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پیشگفتار

ایـن کتـاب در حقیقـت برگرفتـه شـده از نـکات تخصصـی طـرح شـده در یـک رسـاله تحصیلـی اسـت کـه بـا
تشـویق اسـتاد راهنمـای مربوطـه (جنـاب آقـای دکتـر محمـد رضـا صدقیانیفـر) بـا توسـعه و نیز اضافـه نمودن
برخـی موضوعـات ،مـورد بازنگـری و بهر وزرسـانی قـرار گرفتـه و در قالب این نوشـتار تقدیم حضـور خوانندگان
گرامی میگردد.
بهعنـوان شـخصی کـه خـود سـالها در زمینـه فعالیتهـای لجسـتیک و کور یـر در داخـل و خـارج از ایـران
مشـغول بـه فعالیـت بـوده کمتـر بـا منابـع مطالعاتی کار بـردی در مقوله "کور یـر" روبهرو گردیده ام .جـدا از منابع
ً
گونا گـون موجـود بـه زبانهـای مختلـف ،معـدود منابـع داخلی ،عمدتا یا بسـیار تخصصی و یا متاسـفانه کمتر
بهر وزرسـانی شـده و لذا آن کاربردهای الزم را در جذب مخاطبین خود ندارند.
ً
در تالیـف ایـن کتـاب سـعی گردیـده تـا ضمـن حفـظ رسـالت موضوعـی تـا حـد امـکان از گفتارهـای صرفا
تخصصـی دوری جسـته و مطالـب بـرای طیـف وسـیعی از مخاطبـان عام و نیز اشـخاصی بـهدور از تخصص
الزم ،قابل درک و تجزیه و تحلیل باشـد.
شـکی نیسـت که علیرغم تالش در سـاده نویسـی و بیان موضوعات روز صنعت لجسـتیک این نوشـته
با کاسـتیهای زیادی روبهروسـت که امید اسـت با همکاری و راهنمایی خوانندگان و دسـتاندرکاران این
صنعت قادر به اصالح و بهر وزرسـانی این نوشـته در آینده نزدیک گردیم.
بـر خـود الزم میدانـم کـه از محضـر اسـتاد گرامـی جنـاب آقـای دکتـر صدقیانیفـر کـه عالوهبـر تشـویق و
راهنمایـی؛ بـه جهـت اینکـه دانـش ژرف خـود را در حوزه اقتصاد و لجسـتیک ،با بنده به اشـتراک گذاشـتند
قدردانـی ویژه نمایم.
امیر عباس تهامی نژاد ،بهار 1398
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مقدمـه به قلـم دکتر محمد رضا صدقیانیفر

