
حبیب اللهی با بیان اینکه قرار نیسـت ما سودی 
از بازرگانان و تجار بگیریم و تمام سـود حاصل 
از فعالیـت ما از طریق شـرکت های حمل ونقل 
اسـت، تصریـح کـرد: »یکـی از بزرگ تریـن 
مشـکالت حـوزه حمل ونقـل کشـورمان ایـن 
اسـت که تجار، بازرگانـان و صادرکنندگانی که 
در مرحلـه امضـای قـرارداد می خواهند قیمت 
حمل ونقـل بین المللـی  را در قیمت تمام شـده 
سرشـکن کنند، با مشـکالتی روبه رو می شوند؛ 
چراکـه نمی توانند به صورت آنالین یا سـریع و 
دقیـق از قیمـت حمل ونقـل موردنظـر مطلـع 
شـوند؛ در حالـی کـه در بسـیاری از مواقع باید 

حداقل از حدود قیمت آگاه باشند.«
او افـزود: »دریافـت خدمـات از شـرکت های 
حمل ونقـل بین المللی در بخش سـنتی، روندی 
طوالنـی دارد و حتـی شـاهد هسـتیم کـه برای 
گرفتـن نـرخ از بنـدر نزدیـک هم با مشـکالت 
بسیار مواجه می شوند؛ مثال یکی از ایرادهای کار 
سـنتی حـوزه  کـه شـرکت های  اسـت  ایـن 
حمل ونقـل از سـاعت 10 صبـح خدمـات ارائه 
می دهنـد و اگـر یک مشـتری سـاعت 10 برای 
اسـتعالم قیمـت تمـاس بگیـرد، ارائـه قیمت تا 
حـدود سـاعت 4 بعـد از ظهر طول می کشـد و 
زمـان آن روز از دسـت مـی رود. بـه هـر حـال 
شناسایی این چالش ها و مشـکالت و ضرورت 
چاره اندیشـی بـرای آنهـا باعث شـد که مـا وارد 

دنیای استارت آپ ها شویم.«

سـامان حبیب اللهـی دربـاره حوزه فعالیـت این 
اسـتارت آپ گفـت: »آقـای لجسـتیک در حوزه 
حمل ونقـل بین المللـی فعالیت می کنـد و یک 
پلتفـرم آنالیـن ارائه خدمات حمـل بین المللی 
است که خدمات خود را به تجار، صادرکنندگان 
و نیز شـرکت های بارفرابر و فورواردر به صورت 

سلف سـرویس ارائـه می دهـد. به بیان روشـن تر، 
مشتریان ما می توانند نرخ خدمات خود را در دو 
حـوزه حمل ونقـل دریایـی و زمینـی به صورت 
آنالیـن در عـرض 30 ثانیـه دریافـت کـرده در 
خواسـت خـود را رزرو و مـدارک حمل خود را 

هم به صورت آنالین ارسال کنند.«
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رویکرد بخش حمل ونقل کشور نسبت به فناوری

در الک دفاعی!
المیرا صابرنعیمی

سال گذشته استارت آپی در صنعت حمل ونقل شروع به کار کرد که دی ماه 
امسال یک ساله شده؛ استارت آپی که مدعی است اگر تجار و بازرگانان بخواهند در 
دو حوزه حمل ونقل دریایی و زمینی باری را به کشوری دیگر ارسال کنند، می تواند 
در عرض 30 ثانیه، به شکل آنالین، نرخ خدمات موردنیاز حمل ونقل بین المللی را در 
اختیار آنها بگذارد. برای اطالع از نحوه فعالیت این استارت آپ و نمونه های مشابه 
متکی بر فناوری در بخش حمل ونقل، مهم ترین موانع به کارگیری تکنولوژی در این 
حوزه و روند اخذ مجوزها، به سراغ سامان حبیب اللهی، مدیرعامل شرکت »آقای 
لجستیک« رفتیم. او می گوید که بزرگ ترین چالش در کار آنها این است که ورود 

نوآوری و فناوری به این حوزه، از حوصله فعاالن حمل ونقل خارج است.



