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پیشگفتار

کـهبـا یـکرسـالهتحصیلـیاسـت نـکاتتخصصـیطـرحشـدهدر کتـابدرحقیقـتبرگرفتـهشـدهاز ایـن
نیزاضافـهنمودن تشـویقاسـتادراهنمـایمربوطـه)جنـابآقـایدکتـرمحمـدرضـاصدقیانیفـر(بـاتوسـعهو
تقدیمحضـورخوانندگان قالبایننوشـتار گرفتـهودر بهروزرسـانیقـرار برخـیموضوعـات،مـوردبازنگـریو

گرامیمیگردد.
ایـران داخـلوخـارجاز یـردر زمینـهفعالیتهـایلجسـتیکوکور کـهخـودسـالهادر بهعنـوانشـخصی
منابع یـر"روبهروگردیدهام.جـدااز مقوله"کور بـردیدر مشـغولبـهفعالیـتبـودهکمتـربـامنابـعمطالعاتیکار
یامتاسـفانهکمتر گـونموجـودبـهزبانهـایمختلـف،معـدودمنابـعداخلی،عمدتًایابسـیارتخصصیو گونا

بردهایالزمرادرجذبمخاطبینخودندارند. کار لذاآن بهروزرسـانیشـدهو
گفتارهـایصرفًا تالیـفایـنکتـابسـعیگردیـدهتـاضمـنحفـظرسـالتموضوعـیتـاحـدامـکاناز در
ازتخصص ر نیزاشـخاصیبـهدو تخصصـیدوریجسـتهومطالـببـرایطیـفوسـیعیازمخاطبـانعامو

الزم،قابلدرکوتجزیهوتحلیلباشـد.
بیانموضوعاتروزصنعتلجسـتیکایننوشـته کهعلیرغمتالشدرسـادهنویسـیو شـکینیسـت
راهنماییخوانندگانودسـتاندرکاراناین کهامیداسـتباهمکاریو یادیروبهروسـت کاسـتیهایز با

گردیم. آیندهنزدیک بهروزرسـانیایننوشـتهدر بهاصالحو صنعتقادر
کـهعالوهبـرتشـویقو گرامـیجنـابآقـایدکتـرصدقیانیفـر کـهازمحضـراسـتاد بـرخـودالزممیدانـم
حوزهاقتصادولجسـتیک،بابندهبهاشـتراکگذاشـتند راهنمایـی؛بـهجهـتاینکـهدانـشژرفخـودرادر

یژهنمایم. قدردانـیو

امیر عباس تهامی نژاد، بهار 1398
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مقدمـهبهقلـمدکترمحمدرضاصدقیانیفر

یستینفوذکرده ز تمامزمانهاادوار اینحرکتبهعنوانعنصریبیبدیلدر زندگیباحرکتآغازمیشودو
که پودحیاتمادیتنیدهشدهاست تارو برمیگیرد.اینفعالیتچناندر ابعادآنرادر تمامیاشکالو و
ایفامیکند. یجبهمفهومیفلسـفیتبدیلگشـتهودرسـیراندیشـه؛جوهرحرکتنقشـیغیرقابلانکار بهتدر
ابعـادوطبقـاتایـنحرکـتتفکـرمیکنیـمبابینشهایـیعمیقوجالبتوجهروبهرومیشـویم زمانیکـهدر

نقطهایبهنامآرمانگراییمشـترکاند.. کهدر
یسـتمـادی_فـردی،پیشـرفت؛ودر ایـننقطـهاشـتراکدرزیست-اندیشـهوانسـانگرایی،تعالـی؛درز
زیستماشینیوتجاریفردوسازماننیزبنابهماهیتمکانیکیوملموسخود،پیشرفتوتوسعهنامدارد.
زهبامفهومی امرو زیست-رزم-،لجستیکو کار-بهتاسیاز دنیایتجارتوکسبو علمحرکتدر
کهبسـیارجایبحثداردولی البتهاین،نامیاسـتعلیاالطالق گرفتهاسـت؛و نوگراتر،زنجیرهتامیننام

کردهومیکنند؟ صحبتبرسـرآناسـتکهسـازمانهاباموضوعحرکتولجسـتیکچگونهبرخورد

تولیـد کـهصنعـتبـهقلههـایاوجابـداعو اقتصـادرشـدگرایجهـاندردهههـای۵0و60میـالدی در
بینالمللـیراشـکل یـعملـیو نزدیـکمیشـد،علـملجسـتیکبـهکمـکشـرکتهاآمـدتـاسیسـتمهایتوز
زمینـیرا یایـی،هوایـیو یـعدر توز بـرامـواجتقاضـاغلبـهنماینـد؛شـرکتهایبـزرگمقیـاسپخـشو دهنـدو
ثمـراتایـن دنیـارااز یـزهنماینـدو تئور برگشـتراقالببنـدیو یـعو بازتوز پدیـدآینـد،مفاهیـمنگهـداریو

