لجستیک الکترونیک یک ضرورت
برای شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

ابزارهای مدیریتی
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی
موفــق گردیــد تــا در قالــب یــک
کارگروهــی ،سیســتم اعتبــار ســنجی
مشــتریان را طراحــی و اجــرا نمایــد.
فقــدان ایــن سیســتم باعــث شــده بــود تــا
فرآینــد وصــول مطالبــات بــا مشــکالت
عدیــده ای در دریافــت کرایــه هــای
شناســایی شــده مواجــه گــردد و باعــث
ایجــاد ریســک عــدم دریافــت کرایــه در
شــرکت
عملیاتــی
هــای
فعالیــت

گردیــده بــود.در ایــن سیســتم ،اطالعــات
مربــوط بــه  4حــوزه دریافــت حوالــه ،صــدور
بارنامه،صــدور صــورت حســاب و وصــول مطالبــات
بــه صــورت یکپارچــه تجمیــع گردید.ایــن
سیســتم( اعتبــار ســنجی) قابلیــت تبدیــل شــدن

بــه یک برنامــه جامــع( ) CRMمدیریــت ارتباط
بــا مشــتریان را دارا مــی باشــد و تــاش خواهــد
شــدتا بتــوان کلیــه نیازمنــدی هــای داخلــی در
زمینــه همــکاری بــا مشــتریان و نیازمنــدی هــای
خارجــی شــامل:
اطالعات مورد نیاز مشتری و.....
بــرای ارائــه بــه آنهــا را در یــک برنامــه جامــع
یکپارچــه فراهــم نمــود.

پترو تالیف

انســجام در هــدف  ،برنامــه و اجــرا توفیــق
ســازمان هــا را در تحقــق آمــال و آرزوهــا بــه
دنبــال خواهــد شــد .زیــر بنــای انســجام در هــر
کاری عنصــر هماهنگــی میباشــد کــه بــه نحــوی
مدیریــت را درانتخــاب منابــع یــاری نمــوده انــد.
از ســوی دیگــر اطالعــات مهــم تریــن عنصــر هــر
زنجیــره تامیــن میباشــد و فقــدان برخــورداری از
یــک سیســتم اطالعاتــی یکپارچــه باعــث عــدم
هماهنگــی در تصمیــم گیــری هــا میگردد.فناوری
اطالعــات مــی توانــد در ســه پارامتــر ســرعت ،
دقــت و هزینــه فعالیــت هــا تاثیــر گــذار باشــد.
بــا ایــن مقدمــه یکــی از الزامــات توســعه و
بهــره وری و همچنیــن ایفــای نقــش موثــر
در راســتای چشــم انــداز و ماموریــت شــرکت
مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی ایجــاد و
پیــاده ســازی مدیریــت لجســتیک الکترونیــک
بــا افــق پســاتحریم خواهــد بــود .ایــن همــان
چیــزی اســت کــه در گذشــته هــم بعنــوان
یــک ضــرورت تشــخص داده شــده ولــی از
ســرعت قابــل قبــول برخــوردار نبــوده اســت.
لجســتیک الکترونیــک را مــی تــوان بــه صــورت
مجموعــه اقداماتــی کــه بــر روی شــبکه اینترنــت
صــورت گرفتــه و کارخانــه هــای پراکنــده ،