نهایـت بـا نامه نگاری هـا و فرآینـد سـخت و 
زمان بـر، وزارت صنعـت و معدن و تجارت این 
نمـاد را به ما اعطا کرد. توانسـتیم آنها را مجاب 
کنیـم که قرار اسـت در حوزه بازاریابی دیجیتال 
حمل ونقـل بین المللـی فعالیـت کنیـم و قـرار 
نیسـت کامیـون، کانتینـر یـا هرگونـه وسـیله 
حمل ونقل یا الین کشـتیرانی داشته باشیم. البته 
دنبـال دریافـت مجوز کسـب وکارهای مجازی 
هـم هسـتیم که به احتمـال زیاد تـا اوایل بهمن 

ماه آن را کسب خواهیم کرد.«

نگاهی متفاوت
 به آینده حمل ونقل کشور

حبیب اللهـی دربـاره ویژگی هـای ایـن پلتفـرم 
چنیـن توضیـح داد: »پلتفـرم مـا در صنعـت 
حمل ونقـل هیچ گونه مشـابه داخلی یا خارجی 
نـدارد. کامـال ایرانـی و البتـه جرء نسـل چهار 
اسـتارت آپ ها و در سـطح باالی جهانی است. 
آقای لجسـتیک بـا دوزبانـه کردن سیسـتم و با 
پنل هـای کاربری که به شـرکت های فـورواردر 
بیـرون از مرزهـای ایـران اختصـاص خواهـد 
یافـت، قـادر اسـت خدمـات خـود را از داخل 

کشور به خارج از مرزها توسعه دهد.«
او توضیـح داد: »البته کاری که ما شـروع کرده ایم 
بسیار پیچیده است و ما هم در ابتدای مسیر قرار 
داریم. در حال حاضر با کشـورهایی مانند ترکیه، 
روسـیه، عراق و همچنیـن کشـورهای CIS در 
حـال رایزنی و ارتباط هسـتیم تا بتوانیم فعالیت 
خـود را بـه آنهـا معرفـی کنیـم. البتـه بـه دنبال 
سـرمایه گذار هم هسـتیم. اگر بتوانیـم در بخش 
سـرمایه گذاری، فنـاوری و دیجیتـال مارکتینگ 
هزینه بیشـتری کنیم، قطعا شـاهد رشد بیشتری 

هم خواهیم بود.«
حبیب اللهی با بیان اینکـه تحریم های اقتصادی 
کـه مسـتقیما بـر واردات و صـادرات و حـوزه 
حمل ونقـل تاثیرگـذار هسـتند، از موانـع پیش 
روی کار آنهـا نیـز محسـوب می شـوند، تاکید 
کـرد: »سـالی که ما فعالیـت خـود را در آن آغاز 
کردیـم سـال پـر فراز و نشـیبی بـود. بـا وجود 
تمام خللی که کرونا در کسـب وکارهای جهان 
بـه وجـود آورد و کسـب و کارهای مجـازی و 
اسـتارت آپ ها را هـم در کنار کسـب وکارهای 
سـنتی نابود کـرد، ما به فعالیت خود به واسـطه 
منعطـف بودن مدل کسـب وکار خـود و باور و 

حبیب اللهی گفت: »در این حوزه، یک مشـکل 
دیگـر هـم وجـود داشـت؛ و آن اینکـه به دلیل 
اختالف سـاعت با کشـورهای دیگر، به سختی 
می توانسـتیم به شـرکت های خارجی خدماتی 
ارائـه دهیم و تعیین قیمت حمل از ایـران به آن 
کشـورها دشـوار بود. از آنجا که آقای لجستیک 
می تواند خدمات خود را با سـاعت کشـورهای 
دیگر هماهنگ کنـد و حتی در روزهای تعطیل 
و سـاعات غیرکاری هم تعیین نرخ کند، دارای 

