ظهور کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در صنعت حمل و نقل
صنعت حملونقل با نفوذ همزمان فناوريهاي تلفن هوشمند ،اينترنت همراه و  GPSو ظهور و بلوغ واسطههاي
الکترونیکی ،دستخوش انقالب و دگرگونی شده است .اهمیت اين نفوذ باعث ايجاد شاخهاي در صنعت حملونقل
براي جذب خريداران از طريق اينترنت گرديده است .استفاده از اين نفوذ و همگرايی تکنولوژيکی توسط چندين
كسب وكار در دنیا به مرحله اجرا رسیده است .از موفقترين آنان شركت  Uberمی باشد كه صنعت تاكسیرانی را
متحول نمود .اين شركت در سال  9002در آمريکا تاسیس شد و ارزش كنونی آن بالغ بر  11میلیارد دالر است
كه از ارزش شركتهاي جنرال موتورز و فورد نیز پیشی گرفته است.

Uber

يک اپلیکیشن موبايل و بازارگاه
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است كه به افراد كمک میكند تنها با يک كلیک ،تاكسی و رانندهاي را به خدمت بگیرند .اين سرويس باعث
كاهش  %10هزينه استفاده از تاكسی و كاهش چشمگیر تردد خالی تاكسیها در خیابانها شده است.
كسب وكار ديگر  Ushipاست كه بر حمل بارهاي مشتريان با بار بزرگتر از يک بسته پستی تمركز دارد و سرويس
حمل كاالي كارآمدتر و مقرون به صرفهتر را ارائه میدهد .يوشیپ كامیون و يا انبار ندارد بلکه يک بازارگاه
آنالين است كه مشتريان بارهاي خود را در آن ثبت میكنند و شركتهاي حمل و نقلی كه ظرفیت خالی دارند يا
كامیونی كه سفر مشابه دارد پیشنهاد قیمت میدهد .شركتهاي حمل و نقل از پر شدن ظرفیت حمل خود بهره برده
و مشتريان نیز از كاهش  10%تا  %00هزينه حمل ناشی از فرآيند رقابت (مناقصه) سود میبرند Uship .نیز از كارمزد
معامالت موفق انجام شده درآمد كسب میكند.
كسب وكار ديگر بازارگاه حمل و نقل آنالين  Truckerpathاست كه بر حملكنندگان تمركز دارد و سه دسته
مخاطب اصلی دارد -1 :حمل كنندگان -9 9كارگزاران 3و  -3رانندگان .4اين شركت در اوايل سال  9013نرمافزار
موبايل برنامهريزي سفر و موقعیتياب منابع(مانند پاركینگ) را براي رانندگان كامیون منتشر كرد و در سال 9011
نیز نرمافزار  Truckloadsو بازارگاه آنالين تخصصی براي اتصال بهتر بار به حمل كننده را عرضه نمود .در ماه
مارس  9011نرم افزار اين شركت توسط  100،000نفر مورد استفاده قرار گرفت و در اوت همان سال تعداد
كاربران آن به  ٪91( 410،000كل كامیونهاي كالس  8آمريکا) رسید .هماكنون دانلود برنامه از مرز 1،000،000
عبور كرده است .در حال حاضر  300كارگزار در ماه بیش از  800،000بار را براي حمل در سامانه ثبت میكنند.
تحقیقات انجام شده از جامعه كاربران نرمافزار بازارگاه  Truckerpathنشان میدهد كه رانندگان با استفاده از
نرمافزار برنامهريزي سفر میتوانند در هر سفر حدود  11دقیقه كه معادل  000دالر در ماه است صرفه جويی كنند.

1 Marketplace
9 carrier
3 brokers
4 drivers
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در اين بازارگاه هنگامی كه يک راننده يا كامیوندار براي يک محموله پیشنهاد حمل میدهد ،اين پیشنهاد
فرآيندي (مذاكره) را بین راننده يا كامیوندار و صاحب كاال آغاز میكند .مشتري میتواند نرخ و
اطالعات 1FMCSAكامیونران را ببیند و پس از دستیابی به توافق هر دو به اطالعات يکديگر و محموله دسترسی
دارند .شركتهاي حمل و نقلی كه به اين بازارگاه ملحق شدهاند از مزيت دسترسی به بیش از  110،000راننده

كامیوندار كه در سامانه عضويت دارند بهره میبرند و همچنین به موقعیت تايید شده استقرار كامیونها نیز دسترسی
فوري دارند.