کامیونهــا  ،کشــتی هــا  ،انبارهــا  ،پایانــه هــا و
کاربــران نهایــی را بــه زمــان بــه هنــگام ( )JIT
بــه همدیگــر مرتبــط مــی ســازد تعریــف کــرد.
لجســتیک الکترونیــک شــامل طیــف وســیع
از رویــه هایــی اســت کــه در تامیــن کاالهــا و
مــواد اولیــه وجــود دارد .ایــن رویــه هــا شــامل :
ســفارش تــدارک و تامیــن  ،مدیریــت موجــودی،
انبــارداری و توزیــع  ،کارآیــی حمــل و نقــل ،
برنامــه زمــان بنــدی حرکــت محمولــه هــا ،
مدیریــت بــازده و خدمــات مشــتریان اســت.
در لجســتیک الکترونیــک هــر بخــش از زنجیــره
تامیــن قــادر اســت اطالعــات کامــل و بهنــگام را
از وضعیــت محمولــه از طریــق اینترنــت بدســت
آورد .در واقــع یــک لجســتیک الکترونیــک
کارآمــد نیــاز بــه ائتــاف بیــن بخــش هــای
مختلــف زنجیــره تامیــن  ،جهــت دسترســی
بــه پیــش بینــی و زمــان بنــدی منابــع دارد.
لجســتیک الکترونیــک ســازمان را قــادر مــی
ســازد تــا بــا جمــع آوری اطالعــات و پاالیــش آن
تصویــر بــزرگ و دیــد وســیعی از شــرکت بدســت
آورد .سیســتم لجســتیک الکترونیــک بــه دلیــل
پیوســتگی و یکپارچــه بــودن ،اطالعاتــی را تولیــد
مــی کنــد کــه بعنــوان بازخــورد بیــن بخشــی
جهــت اتخــاذ تصمیمــات اســتراتژیک و تاکتیکــی
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
لجســتیک الکترونیــک موجــب کوچکتــر شــدن
ســاختار ســازمان از طریــق واگــذاری فعالیــت
هــای فرعــی لجســتیک بــه ســایر بخــش هــای
خدماتــی مــی گــردد .ایــن سیاســت باعــث ایجــاد
ارزش افــزوده از طریــق افزایــش بهــره بــرداری
دارایــی هــا  ،جــذب پیشــگیرانه هزینــه هــای
ســرمایه ای  ،کاهــش هزینــه هــای عملیاتــی
وآزاد شــدن زمــان مدیریــت جهــت تمرکــز روی
شایســتگی هــای محــوری شــرکت مــی شــود.

ایــن سیســتم بــه دلیــل دسترســی آنالیــن بــه
اطالعــات  ،موجــب کاهــش حضــور واســطه هــا و
هزینــه ســربار و هزینــه تبلیغــات و ایجــاد رقابــت
در ســطح فرامنطقــه ای و بیــن المللــی و امــکان
ارائــه خدمــات در ســطح جهانــی را بــه وجــود
مــی آورد.
غالــب ســازمان هــا بــا بحــران افزایــش ناگهانــی
تقاضــا در بــازار روبــرو بــوده انــد و در صــورت
عــدم توفیــق بــه پاســخگویی مناســب اعتبــار
و برنــد خــود را در معــرض خطــر دیــده انــد؛
لجســتیک الکترونیــک  ،بــا کاســتن از عــدم
هماهنگــی و اشــتباهات در حمــل و نقــل و
نظــارت بــر موجــودی زنجیــره تامیــن شــرکای
تجــاری ( مشــتریان ) بــه میــزان قابــل توجهــی
ذخایــر اطمینــان را کاهــش مــی دهــد کــه
ایــن باعــث کارآیــی و چابکــی ســازمان شــده و
واکنــش مناســبی در مقابــل افزایــش ناگهانــی
تقاضــا در بــازار نشــان مــی دهــد .و مهــم تریــن
مزیــت لجســتیک الکترونیــک ایجــاد شــبکه
ای شــفاف  ،هماهنــگ و یکپارچــه از شــرکای
تجــاری میباشــد ؛ بــه ایــن معنــا کــه تولیــد
کننــدگان و توزیــع کننــدگان قــادر خواهنــد
بــود بــا اتصــال بــه شــبکه تجــاری الکترونیــک
از وضعیــت محصــول  ،نــوع و میــزان موجــودی
انبارهــای مختلــف در ســطح ملــی و فراملــی بــا
کمتریــن زمــان و هزینــه و بهتریــن کیفیــت
ممکــن اطــاع حاصــل نماینــد.
ایــن مــدل چیــزی اســت کــه شــرکت مهندســی
حمــل و نقــل پتروشــیمی پایــگاه داده خــود را
تحــت عنــوان (( سیســتم جامــع لجســتیک))
طــرح ریــزی نمــوده و مراتــب بلــوغ آن را بــا
جدیــت دنبــال مــی کنــد.
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حرف و کالم مشتری گوهر است...