یک مزیت رقابتی است.«
او بـا بیـان اینکـه ایـن خدمات با پشـتیبانی 24 
سـاعته به مشـتریان ارائه می شـود، افزود: »البته 
بایـد بگویـم مـا هیـچ رقابتـی با شـرکت های 
فـورواردر هـم نداریـم. شـرکت های بارفرابر و 
فـورواردر هـم می توانند از این نرخ ها اسـتعالم 
بگیرنـد، در صـورت تمایـل، به مشـتری خود 
نـرخ بیشـتری بدهند یا قیمت مـا را اعالم کنند 

و کمیسیونی از طرف ما داشته باشند.«

موانع فعالیت استارت آپ ها 
در حوزه حمل ونقل

امـا ورود بـه این حوزه بـدون موانع قانونی نبود. 
مدیرعامل شرکت »آقای لجستیک« درباره موانع 
موجود در این مسـیر گفت: »برای مجوز گرفتن 
انبوهی از مشکالت وجود داشت اما ما با آگاهی 
از آن هـا وارد مسـیر شـده بودیـم. می دانسـتیم 
فعالیت در قالب یک اسـتارت آپ به ویژه در این 
حوزه بسـیار سـخت اسـت، زیـرا مشـتریان ما 
بسـیار سـنتی هسـتند و تفکرات خاص خود را 
دارند. ارزیابی های بسـیاری روی پلتفرم ما انجام 
شـد و در نهایـت توانسـتیم معاونـت علمـی 
ریاسـت جمهوری را قانع کنیم کـه در این پروژه 
نوآوری هـای زیـادی انجـام شـده و نـوآوری و 
فنـاوری به کار رفتـه در این پلتفـرم، می تواند به 
ایجاد بازارهای جدید برای شـرکت های حمل  و 
فورواردرهـا کمـک کند و آنها می تواننـد در این 
پلتفـرم نوظهور خدمـات خود را بفروشـند. این 
تالش هـا باعـث شـد توسـط معاونـت علمی 
ریاسـت جمهـوری به عنـوان شـرکت خالق 

هم انتخاب شویم.«
او افـزود: »ما 12 ارزیـاب را رد کردیم تا باالخره 
توانسـتیم معاونت علمی ریاسـت جمهوری را 
قانع کنیم که این پلتفرم می تواند در شـکل دهی 
آینده حمل ونقل بین المللی تاثیرگذار باشـد. در 

ما هیچ رقابتی با 
شرکت های فورواردر 
نداریم. آنها می توانند 
توسط ما از نرخ های 

حمل مطلع شده و 
در صورت تمایل،
به مشتری نرخ 

بیشتری بدهند یا 
قیمت ما را اعالم 
کنند و کمیسیونی 
از طرف ما بگیرند

یکی از بزرگ ترین 
مشکالت ما در بخش 

حمل ونقل این است
که تجاری که باید

قیمت حمل  بین المللی  
را در قیمت تمام شده 

کاالی خود سرشکن
کنند، نمی توانند 

به شکل آنالین یا 
سریع و دقیق از 

قیمت حمل  آن 
مطلع شوند
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می دانستیم فعالیت 
در قالب استارت آپ 
به ویژه در این حوزه 
بسیار سخت است، 
زیرا مشتریان ما 
بسیار سنتی هستند

 و تفکرات خاص 
خود را دارند

ما بعد از 12 ارزیابی
 موفق شدیم معاونت

 علمی ریاست جمهوری 
را قانع کنیم که نوآوری

 و فناوری به کار گرفته 
شده در این پلتفرم، 
می تواند به ایجاد 
بازارهای جدید برای 
شرکت های حمل 

