ حــول آن میچرخــد .واژه اســپوک
( )Spokeنیــز بهمعنــای پــر ه چــرخ اســت.
در ادبیــات لجســتیک نیــز واژه هــاب بارهــا
بهعنــوان پایانــه ای شــناخته شــده اســت
کــه در آن عملیــات ســورت اصلــی 3انجــام
شــده و بهعنــوان مرکــز تبــادل 4اصلــی
شــبکه اســت .اگــر یــک هــاب داشــته
باشــیم و ســایر نقــاط و نودهــا بــه آن
هــاب وصــل شــده باشــد ،مــدل ســتارهای
تشــکیل میشــود کــه مــدل پایــه هــاب و
اســپوک اســت .نــوع دیگــر شــبکه هــاب و
اســپوک ،هیبریــدی ( )HH&Sاســت .ایــن
مــدل شــبکه ،دارای میانبرهایــی اســت
کــه در صــورت نیــاز میتوانــد از هــاب
گــذر نکنــد؛ بنابرایــن ایــن مــدل ،ترکیبــی
از مــدل نقطه-به-نقطــه و مــدل هــاب-
و-اســپوک اســت .تفــاوت نــوع هیبریــدی
مــدل هــاب و اســپوک بــا مــدل ســاده
هــاب و اســپوک ایــن اســت کــه در مــدل
هیبریــدی برخــی نودهــا پتانســیل کافــی
دارنــد تــا بتواننــد در قالــب مســیرهای
مســتقل بــا مقاصــد مــورد نظــر خــود در
ارتبــاط باشــند؛ بنابرایــن مرســوالت ایــن
شــهرها بــدون اینکــه وارد هــاب شــوند،
بهطــور مســتقیم از شــهر فرســتنده بــه
شــهر گیرنــده ارســال خواهنــد شــد .بــا

• حمیدرضا خرمشاهی
مدیر مهندسی لجستیک تیپاکس
• علیرضا گنج خانلو
سرپرست مهندسی شبکه تیپاکس

ایــن عمــل ،طــول مســافت حمــل کاهــش
مییابــد ،زمــان تحویــل مرســوالت بــه
شــهر مقصــد تســریع مــی شــود و عملیــات
انجامشــده در محــل هــاب (از قبیــل
بارانــدازی ،ســورت و بارگیــری مجــدد)
وجــود نخواهــد داشــت .عناصــر هزین ـهای
شــبکههای هــاب و اســپوک ( )H&Sو
شــبکههای نقطهبهنقطــه ( )P2Pبــا
توجــه بــه عملکــرد آنهــا متفــاوت اســت.
در چنیــن شــبکههایی ،همیشــه ارزیابــی
هزینههــا بــا در نظــر گرفتــن جریــان
مرســوالت (تــن کیلومتــر ،پارســل کیلومتر
و )...اســت .شــبکه هاب و اســپوک برخالف
شــبکههای نقطــهبــهنقطــه ،بــه عملیــات
جابهجایــی مرســوله از یــک وســیله نقلیــه
بــه وســیله نقلیــه دیگــر (ترانسشــیپمنت)
نیــاز دارد .در شــبکههای هــاب و اســپوک
مســافت ،طوالنیتــر از شــبکههای نقطــه
بــهنقطــه اســت .مســلمأ اگــر جریــان و
ترافیــک مرســوالت را در نظــر نگیریــم،
هزینههــای مرتبــط بــا مســافت در
مــدل هــاب و اســپوک افزایــش مییابــد.
شــرکت  FedExبهعنــوان یکــی از
شــرکت هــای کوریــر فعــال در حــوزه
خدمــات پســتی در کالس جهانــی،
مــدل هــاب و اســپوک را بــرای سیســتم
لجســتیک خــود طراحــی کــرده اســت و
روزانــه هــزاران مرســوله در ایــن سیســتم
جمــع آوری ،بســته بنــدی ،ســورت و
توزیــع مــی شــود .ایــن شــرکت بعــد
از اینکــه در اوایــل دهــه  70تأســیس
شــد ،بــه دنبــال ایــن بــود کــه مدلــی را
توســعه دهــد تــا از طریــق آن همیشــه
بتوانــد خدمــت رســانی خــود را تضمیــن
کنــد .ایــن شــرکت ،تنهــا راه انجــام ایــن
کار را اســتفاده از مــدل هــاب و اســپوک
مــی دانــد .اکنــون در قالــب ایــن مــدل،
همــه مرســوالت جمعآوریشــده را
ســورت مــی کنــد و ســپس در مســیرهایی
متناســب بــا مقاصــد هریــک از مرســوالت
Full truck-load
Less than truck-load
Major sorting
4
Switching center
1
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ارســال مــی کنــد .مــدل هــاب و اســپوک
مزایــا و معایبــی دارد کــه در ادامــه بــه
مهمتریــن آنهــا پرداختــه میشــود.
مزایای مدل هاب و اسپوک:
• اســپوک هــا ســاده هســتند و بهراحتــی
میتــوان اســپوک جدیــد را در شــبکه
ایجــاد کــرد.
• زمــان بنــدی راحــت اســت ،زیــرا تعــداد
مســیرها کــم و تواتــر آنهــا زیــاد اســت.
• عملیــات پیچیــده بهجــای آنکــه در
محــل هــر نــود اتفــاق بیفتــد ،در هــاب
انجــام خواهــد شــد.
• پیوســتگی انتقــال مرســوالت بهدلیــل
متمرکــز کــردن عملیــات
• کاهــش طــول ســفرها( ،برنامــه ریــزی
را بهبــود و زمــان ســفر را کاهــش
مــی دهــد و بــه راننــدگان کمــک
مــی کنــد تــا قوانیــن مربــوط بــه ســاعات
ارائــه خدمــات را هرچــه بهتــر رعایــت
کننــد).
• باعــث میشــود کــه فعالیــت هــا
بهصــورت مــداوم ،در زمــان هــای مقــرر
خــود انجــام شــوند .در نتیجــه ایــن کار،
ســطح خدمت رســانی ارتقــا یافته و ســبب
مــی شــود تــا مرســوالت در زمــان مناســب
بــه مقصــد موردنظــر خــود برســند.
• در ایــن مــدل ،جــذب و حفــظ راننــده
بهبــود مــی یابــد .راننــدگان مــی تواننــد
هرشــب بــه خانــه خــود بازگردنــد و
بهاینترتیــب احســاس کننــد کــه کیفیــت
زندگیشــان ارتقــا یافتــه اســت .در نتیجــه
حفــظ راننــدگان و از دســت نــدادن آنهــا،
اماکــن تصدیگــری افزایــش مییابــد،
مســیرها ثابــت خواهنــد مانــد ،ســازگاری
راننــده بــا مســیر خــود افزایــش مییابــد
و در نتیجــه ،ایمنــی و قابلیــت اطمینــان
لونقــل مرســوالت بهوســیله آن
در حم 
راننــده افزایــش مــی یابــد.
• کاهــش هزینــه هــا و افزایش بهــره وری در
اثــر اقتصــادی شــدن عملیات از نظــر مقیاس
(Penskبــا افزایــش تعــداد مرســوالت ،واحــد
لونقــل کاهــش مــی یابــد و بــه
هزینــه حم 
تعــداد راننــده کمتــری نیــاز خواهــد بود).
• بــا تجمیــع و متمرکــز کــردن مرســوالت
P-Hub maximal covering location problem
HLP with star network structure
Integer Programming
18
Heuristic and mete heuristic algorithms
19
Tabu search