تفاهمنامه همكاري با سازمانهاي مرتبط
بازارگاه  Truckerpathاخیرا اعالم كرده است كه به منظور پشتیبانی بهتر از صنعت حمل و نقل آمريکا با  4سازمان
مرتبط تفاهمنامه همکاري امضا كرده است .شامل:
 -1انجمن رانندگان مستقل و خود مالک
 -9انجمن حمل و نقل بار
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 -3انجمن ملی شركتهاي حمل و نقل خرده بار

1

8

 Federal Motor Carrier Safety Administrationيا اداره ايمنی حمل كنندگان موتوري در سازمان حمل و نقل اياالت متحده می باشد كه عامل وضع

قوانین صنعت حمل بار كامیون ها در آن كشور است .ماموريت اصلی اين اداره كاهش حوادث ،صدمات و مرگ و میر مربوط به ناوگان سنگین باري و
مسافري است.
)The Owner-operator and Independent Drivers Association (OOIDA
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)The Truckload Carriers Association (TCA
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)The National Association of Small Trucking Companies (NASTC
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 -4انجمن واسطههاي حمل و نقل
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موسس اين بازارگاه میگويد هنگام تاسیس شركت به اين نتیجه رسیدم كه ايجاد يک بازار برخط بسیار مشکل
است زيرا معماهاي بسیار زيادي از نوع مرغ يا تخم مرغ وجود داشت ،از همین رو تصمیم گرفتم روي ايدههايی
كه به راننده ها كمک میكند متمركز شده و اولین ايده ،ارائه اطالعات و موقعیت پاركینگها به رانندگان خسته
از راه بود.
اوبر کامیونها
كسب وكار ديگري كه بر اتصال آنالين صاحبكاال به حمل كننده بار(متناسب با دستمزد ،ظرفیت حمل مورد
نیاز ،مسافت و  ). . .تمركز دارد و خود را اوبر كامیونها معرفی كرده  Convoyاست .اين بازارگاه به حملكنندگان
از پیش تعیین شده بر اساس يک لیست قیمت ،فرصت رد يا قبول يک پیشنهاد حمل بار را میدهد .اين امر فرآيند
چانهزنی كه در كسب وكار حمل و نقل رايج است را حذف میكند .مدير عامل اين شركت معتقد است
بهرغماينکه اوبر صنعت تاكسیرانی را فتح كرده اما صنعت حمل ونقل بار بطور شگفتآوري در برابر تغییرات
مقاوم است .البته با اين وجود او اعتقاد دارد در حال حاضر فرصت بسیار خوبی در صنعت حمل و نقل بار فراهم
است و راه نفوذ به اين صنعت وجود دارد .او میگويد هدف ما تغییر صنعت است؛ همانطور كه آمازون انتظارات
مشتريان را در تحويل محصوالت هنگام خريد اينترنتی تغییر داد ما نیز بدنبال تغییر سطح انتظارات صاحبان كاال
بوده و هدف ما تامین ظرفیت حمل به محض درخواست است زيرا قبال چنین امري مقدور نبوده است .دو موسس
مشهور ايرانی شركت  Ebayو  Future Shopنیز در اين شركت سرمايهگذاري كردهاند.
بازار برخط حمل و نقل محلي
بازارگاه  Cargomaticنیز بر بازار حمل و نقل محلی تمركز دارد .نرم افزار موبايل اين بازاراگاه به صاحب كاال
اين امکان را میدهد تا لیست بارهاي خود را در آن ثبت نموده و اطالعات آن به تلفن هوشمند رانندگان
كامیونهاي اطرف ارسال میگردد .وقتی كامیونی كاري را قبول كند صاحب كاال میتواند بار خود را بصورت
برخط رديابی نمايد .از مارس  9010بیش از  4میلیون پالت 10در بیش از يک میلیون مايل توسط اين شركت جابجا
شده است.
کلید رشد يك بازارگاه برخط
كلید رشد يک بازارگاه آنالين موفق به اعتقاد مديرعامل  ،Cargomaticآگاهی از تخصیص بهینه نیروي انسانی
به بخشهاي مختلف در مراحل مختلف رشد بازارگاه است .او اخیرا نیروي انسانی بخش داخلی فروش و اپراتوري
)The Transportation Intermediaries Association (TIA

 10پالت ساختار بنیاد يک واحد بار است كه حمل و نقل و ذخیرهسازي كارآمد را میسر میسازد.
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بازارگاه را تعديل كرده تا روي قانع نمودن صاحبان كاال به استفاده از روش جديد اعالن بار تمركز كنند زيرا
صاحبان كاال براي دههها از روشهاي سنتی اعالن بار و كارگزاري استفاده میكردهاند.
ظهور بازارگاه حمل و نقل در خاورمیانه
در كشورهاي همسايه نیز اخیرا بازارگاه Loadme