حرکتهـایعلمیبهرهمندنمایند.
بافرارسیدندهههای80و90میالدیوورودبههزارهجدید،دنیایاقتصادوتجارتدگرگونیهاییبنیادی
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راتجربـهکـردومفاهیـمجدیـدیدرارتبـاطبـامشـتریانومارکتینـگ،فـروشوارزش،پدیـدآمـدکـهظاهـرًاعلـم
انظارکمترسخنیازآنبهمیانمیآوردند،گرچه یرسایهخودپنهانکردوسازمانهادر حرکتولجستیکراز
کهاینعدماظهارعاممهارتهاوفعالیتهایلجسـتیکیتوسـطمدیرانعالیسـازمانهای معلومگشـت
بزرگ،نهبهخاطرکماهمیتیآن،بلکهبهخاطرنگهداریآنبهعنواناهرمیرقابتیوسریازاسرارسازمانبود.
مـارسـیدو یرسـاختهایحرکتـی،بـهکشـور ز رنمایـیجـذابوسـادهانگار،زودتـراز مفاهیـمجدیـدبـادو
تامین زهنقصدانشلجستیکو امرو برگرفتو اقتصادنوپاینت-بستروکوچکمقیاستولیدیمارادر
کارآمددارندتـاکوچکترین یسـتینا درسـازمانهایایرانـی،ازعظیمتریـنآنـانکـهتحـتحمایـتدولت،ز

تجمعاتسـازمانیاتم-اندازهکهاسـتارتآپمینامیمشـان،بهروشنیمشاهدهمیگردد.
یرساختهایسنگینوپرسرمایه،یاداشتنچندین بایددانستکهلجستیک،بیشوپیشازاحداثز
یع،مدیرپخشوترابرییا کامیون،یکنوع"تفکر"است.الزمنیستتمامیسازمانهاوشرکتهاسیستمتوز
شـرکتپخشداشـتهباشـندوضررهمبدهند!؛بلکهایننوعتفکرباعثمیشـودتامدیرانکسـبوکاردرک
کنندکهحرکتدردرونسازمانهایآنهاوچارچوباقتدارآنهاچگونهعملمیکند.ارتباطات،پذیرشو
یعواشتراکهویتهاومحصوالتوخدماتناملموس،گردشکاردرونومیانسازمانها، ارائهایدهها،توز
گرایانهو...همهجزئیازمقولهحرکتولجسـتیکاسـتوجالبتوجهاسـت یبا نگهداریوچینشهایز

کهامروزهسازمانهایبزرگ،سرمایهگذاریهاییدرلجستیکاطالعاتمینمایند.
مراتبوطبقاتخود،بستهبهماهیتجغرافیای ارسالبرونسازمانیدر نگاهازوجهیدیگر،حملو در
میان- یر،در ایناشـکال،لجسـتیکخـردیاکــور یـژهایبـهخـودمیگیـردکـهیکیاز بـازار،شـکلو سـازمانو
کـهعمدهفروشـانوخردهفروشـانشـهریوشـهرهارابـهیکدیگـرو بازارهـایـاجغرافیـایشـهریاسـت؛امـری

نقطهمصـرفنهاییمتصلمینماید.
توسـعهسـبدمحصـول یرنـدومفاهیـمسـودآوریو کور کاری،بنیانهـای نظـم دقـت،سـرعت،امانـتو
e-bayو... کهآمازونوفدکسو بناییرفیعمیسازند؛چنان قابلحملنیزبراینچهارستوناستوارشدهو

یم. کشـورخودنیزمثالهایی-هرچندنهفراوان–ازایندسـتدار کهشـهرهآفاقندراسـاختهاندودر

باهوشـمندی کـهنویسـندهمحتـرم–کـهبـهتفصیـلو داردوهمانطـور ایـرانسـابقهایبـسدراز یـردر کور
کهبنیانگذارانبادرایتاینسـرزمین، کردهاسـت– بهمانشـانمیدهد،درمییابیم  گذشـتهآغاز یخ تار از
گسـترش نشـروحرکـتدادناطالعـاتوخدمـات،حفـظو کسـبو رخـودرابـا چگونـهقلمروهـایپهنـاو

میدادهاند.
تجـارتوحمـلو کـهبـاسـابقهایبـسطوالنـیدر زمـرهافـرادیاسـت کتـاب،در نویسـندهدانشـمندایـن
بالندگی یباازحرکتو تفکرویکتابلویز یکردیاز کهبهمثابهرو ارسال،نهفقطبهکارشبهعنوانشغل،

نگریستهاست.
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یر کور ایشـانمدرسـیبینالمللیدرعرصه یر،از کور عمقدانشلجسـتیکورعایتچهارسـتوناصلی
تشـریحاینمقولهعیاندرجامعه،ولیفراموششـده، نقلسـاختهاسـتوگسـترهمهارتشـاندر وحملو

ایدهبخشاست. بسـییاریگرو
ز، ایرانامرو زنجیرهپیونددهندهعناصرحرکتیسازمانها،در نقلو امیداستتفکرلجستیک،حملو
بنیانگذاری گاماولیباشـدبراینشـرایدههاینودر نوعخود کتاب،در این کندو دوبارهجایخودراپیدا
بنیانگذارانجوانجویایپیشرفت؛همانگونهکهدردهههای40و۵0خورشیدیباکمک کسبوکارهاو
. و... ارجمندیهـا ایروانیهـا،خسروشـاهیها،خیامیهـا، برخورداریهـا، ماننـد اسـتثنایی ینـان بهکارآفر

اقتصادایرانشـد. ایرانو موجبپدیدارشـدنچهرهاینویناز
یادشانبخیر.

محمد رضا صدقیانی فر، بهار 1398