در یــک محــل و ســپس انتقــال از آن محل
و بهتبــع آن ،تبدیــل تعــداد راننــدگان زیــاد
بــا حاملهــای دارای مرســوله کمتــر ،بــه
تعــداد راننــدگان کمتــر بــا حامــل هــای
بــا تعــداد مرســوله بیشــتر ،میــزان مصــرف
ســوخت و در نتیجــه تولیــد کربــن و ســایر
گازهــای گلخانــه ای کاهــش مــی یابــد.
معایب مدل هاب و اسپوک:
• مــدل هــاب و اســپوک تــا حــدودی
انعطــاف پذیــر نیســت .هرگونــه تغییــر در
هــاب و یــا حتــی در مســیرها مــی توانــد
کل شــبکه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
• هــاب مــی توانــد باعــث ایجــاد گلــوگاه
در شــبکه شــود.
• تأخیــر در محــل اســپوک هــا مــی توانــد
بــر کل شــبکه تأثیــر گــذارد.
• چنانچــه بــه هــر دلیلــی عملیــات در
هــاب بــا وقفــه انجــام شــود ،ایــن وقفــه
کل شــبکه را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد
داد.
• مرســوالت قبــل از رســیدن بــه مقصــد
خــود ،بایــد وارد هــاب شــوند .ازایــنرو
فواصــل حمــل افزایــش خواهــد یافــت.
 -2-1مــکان یابــی هــاب در مــدل
هــاب و اســپوک
یکــی از موضوعــات مهــم در مــدل هــاب
و اســپوک ،جانمایــی هــاب هــا اســت.
تصمیمگیــری دربــاره موقعیــت قرارگیــری
هابهــا و مراکــز تجمیــع و توزیــع ،یــک
جــزء حیاتــی جداییناپذیــر و مســأله
بســیار پراهمیــت بــرای شــرکتهایی
بــا کارکــرد لجســتیک اســت .تعییــن
نادرســت موقعیــت ایــن مراکــز در شــبکه
میتوانــد کس ـبوکار و مشــتریان را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد .تعییــن نامناســب ایــن
مراکــز می-توانــد افزایــش هزینــه هــا و
کاهــش ســهم از بــازار رقابتــی را در پــی
داشــته باشــد .از ایــنرو ،تعییــن مــکان
مناســب تســهیالت بســیار حائــز اهمیــت
اســت .در ادبیــات موضــوع ،ایــن مســأله
بهعنــوان مســأله مــکان یابــی هــاب نــام
بــرده و مــدل میشــود.
 -1-2-1انواع مدل های مکان یابی
مدلهــای مکانیابــی را میتــوان

Continuous p-HLP
Multi-objective p-HLP
P-Hub center location problem
13
P-Hub covering location problem
14
Hub set covering location problem
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FSingle-HLP
P-HLP
P-Hub median location problem

5
6
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)(multiple allocation p-HLP

P-HLP with fixed link cost
P-HLP with limited capacity

بهصــورت زیــر دســته بنــدی کــرد:
مــکان یابــی هــاب منفــرد ، 5مــکان یابــی،P6
مــکان یابــی -Pهــاب میانــه (مســأله
تخصیــص مــکان چندگانــه) ، 7مــکان
یابــی  Pبــا هزینــه لینــک ثابــت ، 8مــدل
مــکان یابــی حداقــل انــدازه جریــان روی
لینــک هــا ،مــدل مــکان یابــی  Pبــا حافظه
محــدود ،9مــدل مــکان یابــی  Pپیوســته،10
مــدل مــکان یابــی  Pچنــد هدفــه  ،11مــدل
مکانیابــی  Pمرکــز  ،12مــدل مــکان یابــی
 Pهــاب پوششــی  ،13مــدل مــکان یابــی
پوششــی مجموعــه هــاب  ،14مــدل مــکان
یابــی -Pهــاب بیشــینه پوششــی  ،15مــدل
مــکان یابــی هــاب بــا ســاختار شــبکه
16
ســتاره ای
 2-2-1روش هــای حــل مســائل
مــکان یابــی
روش هــای حــل مــدل هــای مــکان یابــی
را بــه  2دســته کلــی -1 :الگوریتــم هــای
دقیــق  -2الگوریتــم هــای ابتــکاری و
فــرا ابتــکاری طبقهبنــدی مــی کننــد.
در ادامــه بهاختصــار بــه توصیــف ایــن
الگوریتــم هــا پرداختــه مــی شــود.
 1-2-2-1الگوریتــم هــای حــل
دقیــق مــدل هــای مــکان یابــی
ایــن الگوریتــم هــا از روش هــای دقیــق
بهینهســازی بهمنظــور حــل مســائل
مــکان یابــی اســتفاده مــی کننــد« .برنامــه
ریــزی عــدد صحیح»17یکــی از رویکردهــای
پرکاربــرد بــرای حــل دقیــق مســائل مــکان
یابــی اســت .ایــن الگوریتــم هــا بــرای حــل
مســائل کوچکمقیــاس بـهکار مـیرود .برای
حــل مــدل هــای بزرگمقیــاس تعییــن
مــکان هــاب بــه اســتفاده از الگوریتمهــای
ابتــکاری و فــرا ابتــکاری نیــاز اســت.
« 2-2-2-1الگوریتــم هــای ابتــکاری
و فــرا ابتــکاری»  18حــل مــدل هــای
مــکان یابــی
ایــن الگوریتــم هــا بــرای پــروژه هــای
واقعــی کاربــرد دارنــد کــه بــا اســتفاده از
آنهــا میتــوان حتــی بــه جــواب هــای
بهینــه یــا نزدیــک بــه بهینــه دســت
یافــت؛ مثــ ً
ا از کاربــرد الگوریتــم هــای
هیوریســتیک و متاهیوریســتیک در
حــل مســائل مــکان یابــی مــی تــوان بــه