گفتگوی نشریه پتروتالیف با مدیر انبارهای محصول پتروشیمی بندرامام
جناب آقای کازرانی
مدیرانبارهایمحصوالت
پتروشیمیبندرامام
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همــه مــا میدانیــم کــه در فضــای
کســب و کار صداهــای مختلفــی وجــود
دارد کــه مــا بعضــی از آنهــا را مــی
شــنویم و بعضــا را گــوش مــی دهیــم !!!
یکــی از صداهایــی کــه در فضــای کســب و
کار از اهمیــت زیــاد و اســتراتژیک برخــوردار
بــوده و شــنیده مــی شــود صــدای مشــتری
اســت .مشــتريان مــا بــه زبانهــاي مختلفــي
ســخن مــي گوينــد .بهتریــن و موثــر تریــن
صــدای مشــتری همانــا رفتــار هــا و تصمیــم
هــای اوســت .مــا در شــرکت مهندســی حمــل
و نقــل پتروشــیمی بــر آن شــدیم تــا از طریــق
نشــریه پتــرو تالیــف دیــدگاه هــای عمیــق و
ارزشــمند مشــتریان گرانقدرمــان را در خصــوص
عملکــرد شــرکت جویــا شــویم .در زیــر گفتگــوی
نشــریه پتروتالیــف بــا جنــاب مهنــدس
کازرانــی  ,مدیــر محتــرم انبارهــای محصــول
پتروشــیمی بندرامــام را در ایــن شــماره آورده
ایــم کــه دارای نــکات بســیار ارزشــمندی اســت:
در ابتــدای گفتگــو متوجــه شــدیم کــه ایشــان از
پیشکســوتان صنعــت پتروشــیمی بــوده و بالــغ
بــر  35ســال ســابقه کار در صنعت داشــته که 28
ســال آن را در پتروشــیمی بندرامــام بــوده اســت
وی گفــت پــروژه ســاخت پتروشــیمی بندرامــام
بــر اســاس قــراردادی کــه بــا کشــور ژاپــن در
ســال  1362امضــاء شــده بــود آغــاز و بــه دلیــل
گســترش آثــار جنــگ در مناطــق نفتــی ،ژاپــن از
ادامــه طــرح کنــار کشــید و حتــی حاضــر شــد بــا
پرداخــت خســارت کشــور را تــرک نمایــد .ولــی
کارشناســان و جوانــان متخصــص صنعــت نفــت و
پتروشــیمی بــا مشــارکت کشــور فرانســه و آلمان
و پــس ازپایــان جنــگ و آغــاز بازســازی موفــق
شــدند ایــن شــرکت را در ســال  1369آمــاده
بهــره بــرداری نماینــد .اولیــن واحــد پتروشــیمی
بندرامــام کــه بــه بهــره بــرداری رســید  ,واحــد
 NFبــود کــه گاز مایــع تولیــد مــی کــرد.

ســایر واحــد هــای ایــن شــرکت نیــز بــه مــرور
زمــان بــا تــوان و همــت متخصصیــن بــه بهــره
بــرداری کامــل رســید.
آقــای کازرانــی گفتنــد  :بــا توجــه بــه
حجــم پــروژه هــا و طــرح هــای پتروشــیمی
؛ ضــرورت فعــال شــدن یــک شــرکت حمــل و
نقــل بــه شــدت احســاس مــی شــد تــا بتوانــد
در کنــار شــرکت هــای تولیــدی خدمــات
لجســتیک ارائــه نمایــد .لــذا در ســال 1370
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی از طریــق
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی اقــدام بــه تاســیس
شــرکت حمــل و نقــل بازرگانــی پتروشــیمی
نمــود کــه شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام اولیــن
مشــتری ایــن شــرکت در حمــل محصــوالت
فــروش داخــل و صــادرات بــوده اســت.
وی گفــت در چنــد ســال ابتــدای فعالیــت ایــن
شــرکت ؛ کلیــه عملیــات لجســتیک محصــوالت
تولیــدی در منطقــه بندرامــام و صــادرات آن بــه
عهــده شــرکت حمــل و نقــل پتروشــیمی بــود
ولــی بــا افتتــاح طــرح هــای جدیــد پتروشــیمی و
افزایــش قابــل توجــه حجــم تولیــد شــاهد حضــور
و فعــال شــدن ســایر شــرکت هــای حمــل و
نقــل در منطقــه بودیــم کــه در حــال حاضــر بــه
نحــو قابــل توجهــی توســعه پیــدا کــرده اســت.
آقــای کازرانــی در پاســخ بــه ســئوال
خبرنــگار شــرکت در خصــوص فرصــت و
احیانــا تهدیــد هــای شــرکت گفتنــد:
مهــم تریــن مولفــه ای کــه از گذشــته شــرکت
حمــل و نقــل پتروشــیمی را متمایــز نمــوده و بــه
نحــوی عامــل بقــاء ایــن شــرکت محســوب مــی
شــود  ,امانــت داری و داشــتن تعصبــات ملــی
میباشــد .ایــن شــرکت هیــچ وقــت منافــع ملــی
و شــرکت هــای پتروشــیمی را بــه منافــع خــود
ترجیــح نــداده اســت .در گذشــته مکــررا مشــاهده
شــده اســت کــه ایــن شــرکت بــدون داشــتن
قــرارداد و نــرخ  ،اقــدام بــه انجــام عملیــات نمــوده
و موفــق شــده اســت تــا خــود را بعنــوان یــک
شــرکت امیــن در ذهــن مدیــران شــرکت هــای
پتروشــیمی و حتــی شــرکت هــای پاییــن دســت
پتروشــیمی معرفــی نمایــد .وی گفــت از دیگــر
امتیازهــای ایــن شــرکت برخــورداری از مدیرانــی
اســت کــه از جنــس صنعــت و از نیروهای رســمی
شــرکت نفــت میباشــند و بــا محیــط و فرهنــگ
ایــن صنعــت ارزش افریــن کامــا آشــنا میباشــند.