 کمک کند و آنها 
می توانند خدمات

 خود را در این 
پلتفرم بفروشند

ابتکاری از دل دانشگاه
از مدیرعامـل شـرکت »آقای لجسـتیک« درباره 
ارتبـاط صنعـت حمل ونقـل با بخش دانشـگاه 
پرسـیدیم؛ او گفت: »آقای لجستیک ابتکاری بود 
کـه از دل دانشـگاه بیـرون آمد. در واقـع می توان 
اینطـور گفت کـه این پلتفـرم رابط بین صنعت، 
دانشـگاه و رشته تکنولوژی اسـت؛ یعنی قبل از 
ورود بـه ایـن حوزه، ما صنعت و قواعد علمی را 
آنالیـز کردیـم و نیـاز بـه وجود چنیـن پلتفرمی 

تشخیص داده شد.«
بـه گفتـه حبیب اللهـی، »موضـع دفاعـی ایـن 
صنعـت در برابـر فنـاوری یکـی از مشـکالت 
عدیده ما محسـوب می شود. متاسـفانه شرایط 
به گونـه ای اسـت که انـگار اصال تمایلـی برای 
ورود فنـاوری به حوزه حمل ونقل حتی در بین 
مدیـران رده بـاالی ایـن صنعـت وجود نـدارد. 
همین نوع نگاه، سـبب شـد زمان زیادی صرف 
مجـاب کـردن افراد مرتبط بـا این حوزه شـود. 
بخـش زیـادی از افـرادی کـه در شـرکت های 
حمل ونقل فعالیت می کننـد، بدون تحصیالت 
آکادمیک هستند و تمایلی به شناخت و استفاده 

از چنین پلتفرم هایی ندارند.«

رابطه صنعت و فناوری
مدیرعامـل شـرکت »آقـای لجسـتیک« معتقد 
اسـت: »بزرگ ترین چالش این اسـت کـه ورود 
نـوآوری و فنـاوری بـه ایـن حـوزه، از حوصله 
فعاالن حمل ونقل خارج اسـت؛ فناوری می آید 
کـه کمک کنـد، ثروت آفرینی کند و دوسـت و 
همیار شـرکت های حمل ونقـل و صـادرات و 
تولید کشـور باشـد. صنعـت و فنـاوری در این 
زمانه، نمی توانند جدا از هم باشـند، اما متاسفانه 
زیرسـاخت های الزم برای این کار در کشورمان 

وجود ندارد.«
او افزود: »با این حال، با تطبیق این اسـتارت آپ 
آقـای  امیدواریـم  موجـود  ظرفیت هـای  بـا 
لجسـتیک مانند یک ویتامین عمل کند و بتواند 
انـرژی، طـراوت و نظـم را از طریق نـوآوری و 
فناوری به سیسـتم حمل ونقل تزریق کنـد و از 
همـه مهم تـر بتوانـد افـراد تحصیل کـرده در 
رشـته های مرتبط را به این بخـش برگرداند. ما 
تـالش می کنیـم عالقـه بـه فعالیـت در حوزه 
حمل ونقل را به جمع دانشـگاهیان بازگردانیم و 
فارغ التحصیالن رشـته های مرتبـط، کار در این 

بخش را جذاب بدانند.«
او بـا اشـاره به اینکه آقای لجسـتیک بـا نگاه به 
آینـده نه چنـدان دور و نیـاز مشـتریان داخلی و 
خارجی، مدل کسـب وکار خود را طراحی کرده 
اسـت، توضیح داد: »عالوه بر این در وب سایت 
ما نوع چیدمان مبتنی بر هوش مصنوعی اسـت؛ 
بـه عبـارت دیگـر، رفتارهای مشـتری با هوش 
مصنوعی آنالیز و محیطی در وب سـایت فراهم 
شـده کـه مشـتری بتوانـد منطقی فکـر کند و 