8
9
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اســتفاده از روش «جس ـتوجوی تابــو»19و
اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک اشــاره کــرد.
 -2تأکیــد بــر نقــش مرکزیــت
(مرکزگــرا بــودن) شــبکه در طراحــی
شــبکه هــای حملونقــل
رابطــه اســتثنائی میــان مرکزگــرا
بــودن یــک شــبکه حملونقــل و
شــاخص هــای عملکــردی آن شــبکه
وجــود دارد .مرکزگــرا بــودن شــبکه
حملونقــل بهشــدت بــر عملکــرد آن
تأثیــر دارد .اگرچــه اغلــب تاکنــون در
طراحــی شــبکه هــای حملونقــل از
ایــن نقــش کلیــدی غفلــت شــده اســت.
مرکزگــرا بــودن شــبکه ،مفهومــی اســت
کــه ظاهــر شــبکه و عملکــرد شــبکه
را بههــم متصــل میکنــد .مقایســه
فاصلــه حمــل و جابجایــی در شــبکه هــای
مختلــف حملونقــل (بهعنــوان یــک
شــاخص عملکــردی) یــک مثــال ملموســی
ص هــای
از تأثیــر مرکزگرایــی بــر شــاخ 
عملکــردی شــبکه هــای حملونقــل
اســت .مشــخصه اصلــی شــبکه هــای Hub
 &spokeدر مقایســه بــا شــبکه هــای P to
( Pنقطهبهنقطــه) فاصلــه هــای حمــل
و جابهجایــی بیشــتر در ایــن نــوع از
شــبکه هــا اســت .تاکنــون در حــوزه
پژوهــش ،مطالعــات مطلوبــی دربــاره
طراحــی شــبکه هــای حملونقــل شــده
اســت ،امــا کاربــرد اســتراتژیک آن بــرای
مســائلی کــه در زندگــی واقعــی اتفــاق
میافتــد ،چالشهایــی را بــرای برنامــه
ریــزان (ازجملــه نیــاز بــه داده هایــی بــا
جزئیــات دقیقتــر بــرای افــق برنامهریــزی
بلندتــر) ایجــاد کــرده اســت .بــرای پــر
کــردن ایــن شــکاف بیــن پژوهــش و
عمــل ،شناســایی عوامــل مؤثــر از منظــر
اســتراتژیکی بــر طراحــی شــبکه هــا مــی
توانــد ســودمند باشــد .شناســایی عواملــی
کــه تأثیــر اســتراتژیک دارنــد ،احتمــاالً بــه
پیــدا کــردن شــبکه حملونقــل بهینــه
کمکــی نخواهــد کــرد؛ ولــی بهجــای آن
مــی توانــد راهنمــای فراینــد طراحــی
شــبکه باشــد .شــاید بتــوان گفــت کــه
مرکزگــرا بــودن شــبکه ،یــک عامــل مؤثــر
بســیار گویــا در طراحــی اســتراتژیکی
46
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شــبکه حملونقــل اســت .ایــن عامــل،
بــه شناســایی ســناریوهای طراحــی
خــوب کمــک میکنــد .بــا توجــه بــه
هــدف کلــی کــه از تأکیــد بــر نقــش
مرکزگرایــی شــبکه در طراحــی شــبکه
هــای حملونقــل وجــود دارد ،مــی تــوان
 3زیــر هــدف را تعریــف کــرد:
الف)غنیســازی مســائل حــوزه
تحقیــق در عملیــات ( )ORبــا ایجــاد
بینــش اســتراتژیک بــرای شــرایط
تصمیــم گیــری نامشــخص:
طراحــی بهینــه شــبکه هــای حملونقــل
کــه صرفـاً بــا اســتفاده از حــل مســائل OR
بهدســت آمدهانــد ،بــرای اتخــاذ تصمیــم
مناســب دربــاره طراحــی اســتراتژیکی و
بلندمــدت شــبکه کافــی نخواهــد بــود .در
تصمیمــات اســتراتژیک ،مســائلی از قبیــل
برخــی عــدم قطعیــت هــا ،فرضهــای
کلــی و بــرآورد تقاضــای آتــی بــرای
شــبکه در حــال برنامــه ریــزی دخیــل
هســتند .در ایــن مرحلــه ،نیــاز اســت
کــه بعــد از بهدســت آمــدن جوابهــای
بهینــه از حــل تئــوری طراحــی شــبکه،
تصمیــم گیــران بــه ایــن جــواب هــای
بهینــه بینــش اســتراتژیک داشــته باشــند.
ایــن نــوع بینــش ،اگرچــه در ادبیــات
موضــوع ،مطلــب جدیــدی نیســت ولــی
بهنظــر مــی رســد کــه در چنــد ســال
گذشــته کمتــر بــه آن پرداختــه شــده
اســت.
ب)پیــاده ســازی الگوریتمــی بــرای
شبیهســازی ســناریو هــای طراحــی
شــبکه
درک مرکزگرایــی شــبکه هــای
حملونقــل ،کمــک خواهــد کــرد تــا
بتــوان ســاختار اولیــه الگوریتــم طراحــی را
ایجــاد کــرد؛ بنابرایــن الگوریتــم طراحــی
شــبکه ،یــک مثالــی از پیــاده ســازی
عملــی دانشــی اســت کــه مرکزگرایــی
شــبکههای حملونقــل و عملکــرد آن
شــبکه را بــه یکدیگــر مرتبــط مــی کنــد.
ج)نتیجــه گیــری دربــاره عملکــرد
اندازهگیــری نشــده در شــبکه هــای
حملونقــل
ارزیابــی همــه جوانــب عملکــردی شــبکه

بهطــور همزمــان در قالــب یــک تصمیــم،
کار پیچیــده ای اســت .چنانچــه مرکزگرایی
شــبکه بهصــورت کمــی مــورد ســنجش
قــرار گرفتــه باشــد ،در ایــن صــورت
مــی تــوان از آن بــرای تفســیر عملکــرد
شــبکه در بخــش هایــی کــه بهصــورت
مســتقیم برداشــت نشــدهاند نیــز اســتفاده
کــرد .ایــن تفســیر نیــز براســاس دانشــی
کــه در رابطــه بــا مرکزگرایــی شــبکه و
ارتبــاط آن بــا عملکــرد شــبکه وجــود دارد،
میســر خواهــد شــد.
 -3ایجــاد کارایــی در شــبکه هــای
حملونقــل
کارایــی حملونقــل و ارســال چنــد-
به-چنــد بــه شــبکه هــای حملونقــل
بســتگی دارد .چنــد روش وجــود دارد
کــه بــه بهــره وری باالتــر و کاهــش
هزینــه هــا در شــبکه هــای حملونقــل
منجــر میشــود .امــکان بهکارگیــری همــه
ایــن روش هــا بهطــور همزمــان در یــک
شــرایط خــاص وجــود نــدارد .بااینحــال،
شــناخت همــه ایــن روش هــای بهــرهوری،
ســودمند خواهــد بــود .براســاس تعریــف
کارایــی ،بــرای اینکــه در شــبکههای
حملونقــل محصــول خروجــی (همــان
لونقــل و انتقــال از یــک
عمــل حم 
نقطــه بــه نقطــه دیگــر در شــبکه اســت)
بهنحــو مطلوبــی تولیــد شــود بایــد بــه
ورودی هــای آن توجــه شــود .ورودیهــای
لونقــل ،ســاختار خــود شــبکه
شــبکه حم 
اســت کــه عبــارت از تعــداد و محــل انــواع
نودهــا در شــبکه حملونقــل ،چگونگــی
طراحــی مســیر بیــن ایــن نودهــا بــرای
برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر ،زمانبنــدی
و توالــی تــردد در ایــن مســیرها و
فاصلــه هــای حملونقــل بیــن نقــاط
مختلــف در شــبکه هســتند .در ادامــه،
دســته بندیهــای اصلــی اقتصــادی کــه
ریشــه ایجــاد کارایــی در شــبکه هــای
حملونقــل هســتند ،معرفــی و بیــان
مــی شــود کــه تحــت چــه شــرایطی
احتمــال موفقیــت ایــن مــوارد بیشــتر
اســت.
لونقــل
 - 1-3اقتصــادی بــودن در حم 
و جابهجایــی