آقــای کازرانــی گفــت :خصوصــی شــدن بــرای
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی
بایــد یــک فرصــت ارزشــمند تلقــی شــود .آنهــا
بایــد ســاختارهای خــود را اصــاح نمــوده  ،از
بروکراســی بکاهنــد و از نیــروی انســانی چابــک
و متخصــص و البتــه بــا انگیــزه اســتفاده نمــوده
و خــود را بــا رویکــرد یــک بنــگاه اقتصــادی کــه
دارای مدیریــت انتظــارات ذینفعــان بــوده منطبــق
نماینــد و همچنــان رعایــت منافــع ملــی را بعنوان
یــک مولفــه متمایــز حفــظ کننــد و تحــرکات
و تغییــرات حــوزه رقابــت را نیــز رصــد نماینــد.
وی گفــت  :شــرکت مهندســی حمــل و نقــل
پتروشــیمی بایــد بــر تنــوع فعالیــت هــای
لجســتیک خــود بیفزایــد و تــاش کنــد کلیــه
نیازهــای لجســتیکی صنعــت پتروشــیمی
و شــرکت هــای تولیــدی را مرتفــع نمایــد.
حضــور در دریــا ،ریــل و ایجــاد انبارهــای توزیــع
محصــول در مناطــق مختلــف کشــور بــرای در
دســترس قــرار گرفتــن خــوراک صنایــع پاییــن
دســتی از مــواردی کــه مــورد تاکیــد ماســت.
مدیــر انبارهــای شــرکت پتروشــیمی بندرامــام
 ،خالقیــت و الگوبــرداری از لجســتیک
بیــن الملــل را بعنــوان کالم پایانــی بــه
مدیــران و کارشناســان شــرکت مهندســی
حمــل و نقــل پتروشــیمی توصیــه نمودنــد.
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شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی
از ابتــدای شــهریور مــاه ســال جــاری
افتخــار داشــت تــا بــه همــراه یــک تیــم
تخصصــی از شــرکت هــای داوطلــب صنعــت
پتروشــیمی تحــت نظــارت دفتــر حمــل
ونقــل وزارت نفــت تدویــن نظــام نامــه
حمــل و نقــل صنعــت پتروشــیمی را آغــاز
نماید.دفتــر حمــل و نقــل وزارت نفــت در
دولــت جدیــد در نظــر دارد تــا مفاهیــم
مربــوط بــه حمــل و نقــل (لجســتیک)
را مربــوط بــه صنعــت نفــت در چهــار
شــرکت اصلــی نفت،گاز،پخــش وپاالیــش و
پتروشــیمی در قالــب یــک نظــام نامــه
مشــترک تهیــه نمایــد تــا ذی نفعــان مربــوط
بــه جــا بجایــی بــار و انســان در صنعــت نفــت
،بتواننــد بــا حقــوق خــود آشــنا شــود .ایــن
اقــدام بــا تشــکیل کمیتــه هــای فنی،اجرایــی
وفرعــی در چهــار شــرکت اصلــی آغــاز
گردیــد وبــا رایزنــی هــای انجــام گرفتــه
مدیریــت عامــل شــرکت مهندســی حمــل و
نقــل پتروشــیمی بــه عنــوان رئیــس کمیتــه
فرعــی تدویــن نظــام نامــه در صنعــت
پتروشــیمی انتخــاب گردیدند.همچنیــن بــا
تعاملــی کــه بــا شــرکت هــای پتروشــیمی
آغــاز گردیــد شــرکت هــای زیــادی بــه
صــورت داوطلبانــه در تدویــن ایــن ســند
مهــم مشــارکت نمودند.کمیتــه فرعــی تدویــن
نظامنامــه صنعــت پتروشــیمی از مهرمــاه
 1394بــه صــورت رســمی فعالیــت خــود