زندگی با حرکت آغاز میشود و این حرکت بهعنوان عنصری بیبدیل در تمام زمانها ادوار زیستی نفوذ کرده
و تمامی اشکال و ابعاد آن را در بر میگیرد .این فعالیت چنان در تاروپود حیات مادی تنیده شده است که
بهتدریج به مفهومی فلسـفی تبدیل گشـته و در سـیر اندیشـه؛ جوهر حرکت نقشـی غیرقابل انکار ایفا میکند.
زمانیکـه در ابعـاد و طبقـات ایـن حرکـت تفکـر میکنیـم با بینشهایـی عمیق و جالب توجه روبهرو میشـویم
که در نقطهای بهنام آرمانگرایی مشـترکاند..
ایـن نقطـه اشـتراک در زیست-اندیشـه و انسـانگرایی ،تعالـی؛ در زیسـت مـادی _ فـردی ،پیشـرفت؛ و در
زیست ماشینی و تجاری فرد و سازمان نیز بنابه ماهیت مکانیکی و ملموس خود ،پیشرفت و توسعه نام دارد.
علم حرکت در دنیای تجارت و کسب و کار -به تاسی از زیست-رزم  ،-لجستیک و امروزه با مفهومی
نوگراتر ،زنجیره تامین نام گرفته اسـت؛ و البته این ،نامی اسـت علیاالطالق که بسـیار جای بحث دارد ولی
صحبت بر سـر آن اسـت که سـازمانها با موضوع حرکت و لجسـتیک چگونه برخورد کرده و میکنند؟
در اقتصـاد رشـدگرای جهـان در دهههـای  50و  60میلادی کـه صنعـت بـه قلههـای اوج ابـداع و تولیـد
نزدیـک میشـد ،علـم لجسـتیک بـه کمـک شـرکتها آمـد تـا سیسـتمهای توزیـع ملـی و بینالمللـی را شـکل
دهنـد و بـر امـواج تقاضـا غلبـه نماینـد؛ شـرکتهای بـزرگ مقیـاس پخـش و توزیـع دریایـی ،هوایـی و زمینـی را
پدیـد آینـد ،مفاهیـم نگهـداری و بازتوزیـع و برگشـت را قالببنـدی و تئور یـزه نماینـد و دنیـا را از ثمـرات ایـن
حرکتهـای علمی بهرهمند نمایند.
با فرارسیدن دهههای  80و  90میالدی و ورود به هزاره جدید ،دنیای اقتصاد و تجارت دگرگونیهایی بنیادی
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ً
را تجر بـه کـرد و مفاهیـم جدیـدی درارتبـاط بـا مشـتریان و مارکتینـگ ،فـروش و ارزش ،پدیـد آمـد کـه ظاهـرا علـم
حرکت و لجستیک را زیر سایه خود پنهان کرد و سازمانها در انظار کمتر سخنی از آن به میان میآوردند ،گرچه
معلوم گشـت که این عدم اظهار عام مهارتها و فعالیتهای لجسـتیکی توسـط مدیران عالی سـازمانهای
بزرگ ،نه بهخاطر کم اهمیتی آن ،بلکه بهخاطر نگهداری آن بهعنوان اهرمی رقابتی و سری از اسرار سازمان بود.
مفاهیـم جدیـد بـا دورنمایـی جـذاب و سـادهانگار ،زودتـر از زیرسـاختهای حرکتـی ،بـه کشـور مـا رسـید و
اقتصاد نوپای نت -بستر و کوچک مقیاس تولیدی ما را دربر گرفت و امروزه نقص دانش لجستیک و تامین
در سـازمانهای ایرانـی ،از عظیمتر یـن آنـان کـه تحـت حمایـت دولت ،زیسـتی ناکارآمد دارند تـا کوچکترین
تجمعات سـازمانی اتم-اندازه که اسـتارتآپ مینامیمشـان ،بهروشنی مشاهده میگردد.
باید دانست که لجستیک ،بیش و پیش از احداث زیرساختهای سنگین و پرسرمایه ،یا داشتن چندین
کامیون ،یک نوع " تفکر" است .الزم نیست تمامی سازمانها و شرکتها سیستم توزیع ،مدیر پخش و ترابری یا
یشـود تا مدیران کسـب و کار درک
شـرکت پخش داشـته باشـند و ضرر هم بدهند!؛ بلکه این نوع تفکر باعث م 
کنند که حرکت در درون سازمانهای آنها و چارچوب اقتدار آنها چگونه عمل میکند .ارتباطات ،پذیرش و
ارائه ایدهها ،توزیع و اشتراک هویتها و محصوالت و خدمات ناملموس ،گردش کار درون و میان سازمانها،
نگهداری و چینشهای زیباگرایانه و  ...همه جزئی از مقوله حرکت و لجسـتیک اسـت و جالب توجه اسـت
که امروزه سازمانهای بزرگ ،سرمایهگذار یهایی در لجستیک اطالعات مینمایند.
در نگاه از وجهی دیگر ،حمل و ارسال برونسازمانی در مراتب و طبقات خود ،بسته به ماهیت جغرافیای
سـازمان و بـازار ،شـکل و یـژهای بـه خـود میگیـرد کـه یکی از این اشـکال ،لجسـتیک خـرد یا کــوریر ،در میان-
بازارهـا یـا جغرافیـای شـهری اسـت؛ امـری کـه عمدهفروشـان و خردهفروشـان شـهری و شـهرها را بـه یکدیگـر و
نقطه مصـرف نهایی متصل مینماید.
دقـت ،سـرعت ،امانـت و نظـم کاری ،بنیانهـای کوریرنـد و مفاهیـم سـودآوری و توسـعه سـبد محصـول
قابل حمل نیز براین چهارستون استوارشده و بنایی رفیع میسازند؛ چنان که آمازون و فدکس و  e-bayو...
که شـهره آفاقند را سـاختهاند و در کشـور خود نیز مثالهایی  -هرچند نه فراوان – ازایندسـت داریم.
کور یـر در ایـران سـابقهای بـس دراز دارد و همانطـور کـه نویسـنده محتـرم – کـه بـه تفصیـل و با هوشـمندی
از تاریخ گذشـته آغاز کرده اسـت– به ما نشـان میدهد ،درمییابیم که بنیانگذاران با درایت این سـرزمین،
چگونـه قلمروهـای پهنـاور خـود رابـا کسـب و نشـر و حرکـت دادن اطالعـات و خدمـات ،حفـظ و گسـترش
میدادهاند.
نویسـنده دانشـمند ایـن کتـاب ،در زمـره افـرادی اسـت کـه بـا سـابقهای بـس طوالنـی در تجـارت و حمـل و
ارسال ،نه فقط بهکارش بهعنوان شغل ،که به مثابه رویکردی از تفکر و یک تابلوی زیبا از حرکت و بالندگی
نگریسته است.

...همدقم

13

عمق دانش لجسـتیک و رعایت چهارسـتون اصلی کوریر ،از ایشـان مدرسـی بینالمللی در عرصه کوریر
و حمل و نقل سـاخته اسـت و گسـتره مهارتشـان در تشـریح این مقوله عیان در جامعه ،ولی فراموش شـده،
بسـی یار یگر و ایده بخش است.
امید است تفکر لجستیک ،حمل و نقل و زنجیره پیوند دهنده عناصر حرکتی سازمانها ،در ایران امروز،
دوباره جای خود را پیدا کند و این کتاب ،در نوع خود گام اولی باشـد برای نشـر ایدههای نو در بنیانگذاری
کسب و کارها و بنیانگذاران جوان جویای پیشرفت؛ همانگونه که در دهههای  40و  50خورشیدی با کمک
بهکارآفرینـان اسـتثنایی ماننـد برخوردار یهـا ،ایروانیهـا ،خسروشـاهیها ،خیامیهـا ،ارجمندیهـا و. ...
موجب پدیدارشـدن چهرهای نوین از ایران و اقتصاد ایران شـد.
یادشان بخیر.
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