ایــن پارامترهــا ،مــواردی هســتند کــه
بهطــور مســتقیم اجــزای فراینــد
حملونقــل و جابهجایــی هســتند کــه
از میــان آنهــا مــی تــوان بــه «فاصلــه
لونقــل و جابهجایــی» و «انــدازه
حم 
یــا ظرفیــت وســیله نقلیــه جابهجایــی»
اشــاره کــرد.
 1-1-3شــاخص اقتصــادی فاصلــه
حملونقــل و جابهجایــی
فاصلــه حملونقــل ،زمانــی اقتصــادی
خواهــد بــود کــه بــا افزایــش طول مســافت
جابهجاشــده ،هزینــه حملونقــل بــهازای
یــک واحــد جابهجایــی کاهــش یابــد؛
زیــرا در ایــن صــورت ،هزینــه ثابــت کل
جابهجایــی در طــول مســافت بزرگتــری
توزیــع میشــود و ازایــنرو هزینــه یــک
واحــد جابهجایــی کمتــر خواهــد شــد.
 2-1-3شــاخص اقتصــادی انــدازه یــا
ظرفیت وســیله نقلیــه مورداســتفاده
بــرای حمــل و جابهجایــی
اگــر هزینــه الزم بــرای بــزرگ کــردن اندازه
حامــل ،نســبت بــه هزینــه ایجــاد ظرفیــت
الزم بــرای حملونقــل کمتــر باشــد ،در
ایــن صــورت پارامتــر انــدازه وســیله نقلیــه
مقرونبهصرفــه خواهــد بــود.
 -2-3اقتصادی بودن در مقیاس
در شــبکه هــای حملونقــل ،منظــور
از اقتصــادی بــودن در مقیــاس عبــارت
اســت از اینکــه بــا افزایــش انــدازه (حجــم،
تعــداد یــا وزن) مرســوالت هزینــه واحــد
جابهجایــی کاهــش یابــد .در ایــن مــورد،
افزایــش کارایــی معمــوالً زمانــی حاصــل
خواهــد شــد کــه هزینــه ثابــت حملونقــل
را بــرای جابهجایــی تعــداد بیشــتری از
مرســوالت صــرف کــرد .بــرای هزینــه
ثابــت حملونقــل میتــوان مــواردی از
قبیــل زمــان الزم بــرای قرارگیــری وســیله
نقلیــه در محــل تخلیــه و بارگیــری ،زمــان
الزم بــرای صــدور صورتحســاب و هزینــه
تجهیــزات الزم را نــام بــرد .انــدازه شــبکه
حملونقــل کــه بــا اســتفاده از تعــداد
نودهــای تشــکیلدهنده آن شــبکه
مشــخص مــی شــود ،مــورد دیگــری اســت
کــه در قالــب اقتصــادی بــودن از منظــر
مقیــاس مــی گنجــد .بــا افزایــش جریــان

ترافیــک تقاضــا (مرســوالت) ،مســیریابی
بهاحتمالزیــاد بهســمتی میــل خواهــد
کــرد کــه ایــن مســیرها بهطــور مســتقیم
از نودهایــی کــه در آنهــا جابهجایــی بــار از
یــک وســیله نقلیــه بــه وســیله نقلیــه دیگــر
در حــال انجــام بــوده اســت ،عبــور کننــد.
 -3-3اقتصــادی بــودن در ترافیــک
تقاضــا (مرســوالت)
منظــور ایــن اســت کــه بــدون اینکــه
انــدازه شــبکه تغییــر داده شــود ،بتــوان
متوســط هزینــه توســعه ترافیــک در
همــه بخــش هــای شــبکه را کاهــش داد.
بهعبارتدیگــر ،واحــد هزینــه الزم را بــرای
ایجــاد تغییــر (افزایش) در حجم مرســوالت
جابهجــا شــده در شــبکه ثابــت کاهــش
داد .در ایــن بخــش ،یکــی از مــواردی کــه
میتوانــد بــه انجــام ایــن هــدف کمــک
کنــد ،اســتفاده بهینــه از ظرفیــت نــاوگان
حملونقــل اســت .از نظــر اســتراتژیکی،
مــی تــوان گفــت کــه انتظــار مــی رود
کــه اغلــب شــبکه هــای حملونقــل ،از
نظــر ترافیــک تقاضــا اقتصادیتــر باشــند؛
زیــرا چنانچــه مســیریابی هــا در شــبکه بــه
گونــه ای انجــام شــده باشــد کــه در هــر
مســیر تعــداد مرســوالت زیــادی وجــود
داشــته باشــد ،نرخ پرشــدگی وســایل نقلیه
حمــل بــاال مــی رود و حتــی مرســوالت
اضافــی مــی تواننــد بــا اســتفاده از
همــان وســایل نقلیــه( ،البتــه یــک مقــدار
ســخت تــر ولــی بــدون صــرف هیــچ
هزینــه اضافــی) حملونقــل شــوند.
 -4-3اقتصــادی بــودن در مقیــاس
درصورتیکــه انــدازه شــبکه ثابــت
باشــد
در ایــن روش ،بــرای دســتیابی بــه
اقتصــادی بــودن در مقیــاس ،انــدازه شــبکه
تغییــر داده نمــی شــود ،بلکــه ســاختار
مســیرهای همــان شــبکه تغییــر داده
مــی شــود .در هــر بخــش از شــبکه نیــز
کــه ترافیــک مرســوالت افزایــش مــی
یابــد ،بهتدریــج نیــاز اســت کــه در آن
بخــش از مــدل  Hub & spokeبــه مــدل
 P-to-Pروی آوریــم؛ زیــرا در آن بخشهــا
بــه تجمیــع مرســوالت بــا یکدیگــر کمتــر
نیــاز خواهــد بــود.