در دبی راه اندازي شده و خود را نخستین بازارگاه حمل و نقل

خاورمیانه معرفی كرده است Loadme .از رديابی  GPSو نرم افزار موبايل براي اتصال صاحب كاال به كامیونهاي
موجود در محدوده استفاده میكند .اين شركت اعتقاد دارد میتواند باعث كاهش  %10ترافیک در جادههاي
امارات و كاهش انتشار  8میلیون تن گازها دي اكسیدكربن در سال گردد .مديرعامل اين شركت میگويد
كسبوكارهاي مبتنی بر اشتراك منابع در بازارهاي جهانی جواب خود را پس داده است مانند  Ushipدر آمريکا،
 Telerouteو  Timcomدر اروپا؛ زيرا باعث صرفهجويی میلیونها دالر در ماه در صنعت لجستیک میگردد .اين
شركت در حال برنامهريزي براي افزايش گستره فعالیت خود در بازار شوراي همکاري خلیج فارس و اردن است.
فرصت راه اندازي کسب وکارها برخط در صنعت حمل و نقل ايران
در ايران به رغم وجود فضاي بیاعتمادي به كسب و كارهاي اينترنتی ،شاهد ظهور و موفقیت چند وبگاه موفق
هستیم از جمله فروشگاه اينترنتی  digikalaكه تنها با ارائه خدمات باكیفیت و جلب اعتماد كاربران خود و توانايی
جذب سرمايهگذار (صندوق سرمايه گذاري سرآواپارس) توانسته با پاسخگويی به  3000درخواست خريد
اينترنتی ،روزانه به فروش بیش از  1میلیارد تومان در روز دست يابد و بطور مستقیم براي  1900نفر شغل ايجاد
نمايد(معادل %11تعهدات دولت به تنهايی در سال  24در زمینه اشتغال زايی) .در سال  1324ارزش اين شركت
بیش از  20میلیون دالر برآورد شده است( .هفته نامه شنبه 94 ،دي )24
بر اساس برآوردها  40میلیون كاربر تلفن هوشمند در كشور وجود دارد و  90میلیون نفر نیز از اينترنت تلفن همراه
خود استفاده میكنند 499 .هزار كامیون فعال در كشور وجود دارد كه بیش از  %20آن خود مالک هستند و حجم
جابجايی داخلی كاال در سال به  381میلیون تن میرسد كه با 97میلیون سفر حمل (بارنامه) انجام میپذيرد و حجم
 0میلیون تن كاال نیز از مرزهاي كشور با تعداد  980هزار سفر عبور كرده است و حجم  144میلیون تن واردات با
 70هزار سفر و حجم  040میلیون تن صادارت با 13هزار سفر انجام میشود .بر اساس برآوردها صنعت حمل و نقل
جادهاي بار در ايران يک صنعت  900هزار میلیارد ريالی( 11حدود يک چهارم درآمد نفت در سال )24است و
بیش از  % 71حمل و نقل بار در كشور توسط كامیونها انجام میشود و سهم از بازار ترانزيت بار میتواند  3هزار
میلیارد ريال باشد .از لحاظ منطقهاي و موقعیت جغرافیايی نیز ايران مستعد ارائه سرويس به كشورهاي منطقه است
و در كشور مازاد ظرفیت حمل وجود دارد .يک تحقیق نیز در سال  82نشان داد با احتساب كاهش  19%11تردد
 741 11میلیارد دالر
 19اين رقم در كشور چین حدود  %90بوده است.
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خالی ناوگان ،صرفهجويی ساالنه حاصل از ايجاد بازار الکترونیکی بار برابر با  110میلیارد تومان در سال خواهد
بود.
بنابراين فرصت راه اندازي كسب وكارهاي برخط بازارگاه حمل و نقل بار در ايران نیز وجود دارد .چنین كسب
و كارهايی نه بطور ناگهانی بلکه به تدريج بر وضعیت فعلی بازار تاثیر گذاشته و عملکرد عوامل اصلی تشکیلدهنده
بازار حمل و نقل بار را تحت تاثیر قرار میدهند .از عمده داليل وجود تقاضا براي اين نوع كسب وكارهاي نوپا
در ايران عبارتند از:
 -1نیاز به بهرهوري در صنعت حمل و نقل جادهاي
 -9نیاز به شفافیت در امور جابجايی كاال
 -3نیاز به دسترسی سريعتر به ظرفیت حمل
 -4نیاز به گسترش بازار فعالیت در كشورهاي همسايه
 -1نیاز به انجام كارآمدتر امور از جمله حذف روشهاي سنتی( تماسهاي تلفنی متعدد و رد و بدل ايمیلی و
فیزيکی اسناد و فاكتورها )در فرآيند جابجايی كاال.
روزبه افشاريr-afshari@rmto.ir ،
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