صــورت داوطلبانــه در تدویــن ایــن ســند
مهــم مشــارکت نمودند.کمیتــه فرعــی تدویــن
نظامنامــه صنعــت پتروشــیمی از مهرمــاه
 1394بــه صــورت رســمی فعالیــت خــود
را آغــاز نمــود و جلســات متعــددی بــرای
بررســی کارشناســی مفاهیــم قابــل درج
در نظامنامــه برگــزار نمودنــد.از جملــه
شــرکت هایــی کــه در ایــن ســند ملــی
مشــارکت داشــته انــد مــی تــوان بــه پتروشــیمی
اللــه ،پلــی پروپیلــن جــم ،هلدینــگ خلیــج
فــارس ،پتروشــیمی بوعلــی ،پتروشــیمی تبریــز،
پتروشــیمی دماونــد شــرکت پژوهــش و فنــاوری
نــام برد.حضــور نماینــدگان ایــن شــرکت
هــا باعــث غنــی تــر شــدن ایــن نظامنامــه
میگردنــد و از کلیــه متخصصیــن حــوزه حمــل
و نقــل (لجســتیک)صنعت پتروشــیمی دعــوت
مــی نماییــم تــا در ایــن طــرح ملــی مشــارکت
نمایند.ذیــا بــه برخــی از مفاهیــم مهــم
در تدویــن نظامنامــه اشــاره مــی کنیــم:
الــف -محــدوده نظامنامه:ایــن نظامنامــه
در بــر گیرنــده حقــوق مربــوط بــه ذی
نفعــان در انتقــال و جابجایــی بــار و انســان
ازیــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر میباشــد.
تمامــی شــرکت هــای حــوزه پتروشــیمی
موظفنــد تــا انتظــارات ذی نفعــان را در ایــن
جابجایــی شناســایی و کنتــرل نماینــد .ذی
نفعــان مربــوط بــه جابجایــی یــک شــرکت
پتروشــیمی عبارتنــد از 1 :مشــتری -
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ادارات دولتــی وابســته و ذی نفعــان
مربــوط بــه جــا بجایــی انســان بــرای
یــک شــرکت پتروشــیمی -عبارتنــد
از 1 :کارکنــان  2 -ســهامداران 3 -
محیــط زیســت  4 -ادارات دولتــی -
ب -شناســایی انتظــارات ذی نفعان:مرحلــه
دوم در تدویــن نظامنامــه شناســایی انتظــارات
مربــوط بــه هــر یــک از ذی نفعــان مــی
باشــد.برای شناســایی ذی نفعان،جلســات
تخصصــی در حــوزه هــای رضایــت مشــتری
بهــای تمــام شــده الزامــات ایمنــی الزامــات
زیســت محیطــی و قوانیــن گمرکــی برگــزار
گردیــد و تــاش شــد تــا در حــد امــکان
کلیــه انتظــارات و خواســته هــای ذی نفعــان
شناسایی و ثبت گردد.
ج -آدرس دهــی بــه اســتاندارد هــا -
یکــی از مشــکالت مهــم و حیاتــی در مدیریــت
حمــل و نقل(لجســتیک)در ســازمان هــا
عــدم آگاهــی مجریــان حــوزه لجســتیک بــا
اســتاندارد هــای مــورد نیــاز مــی باشــد.در
ایــن قســمت تــاش گردیــد تــا بــا حضــور در
ادارات دولتی،اســتانداردهای مرتبــط بــا ایــن
حــوزه شناســایی گــردد و در اختیــار خواننــدگان
قــرار گیــرد.
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