 5- 3اقتصــادی بــودن از نظــر قلمــرو
مکانــی تحــت نفوذ
در علــم اقتصــاد ،ایــن شــاخص اقتصــادی
بــودن زمانــی تحقــق مــی یابــد کــه تولیــد
دو یــا چنــد محصــول توســط یک شــرکت،
ارزانتــر از تولیــد هرکــدام از آن محصوالت
توســط یــک شــرکت باشــد .دربــاره
شــبکه هــای حملونقــل نیــز اقتصــادی
بــودن از نظــر قلمــرو مکانــی ،زمانــی
حاصــل میشــود کــه امــکان جابهجایــی
انــواع مرســوالت بــا یــک وســیله نقلیــه
فراهــم باشــد یــا اینکــه ارتباطــات مبــدأ-
به-مقصــد جدیــدی را بتــوان در شــبکه
تعریــف کــرد .همانطــور کــه پیشتــر
بیــان شــد ،نمــی تــوان همــه مــوارد
ذکرشــده را بــرای اقتصــادی کــردن
لونقــل باهــم در قالــب
شــبکههای حم 
یــک تصمیــم گنجانــد؛ ولــی بااینحــال،
آگاهــی از تفاوتهایــی کــه بیــن روش
هــای مختلــف اقتصــادی کــردن شــبکه
هــای حملونقــل وجــود دارد ،ایــن امــکان
را فراهــم مــی ســازد کــه مــوارد مختلــف
تأثیرگــذار در کاهــش هزینــه هــای شــبکه
لونقــل را بهتــر شــناخت.
هــای حم 
 -4پارامترهــای تأثیرگــذار در
کاهــش هزینههــای شــبکه هــای
حمل و نقــل
المــان هــای کلیــدی کــه مــی تواننــد در
مقرونبهصرفــه تــر شــدن شــبکه هــای
لونقــل مؤثــر باشــند ،عبارتنــد از:
حم 
 -1تقاضــا بــرای حملونقــل در مســیرهای
خاص از شــبکه
 -2نودهــای شــبکه کــه اتصــاالت مبــدأ-
به-مقصــد را در شــبکه فراهــم مــی ســازند
 -3شیوه مسیریابی در شبکه
 -4چینــش انــواع مرســوالت در یــک
وســیله نقلیــه
لونقــل بیــن نودهــای
 -5فواصــل حم 
مختلــف شــبکه
 -6وسایل حملونقل مرسوالت
مــوارد فــوق ،المــان هایــی هســتند کــه
بــر هزینههــای شــبکه هــای حملونقــل
تأثیرگــذار هســتند و هنــگام طراحــی
شــبکه هــای حملونقــل بایــد بــه آنهــا
توجــه کــرد.
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مدل  FFABو بازاریابی حمصوالت جدید
در شرکتهای جلستیکی
در ســالهای اخیــر ،بازاریابــی محصــوالت
جدیــد شــرکتها بــه یکــی از وظایــف
اصلــی حــوزه بازاریابــی تبدیــل شــده
اســت؛ امــا بــرای بازاریابــی محصــوالت
جدیــد بایــد بدانیــد کــه یــک مشــتری
چــرا قــرار اســت محصــول شــما را
خریــداری کنــد؟
پاســخ ایــن پرســش میتوانــد فــروش
محصــول جدیــد را تحتالشــعاع قــرار
دهــد و اگــر ایــن پرســش در زمانهــای
مشــخص (بــا توجــه بــه تغییــرات بــازار)
پرســیده شــود میتوانــد تغییــرات اساســی
در محصــول ایجــاد کنــد.
پاســخ ایــن پرســش بــه ارزشهــای برنــد
بازمیگــردد و بــرای مارکتینــگ هــر
محصــول جدیــد میتــوان از یــک یــا
چنــد ارزش برنــد اســتفاده کــرد.
ایــن پرســش ،صرفــاً پرســش مشــتری
نیســت بلکــه میتوانــد پرســش همــه
اعضــای تیــم توســعه محصــول و همــه
کارکنــان درگیــر در آینــده باشــد ،زیــرا
بعــد از گذشــت زمــان ،کارکنــان نیــاز
دارنــد بداننــد علــت تولیــد محصــول جدید
چــه بــوده اســت تــا بتواننــد فرایندهــای
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تولیــد و بازاریابــی را بهدرســتی هدایــت و
اجــرا کننــد و در حفــظ آن کوشــا باشــند.
بهطورکلــی ،در ایــران ،بومیســازی
مدلهــای جدیــد در صنعــت لجســتیک
دشــوار اســت؛ زیــرا ایــن صنعــت
محصــوالت متنوعــی دارد و ماننــد یــک
اقیانــوس آبــی بــا فضاهــای خالــی بســیار
اســت کــه توســعه دانــش در آن بــا درصــد
پایینــی محقــق شــده اســت.
در ایــن مقالــه ،تــاش مــا بــر ایــن اســت
کــه  2مــدل  FFBو  FABرا ترکیــب کنیــم
تــا بتوانیــم در شــرکتهای لجســتیکی
مــدل بهتــری را بهنــام  FFABجهــت شــروع
بازاریابــی محصولــی جدیــد معرفــی کنیــم؛
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد
کــه بازاریابــی محصــول جدیــد ،از زمــان
طراحــی محصــول آغــاز میشــود و ایــن
مــدل ،در زمــان طراحــی محصــول نوشــته
میشــود.
اگــر در زمــان اجــرا ،محصــول دســتخوش
تغییراتــی شــد ،ایــن مــدل نیــز اصــاح
میشــود.
بهاینترتیــب ،در زمــان ارائــه محصــول
بــه بــازار یــک مــدل مناســب بــرای

ثمین مبشر
کارشناس بازاریابی و توسعه بازار تیپاکس

معرفــی انتقــال پیــام بــه مشــتریان و
بازاریابــی محصــول وجــود دارد کــه همــه
کمپینهــا و برنامههــای بازاریابــی بــر
اســاس آن چیــده میشــوند.
تعریــف محصــول در شــرکتهای
لجســتیکی
بهعلــت گســتردگی محصــوالت در
صنعــت لجســتیک ،ابتــدا الزم اســت
یــک دســتهبندی از تعاریــف محصــول در
شــرکتهای لجســتیکی ارائــه دهیــم.
محصــول ( ،)Productبــروندادهای اســت
کــه هــر واحــد اعــم از خدمــات یــا کاالی
تولیــدی تولیــد میکنــد (الوالک.)2002 ,
در شــرکتهای لجســتیکی محصــول را
میتــوان بــه  4دســته کلــی تقســیم کــرد:
( Goods .1کاال) :محصــوالت قابللمــس
و فیزیکــی؛ ماننــد کارتــن بســتهبندی
(الوالک)2002 ,
( Service.2خدمــت) :محصــوالت غیرقابــل
لمــس و غیرفیزیکــی کــه یکطــرف
بــه طــرف دیگــر ارائــه میکنــد؛ ماننــد
خدمــت ارســال بســته (کاتلــر)2013 ,
( IT Product.3محصــوالت فناوریاطالعــات

در حــوزه مشــتری) :جهــت ارائــه کاالهــا و
خدمــات؛ ماننــد اپلیکیشــن یــا پلتفــرم
فــروش خدمــات
( Combine Product.4محصــوالت ترکیبی):
ترکیــب هــر کــدام از محصــوالت (کاال،
خدمــت یــا محصــول فنــاوری) بــا یکدیگر؛
ماننــد ارائــه بســتهبندی بــه مشــتری کــه
ایــن محصــول ترکیــب کارتــن ()Goods
و انجــام بســتهبندی( )Serviceبــرای
مشــتری اســت.
هــر کــدام از ایــن دســتههای اصلــی،
زیرمجموعههایــی را شــامل میشــوند
امــا بهدلیــل اهمیــت بخــش خدمــت ،در
ایــن مقالــه بــه تعاریــف ایــن بخــش اکتفــا
میکنیــم.
خدمــت ،شــامل  2بخــش خدمــت پایــه
(اساســی) و خدمــت ارزشافــزوده()VAS
اســت؛ البتــه خدمــت ارزشافــزوده،
خدمــت ویــژه یــا مکمــل نیــز نامیــده
میشــود .موضــوع مهــم ایــن اســت
کــه بــا بــزرگ شــدن صنایــع و افزایــش
رقابــت ،خدمــت پایــهای کــه در گذشــته
آن را ارائــه دادهایــم بــه یــک خدمــت
معمولــی و بــدون مزیــت تبدیــل میشــود
و بهعلــت اینکــه هزینــه طراحــی و
توســعه خدمــت پایــه زیادتــر اســت و
هــر شــرکتی نمیتوانــد ایــن دســته از
خدمــات را توســعه دهــد ،رقابــت اصلــی
بیــن شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــت،
بــه ســمت طراحــی و توســعه خدمــات
ارزشافــزوده ســوق پیــدا میکنــد.
(الوالک)2002 ,
در ایــن قســمت بــا ارائــه تعاریــف محصول،
میتوانیــم بــه بخــش توضیــح مــدل FFB
و  FABوارد شــویم.
مــدل – FFB (Feature – Function
)Benefit