تصمیم بگیرد.«
حبیب اللهـی تصریـح کـرد: »مـن معتقـدم بـا 
یکدست کردن قیمت ها و ایجاد سامانه ای برای 
اسـتعالم آن می توان شـفافیت، ثبات و رونق را 
بـه ایـن بـازار، چـه در سـطح داخلی و چـه در 
منطقـه تزریـق کـرد. بایـد خاطرنشـان کنم که 
سیسـتم ما با بزرگ ترین شرکت های کشتیرانی 
ایـران و شـرکت های حمل ونقل بین المللی که 
دارای ظرفیت و ناوگان حمل هستند و می توانند 
خدمـات خوبـی بـه مشـتریان ارائـه دهنـد در 
ارتبـاط اسـت و همچنان در حـال ارتباط گیری  
اسـت. ما استانداردهای مشـخصی داریم و آنها 
را هنگام عقد قرارداد با شـرکت های حمل ونقل 
رعایت می کنیم تـا در نهایت خدمات خوب با 

قیمت مناسب به مشتری ارائه شود.«
او تصریـح کرد: »در این یک سـال بازخوردهای 
معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری، انجمـن 
شـرکت های لجسـتیک، بنیاد علمی نخبگان و 
پـارک فناوری دلگرم کننـده بود؛ آنها نیز فعالیت 
ما را کار بسـیار دشـواری می دانند و اذعان دارند 
کـه راهـی که شـروع کرده ایم می تواند مسـیری 
جدیـد را در ایـن صنعـت بـاز کنـد. صنعـت 
حمل ونقل صنعت مادر و باالدسـتی در زنجیره 
تامیـن اسـت و مـا امیدواریـم با به وجـود آمدن 
محیطی حمایتگر و همچنین کسب سرمایه الزم 
بتوانیـم به صـادرات حمل ونقل و توسـعه این 

صنعت کمک کنیم.«
حبیب الهی در پایان، درباره آینده آقای لجسـتیک 
گفـت: »ما به کاری که شـروع کردیم بـاور داریم 
و آن را در جهت توسعه و منافع کشور می بینیم. 
چشـم انداز مـا به گونـه ای اسـت کـه بتوانیـم 
خدمات، حمل ونقل و لجستیک کشورمان را در 
مرحله نخست به کشـورهای همسایه و سپس 
در سـطح بین المللی صادر کنیم و برای رسـیدن 

به هدف با تمام توان تالش می کنیم.«

تالش تیم ادامه دادیم.«
او افـزود: »مـا بـرای توسـعه و سـرعت عمل و 
دقـت پردازش خـود در حوزه هوش مصنوعی 
ورود کردیم و برای کسـب آمادگی الزم جهت 
ایجاد بسـتر جدید زنجیره بلـوک یا بالک چین 
)block chain( در حـال تـالش هسـتیم. اینها 
باالترین فناوری های "های تک" دنیا هسـتند و 
بـه همین دلیـل پلتفرم و گـروه مـا می تواند در 

سطح جهانی رقابت کند.«
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مهدی محمدی، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، افزود: »با آمدن نسل پنجم ارتباطی و راه اندازی پایلوت های آن در 
کشور، یکی از موضوعاتی که بارها به آن تأکید شده، هوش مصنوعی و هوشمندسازی 
است؛ اتفاقی که تحقق آن اقتصاد کشور را متحول کرده و حداقل 1۵0 میلیارد دالر 

درآمدزایی برای کشور دربردارد.«
او اعالم کرد: »در دو سال اخیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی روی ۵ فناوری 
نوظهور اینترنت اشیا، بالک چین و بلوکی، مجازی سازی و هوشمندسازی )نسل چهارم 
صنعتی( به خصوص هوش مصنوعی که از مهم ترین فناوری های تاثیرگذار یک دهه 

آینده هستند، متمرکز شده است.«
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی افزود: »در این راستا پیش نویس برنامه و سند 
راهبردی را برای توسعه هوش مصنوعی تدوین کردیم و طبق این سند، اولویت های 
سرمایه گذاری در هوش مصنوعی تعیین شده و در حال اجرایی کردن آن هستیم. برای 
تهیه این سند هم مطالعات تطبیقی بین المللی در مورد 1۵ کشور پیشرو و سیاست های 
30 کشور فعال در هوش مصنوعی انجام دادیم. ظرفیت های ملی خود را شناسایی کردیم 