یکــی از مدلهــا جهــت تدویــن مفهــوم
محصــول جدیــد و بازاریابــی آن ،مــدل
(FFB (Feature – Function – Benefit
اســت کــه شــرکتها بایــد از ابتــدای
طراحــی محصــول بــه آن فکــر کــرده
باشــند؛ زیــرا در انتهــای کار ،بــه مرحلــه
تدویــن برنامههــای بازاریابــی و تبلیغــات

خواهنــد رســید و اگــر ایــن مدلهــا را از
ابتــدا طراحــی نکــرده باشــند بــا مشــکل
مواجــه خواهنــد شــد.
موضــوع مهــم در ایــن مــدل ،ایــن اســت
کــه بایــد از طراحــی منفعتهــا شــروع
کــرد و طراحــی ایــن مــدل را بــر اســاس
جایگزیــن کــردن ارزشهــای برنــد بــا
منفعــت محصــول بــرای مشــتری ،شــکل
داد.
هــر محصــول ،گروهــی از خصیصههــا
( )Product attributesاســت .خصیصههــا
در مــدل  FFBبــه  3دســته اجــزا
 )Feature)،(Functionکارکــرد و منفعــت
( )Benefitتقســیم میشــوند( .کرافــورد,
)2008
ـدل – FAB (Feature – Advantages
مـ
)Benefit
مــدل دوم ایــن حــوزه ،مــدل(FAB
(Feature – Advantages – Benefit

اســت .صرف ـاً تفــاوت ایــن مــدل بــا مــدل
قبلــی ،در جابهجایــی کارکــرد ()Function
بــا مزیــت ( )Advantagesاســت؛ امــا در
دنیــای امــروز ،مــا بــه ترکیــب کارکــرد
و مزیتهــا نیــاز داریــم .در نتیجــه،
ترکیــب ایــن  2مــدل بــرای شــرکتهای
لجســتیکی کارآمدتــر خواهــد بــود .در
ادامــه ایــن مقالــه ،ترکیــب ایــن  2مــدل
را بهطــور مفصــل توضیــح خواهیــم داد.
تعریف مدل FFAB
مــدل  FFABترکیــب  2مــدل  FFBو FAB

اســت کــه ابتــدا هــر قســمت آن را توضیــح
میدهیــم:
• ویژگــی یــا اجــزا ( :)Featureاجــزا
شــامل بخشهایــی اســت کــه محصــول
از آن تشــکیل شــده اســت ،ماننــد
پروتئینهــای مشــخص یــک شــامپو
• کارکــرد ( :)Functionشــیوه کار کــردن
محصــوالت ،ماننــد فرآینــد ،عملکــرد یــا
خصوصیــات زیباییشــناختی اســت؛
ماننــد اینکــه شــامپو روی مــو قــرار
میگیــرد و موهــا را میپوشــاند.
• مزیــت ( :)Advantageهمــان مزیــت

رقابتــی اســت کــه در محصــول رقبــای
دیگــر وجــود نــدارد و درنهایــت باعــث
افزایــش فــروش خواهــد شــد و میتوانــد
منبــع طراحــی شــعار تبلیغاتــی بــرای
محصــول جدیــد باشــد.
• منفعــت ( :)Benefitچیــزی اســت
کــه رضایــت کاربــر را میســازد؛ ماننــد
اســتفادهها ،صرفهجوییهــا ،رفــاه مــادی
یــا غیرمــادی.
منفعتهــا میتواننــد مســتقیم یــا
غیرمســتقیم باشــند؛ ماننــد اینکــه شــامپو
موهــا را تمیــز و درخشــنده میکنــد.
(کرافــورد)2008,
اجــزا ،کارکــرد و منفعــت در پــی یکدیگــر
حرکــت میکننــد؛ یعنــی هــر جــز از یــک
محصــول میتوانــد بــه یــک کارکــرد و هــر
کارکــرد بــه یــک منفعــت بــرای مشــتری
منجــر شــود.
ایــن بــه آن معنــی اســت کــه بازاریابــی
یــک شــرکت ،زمانــی موفــق خواهــد بــود
کــه بتوانــد منفعتهــای متعــددی بــرای
محصــوالت طراحــی کــرده و ارائــه دهــد
و منفعــت زمانــی محقــق میشــود کــه 3
مــورد قبلــی طراحــی شــده باشــند.
مراحل طراحی مدل FFAB

 .1جهــت طراحــی ایــن مــدل ،ابتــدا بایــد
ارزشهــای برنــد را کــه قبـ ً
ا در تحقیقــات
بهدســت آمدهانــد در جایــگاه منفعــت
قــرار داد( .تمیــزی و درخشــندگی موهــا)
 .2در مرحلــه دوم بایــد محصــول مــورد
نظــر را بــا توجــه بــه نیــاز یــا خواســته
بــازار ،انتخــاب کــرد کــه بــه منفعــت مــورد
نظــر منجــر میشــود( .شــامپو)
 .3در مرحلــه ســوم بایــد اجــزای محصــول
را مشــخص کــرد .اجزایــی کــه میتواننــد
باعــث متنــوع شــدن محصــول بشــوند.
(ویتامیــن  /Eویتامیــن )B
 .4در ایــن مرحلــه ،بایــد وضعیــت رقبــا
و مزیــت محصــول را نســبت بــه رقبــا
بررســی و طراحــی کــرد تــا محصــول،
علتــی بــرای خریــداری داشــته باشــد؛
در غیــر ایــن صــورت ،تولیدکننــده در
محصــول جدیــد ،پیــرو اســت نــه رهبــر!
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امــا حتــی اگــر یــک شــرکت در بــازار
پیــرو باشــد ،بــاز هــم ایــن مــدل میتوانــد
پایــهای بــرای بازاریابــی محصــول باشــد.
ایــن قســمت ،تعیینکننــده شــعارهای
تبلیغاتــی نیــز خواهــد بــود( .مــا فقــط
شــرکت ارائهدهنــده شــامپو بــا ویتامیــن

 B12هســتیم) (کرافــورد)2008 ,
در ایــن میــان ،جهــت ایجــاد خالقیــت
در توســعه محصــول یــک شــرکت ،هــر
اتفاقــی ممکــن اســت در راه باشــد.
خصیصــه یــک محصــول میتوانــد بــا
خصیصــه محصــول دیگــر ،یــا موضوعــی در
محیــط اطــراف ،ترکیــب شــود و محصــول
یــا خصیصــه جدیــدی بســازد .بــا ایــن
روش ،الزم نیســت کــه حتمــاً محصــول
خارقالعــادهای ســاخته شــود ،بلکــه
میتــوان بــرای ارائــه محصــول جدیــد،
خصیصههــای محصــوالت قبلــی را نیــز
ترکیــب کــرد و بــدون ســپری کــردن
مراحــل تولیــد یــک محصــول جدیــد،
محصولــی جدیــد بــه بــازار ارائــه داد.
بــا توجــه بــه  4نــوع محصــول مطــرح
شــده ،جزئیــات مــدل  AFFBبــرای هــر
کــدام از  4دســته محصــول متفــاوت
خواهــد بــود.
بومیســازی مــدل  FFABدر
لجســتیکی
شــرکتهای
جهــت واضحتــر شــدن موضــوع،
 4دســتهبندی اصلــی محصــول در
شــرکتهای لجســتیکی را بررســی و
50
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مثالــی بــرای هــم کــدام مطــرح میکنیــم .پــاک مبــدأ (کارکــرد) انجــام میشــود.
ایــن عملکــرد 2 ،منفعــت را بــرای مشــتری
( Service .1خدمت)
در ایــن بخــش ،خدمــت جمــعآوری از ایجــاد خواهــد کــرد:
مبــدأ در شــرکتهای کوریرســرویس را،
بررســی میکنیــم .در جــدول زیــر بــرای • راحتــی مشــتری در ثبــت ســفارش و
خدمــت جمــعآوری از مبــدأ  3جــزء در تحویــل بســته بــه شــرکت لجســتیکی