و اکنون می دانیم که باید چه حمایت هایی از این حوزه صورت بگیرد.«
او درباره حمایت از فعاالن حوزه هوش مصنوعی گفت: »اول اینکه با همکاری بخش 
خصوصی افرادی در حوزه های مختلف هوش مصنوعی آموزش دیده و توانمند می شوند 
و سپس با برقراری ارتباط با بخش صنعت برای آنها )حدود ۶00 نفر( اشتغالزایی می کنیم. 
از پایان نامه ها و تحقیقات حوزه هوش مصنوعی که با همکاری بخش خصوصی انجام 
شود، حمایت شده و ۵0 درصد از هزینه ها )تا سقف ۵0 میلیون تومان برای مقطع دکتری 

و تا سقف 20 میلیون تومان برای مقطع کارشناسی ارشد( پرداخت می شود.«
محمدی گفت: »اگر شتاب دهنده ای روی استارت آپ حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری 
کند، دو برابر این سرمایه گذاری )تا سقف 1۵0 میلیون تومان( تسهیالت ارائه می شود. 
اگر از فاز شتاب دهی موفق بیرون بیاید، ۵0 درصد تسهیالت ارائه شده به بالعوض تبدیل 
می شود. حمایت های دیگری از نوع دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی، تولید محتوا، تامین 
پردازشگرهای سریع، هزینه های سرورها و... نیز از طریق سامانه راه نوآوری به صورت 
یارانه تا سقف 20 میلیون تومان پرداخت می شود. بنابراین سعی شده بیش از ۵0 درصد 

از هزینه های آنها را کاهش دهیم.«
او افزود: »طبق گزارش های بین المللی، حجم اقتصادی هوش مصنوعی دنیا حدود 1۶ 
تریلیون دالر است که اگر با نرخ رشد متوسط جهانی سنجیده شود، حدود 1۵ درصد 
اقتصاد جهانی را اقتصاد هوش مصنوعی تشکیل خواهد داد. اگر کشور ما فقط یک درصد 
از 1۶ تریلیون دالر را از آن خود کند، حجم اقتصادی هوش مصنوعی معادل 1۵0 میلیارد 
دالر خواهد بود. یعنی با توجه به نرخ اقتصادی کشورمان باید تا 10 سال آینده، 10 تا 1۵ 
درصد از سهم اقتصاد خود را با به کارگیری هوش مصنوعی در صنایع بزرگ یا خلق 
کسب و کارهای جدید در این زمینه اختصاص دهیم تا بتوانیم همپای با دنیا به این پارادایم 
اقتصادی پاسخ دهیم و جزو 10 کشور در حوزه اقتصاد هوش مصنوعی باشیم، دقیقا 
اتفاقی که در چین افتاده است. سال 201۹، 3۶ درصد از اقتصاد چین را اقتصاد دیجیتالی 

تشکیل می داد که 1۵ درصد از آن در زمینه هوش مصنوعی بود.«
به گفته دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی: »در سال های اخیر دانشگاه های ما 
ظرفیت های نسبتا مناسبی در حوزه هوش مصنوعی به دست آوردند ؛ به طوری که رتبه 
کشورمان در تولید مقاالت علمی در هوش مصنوعی بین ۹ تا 20 در نوسان بوده است و 
معموال در بین 1۵ کشور اول دنیا در حوزه مقاالت علمی هوش مصنوعی هستیم، ولی در 

حوزه پنتت ها )خلق اختراعات هوش مصنوعی( توانمند نیستیم.«

هوش مصنوعی
 ۱۵۰ میلیارد دالر 
برای کشور درآمد دارد
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری می گوید: »اگر شتاب دهنده ای روی 
استارت آپ حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند، 
به میزان دو برابر سرمایه گذاری انجام شده )تا سقف 

1۵0 میلیون تومان( تسهیالت ارائه می شود.«
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