نظــر گرفتــه شــده اســت:
جمــعآوری یکســاعته 4 ،ســاعته و
جمــعآوری در ســاعات اداری.
در اینجــا ،بعــد از مشــخص شــدن
منفعتهــا یــا همــان ارزشهــای برنــد و
نیــاز بــازار ،متوجــه میشــویم کــه مــا بــه
خدمتــی بــا نــام جم ـعآوری از مبــدأ نیــاز
داریــم و میتوانیــم اجــزا یــا فیچرهــای
متفاوتــی بــرای آن در نظــر گیریــم.
بــا تحلیــل نیــاز مشــتریان و اطالعــات
رقبــا ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم
کــه میتوانیــم  3فیچــر جمــعآوری
یکســاعته 4 ،ســاعته و در ســاعات اداری
داشــته باشــیم.
بایــد بدانیــم کــه رقبــا جهــت خدمــت
جمــعآوری در مبــدأ ،در چــه وضعیتــی
هســتند و مشــتری بهدنبــال چــه مــدت
زمانــی اســت؟ مثـ ً
ا اگــر همــه رقبــا ،ایــن
خدمــت را  3ســاعته ارائــه میدهنــد،
بایــد خدمــت را یکســاعته تنظیــم کــرد.
در ادامــه ،یــک جــزء بــه اســم جمـعآوری
یکســاعته (اجــزا) وجــود دارد کــه
مشــتری میتوانــد در ثبــت ســفارش
آنالیــن ،آن را انتخــاب کنــد (کارکــرد) و
در ادامــه آن ،عملیــات دریافــت بســته در

• ذخیــره زمــان توســط مشــتری بــا توجــه
بهســرعت باالتــر در رســیدن بــه مشــتری.
نتیجــه ترکیــب ایــن مــوارد ،کارکردهــا
و منفعــت موردنظــر مشــتریانی اســت
کــه بهدنبــال زمــان ،ســرعت و راحتــی
هســتند.
در جمــعآوری در مبــدأ  4ســاعته ،اگــر
همــه رقبــا مشــابه هســتند ،میتــوان
انتخــاب زمانبنــدی از چنــد روز قبــل را
بهعنــوان مزیــت رقابتــی مطــرح کــرد.
در ادامــه ،یــک جــزء دیگــر بــه اســم
جمــعآوری  4ســاعته (اجــزا) وجــود
دارد کــه مشــتری میتوانــد ســفارش
خــود را بهصــورت آنالیــن ثبــت کنــد
(کارکــرد) .مشــتری حــق دارد در یــک
روز 2 ،زمانبنــدی در بازههــای  4ســاعته
موجــود را انتخــاب (کارکــرد) یــا از اول
هفتــه ،زمانبندیهــای تــا آخــر هفتــه را
گزینــش کنــد (کارکــرد) .حتــی میتوانــد
ســفارشهای تکــراری خــود را در طــول
هفتــه و زمانهــای مختلــف ثبــت کنــد.
در ادامــه ،بســته مشــتری بــا توجــه بــه
ســفارشها در پــاک مبــدأ دریافــت
خواهــد شــد (کارکــرد) کــه ایــن موضــوع،
 5منفعــت را بــرای مشــتری بههمــراه
خواهــد داشــت:
 .1راحتــی در ثبــت ســفارش و تحویــل
بســته بــه شــرکت لجســتیکی
 .2زمانبنــدی کاری از اول هفتــه بــرای
مشــتریان
 .3اطمینــان از مراجعه شــرکت لجســتیکی
در زمان مشــخص
 .4ذخیــره زمــان توســط مشــتری بهعلــت

ثبــت ســفارشهای تکــراری از اول هفتــه

(کرافــورد)2008 ,
در شــرکتهای لجســتیکی ،موضــوع
کمــی متفــاوت اســت و در اکثــر
شــرکتهای لجســتیکی ،کاالیــی ماننــد
کارتــن بهتنهایــی جهــت بســتهبندی بــه
مشــتریان ارائــه نمیشــود .پــس ســرویس
بســتهبندی زمانــی وارد مــدل AFFB
خواهــد شــد کــه بــا خدمــت دیگــری
ترکیــب شــود کــه در ادامــه بــه آن
میپردازیــم.

 .5زمانبنــدی کاری مشــتری در دو
مرحلــه در یــک روز
جــزء ســوم در جمــعآوری در مبــدأ،
جمــعآوری در ســاعات اداری اســت و
مشــتری میتوانــد بــا نمایندگیهــای
شــرکت موردنظــر تمــاس بگیــرد و
درخواســت خــود را مطــرح کنــد (کارکرد).
در ادامــه ،بســته مشــتری در پــاک مبــدأ
دریافــت خواهــد شــد (کارکــرد) کــه
بهراحتــی مشــتری (منفعــت) در تحویــل
بســته بــه شــرکت لجســتیکی منجــر
میشــود.
در اینجــا میتــوان خدمــت را بــا یکــی از
مزیتهــای رقابتــی شــرکت (نــه خدمــت)
ترکیــب و آن را مطــرح کــرد؛ بــرای مثــال
پوشش جغرافیایی.
بایــد توجــه کــرد کــه هــر چهــار جــزء
در ســازمان طراحــی خواهنــد شــد ،امــا
قــرار نیســت همــه مــدل در پیامهــا
و برنامههــای بازاریابــی ،بــه مشــتری
نمایــش داده شــود .درواقــع ،بــا توجــه بــه
کانالهــای فــروش ،ممکــن اســت اجــزاء،
کارکــرد یــا منفعــت بــرای مشــتری بیــان
شــود؛ امــا در اکثــر مــوارد ،آن چیــزی
کــه مشــتری را بیشــتر جــذب میکنــد،
منفعتــی اســت کــه بــرای او حاصــل
میشــود و میتــوان قیمتگــذاری را
نیــز بــا توجــه بــه خصیصههــای طراحــی
شــده ،ارائــه داد.

بومیســازی مــدل  FFABجهــت
محصــوالت ترکیبــی
یکــی از مثالهــای خــوب بــرای
محصــوالت ترکیبــی در صنعت لجســتیک،
«بســتهبندی» اســت .بســتهبندی،
ترکیــب ایــن  2محصــول و خدمــت
اســت :کاالی کارتــن یــا پاکــت  +انجــام
بســتهبندی بــرای مشــتری
در ایــن صــورت ،بــا درخواســت مشــتری
بــرای اســتفاده از کارتــن یــا پاکــت (اجزا)،
عملیــات بســتهبندی توســط نماینــده
شــرکت انجــام میشــود (کارکــرد) و
درنهایــت ،بســتهبندی موجــب آســودگی
فکــر مشــتری دربــاره امنیــت محتــوای
بســته خواهــد شــد .دربــاره مزیــت رقابتی،
میتــوان بســتهبندیهای خاصــی بــرای
کاالهــای مشــتریان تولیــد کــرد کــه در
محصــوالت رقبــا وجــود نــدارد .مثــال
بســتهبندی در مــدل  FFABدر جــدول
زیــر شــرح داده شــده اســت.

بومیســازی مــدل  FFABجهــت
کاال
در حــوزه کاال ،ایــن مثــال میتوانــد
روشــنگر باشــد:
داخــل شــامپویی کــه مشــتری خریــده
اســت ،ویتامینــی وجــود دارد (اجــزا).
زمانیکــه از شــامپو اســتفاده میکنــد
کــف آن موهــا را میپوشــاند (کارکــرد)
و موجــب درخشــندگی موهــا میشــود
(منفعــت) .مزیــت رقابتــی میتوانــد ایــن
باشــد کــه آن ویتامیــن بــرای درخشــندگی
موهــا در محصــوالت رقیــب وجــود نــدارد.

بومیســازی مــدل  AFFBبــرای
محصــوالت حــوزه فنــاوری بــرای
مشــتریان
هــر شــرکت لجســتیکی میتوانــد یــک

یــا چنــد محصــول فنــاوری اطالعــات را
بــه مشــتریان خــود ارائــه دهــد و ایــن
موضــوع بــه برنامههــای بازاریابــی آن
شــرکت بســتگی دارد .یکــی از ایــن
محصــوالت ،اپلیکیشــن ثبــت ســفارش
مشتریان است.
امکانــات متفاوتــی در اپلیکیشــن وجــود
دارد (اجــزا) کــه مشــتری میتوانــد آنهــا
را انتخــاب کنــد (کارکــرد) و درنهایــت
مشــتری میتوانــد راحتــی و ســرعت
(منفعــت) را بــا ایــن امکانــات تجربــه کنــد.
حــاال اگــر رقبــا هــم همیــن
اپلیکیشــن را دارنــد ،نوبــت بــه مزیــت
رقابتی میرسد.
ازآنجاکــه کاربــران اپلیکیشــنها بهدنبــال
ســرعت هســتند ،پــس میتــوان
فیچرهــای جدیــدی بــرای اپلیکیشــن
طراحــی کــرد کــه باعــث ســرعت بیشــتر
شــود.
در ادامــه ،حتــی بــا ارائــه محصــول ترکیبی
میتــوان فیچرهــای یــک خدمــت را بــا
فیچرهــای اپلیکیشــن ترکیــب کــرد .از
آنجاییکــه در اپلیکیشــن ،خصیصههــای
متفاوتــی وجــود دارد ،لــذا بحــث بــه
ایــن ســادگی کــه مطــرح شــد ،نیســت و
فقــط بــرای سادهســازی ،بــه ایــن شــکل
توضیــح داده شــد.
بــا توضیحــات ارائــه شــده ،از ابتــدا
میتــوان در زمــان طراحــی محصــول
مفاهیــم بازاریابــی و پیامهــای بازاریابــی را
بــه مشــتریان طراحــی و طراحــی محصــول
را نیــز بــر طبــق منفعتهــا و ارزشهــای

برند تنظیم کرد.
بــازار امــروز ،بــازاری نیســت کــه در آن
بتــوان بازاریابــی را بعــد از تولیــد محصــول
شــروع کــرد.
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Fakher Holding's board member talks about the digital transformation in the logistics industry

3 key requirements for digital transformation
According to Forbes, an American Magazine, in a
report on "Digital Transformation in Transportation,
Logistics and Supply Chain," 65 percent of executives
acknowledged the need to revise business models
and increase flexibility of them. They believe that
by changing the paradigm in this area, it is possible
to ensure timely delivery, cost reduction and meet

Do you think that if the paradigm
shift does not occur, we can still hope
for digital transformation?
In my opinion, the paradigm shift is
one of the most important events in
the industry, and if it does not occur,
usually tasks which are done have
changed only in form.
That is, we speak with the same
paradigm and pattern as before, yet
in a new form.
A major paradigm shift that is
occurring in human life is the issue
of digital transformation. It can be
said that digital transformation has
become fashionable in some way and
everyone is talking about it.
Is the paradigm shift you are talking
about related to the transformation
that we can witness in Iran, or do
you mean the transformation in the
international community?
It does not mean only the
developments in Iran and generally
we are talking about global concepts.
The world is now in the middle of
digital transformation, but the point
is that many people think that digital
transformation means just using
digital tools such as cloud and the
Internet of Things, while this notion
is a trap.
How can we talk about the concepts
of logistics and transportation and
e-commerce in general so that in
the age of digital transformation we
can see its real achievement in this
industry?
The concept of logistics and
e-commerce
are
among
the
categories that are included in the

consumers’ growing needs.
Reza Samizadeh, a member of the board of directors
of Fakher Holding, has good ideas about digital
transformation and concepts related to the paradigm
and paradigm shift in logistics and supply chain, which
can be a strategy for managers and planners in this
field.

concept of digital transformation.
Digital transformation is definitely
easier in e-commerce. However, in
many cases, just by changing the
processes of a business from the old
model to IT-based one, we should not
think that a digital transformation has
taken place.
Can you give an example of this
thinking in Iran?
This issue is clearly visible in Iranian
banks. Iranian banks have made
some processes electronic, and it is
commonly thought that these banks
have been digitized. However, in the
concept of digital transformation,
customer satisfaction must be
considered and systems must change
from the form of compression systems
to pulling systems, so we have to
change all the basics to achieve digital
transformation in banking; digitization
is different from the concept of digital
transformation.
Regarding the concept of e-commerce,
it should be said that many global
companies such as Alibaba, Amazon
and Uber have entered this field with
different business models, and these
have in fact changed three major
issues in this field.
In general, in digital transformation,
3 issues need to change, Business
models, the value offered to the
customer and the concept of the
customer must be more precisely
defined.
Another point to note about the
concept of digital transformation is
that processes need to change. We
cannot achieve digital transformation
with old processes.

The third point that changes in the
concept of digital transformation is
related to the needs of stakeholders.
What are the needs of the
stakeholders? In this regard, the role
of customers and stakeholders will
also alter.
You talked about digital transformation
in e-commerce; What about logistics?
This is imperative to accrue in
logistics. Large and small companies
should not work together in the same
environment.
Business models are not necessarily
that there is a locomotive and everyone
moves behind it; for example, in
new concepts, DHL business model
no longer works. In new ecosystem
concepts, platforms necessitate being
created where all competitors and all
those who can serve each other can
create something called a customer
experience.
In digital transformation, if a platform
has the concepts of e-commerce, it is
not only possible to choose to whom
the desired shipment is sent, but also
the shipment can be delivered with
distinctive features, and payment is
finally made.
In a logistics model business, in
the case of digital transformation,
the concept of goods movement
is combined with the concept of
customer experience, and this is
where we will see that concept of
ecosystem development, so if we
want to use digital tools and concepts,
we have to see it in our business
models as well as in our stakeholders
and the concept of stakeholders will
also change in this regard.
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