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فهرست
فرهنــگ واژگان لجســتیک ایــن قســمت :لســت مایــل
دلیــوری ()Last Mile Delivery

2
معرفی برترین استارتآپهای جهان:
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چگونــه دســتکشهای اســکنر بــه کمــک صنعــت
لجســتیک میآینــد؟
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نورو()Nuro؛ فراتر از رباتها

واریــز تســهیالت حمایتــی بــه شــرکتهای حمــل و
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زمــان دومیــن دوره جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره
تأمیــن تغییــر کــرد
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فرقــی نمیکنــد آن را دســتمزد قهرمانی بنامید یا دســتمزد
خطــر؛ کارگران حیاتی بیشــتر از ایــن میخواهند!
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مزیــت ســرویس تحویــل در همــان روز بــرای کســب و
کارهــای اینســتاگرامی

نقلــی زیاندیــده از کرونــا تــا پایــان اردیبهشــتماه
ادامــه دارد.
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تامین مالی  ۱۲پروژه حملونقلی از طریق عرضه در بورس
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افزایش تقاضای انبارداری بعد از شیوع ویروس کرونا

7
مصاحبــه بــا حمیــد کلهر مدیــر برنامهریزی تینکســت

8

روند کار در واحد خدمات مشتریان تینکست

در خصــوص لجســتیک ،پســت ،کوریــر ســرویس و
پساکرونا

10

فرهنگ واژگان لجستیک
لست مایل دلیوری

لســت مایــل دلیــوری یکــی از مراحــل فرآینــد تحویــل کاال بــه مشــتری نهایــی اســت و از زیــر مجموعههــای لجســتیک بــه حســاب میآیــد .همزمــان بــا رشــد تجــارت

الکترونیــک و افزایــش میــل مــردم بــه خریــد اینترنتــی ،اهمیــت لجســتیک بیشــتر خــودش را نشــان داد و بــه تبــع آن ،عبارتهــای جدیدتــری هــم وارد حــوزه لجســتیک و زنجیــره

تأمیــن شــدند .یکــی از ایــن اصطالحــات ،لســت مایــل دلیــوری اســت کــه در کنــار فرســت مایــل دلیــوری معنــا پیــدا میکنــد.

مراحل مهم زنجیره تأمین
در زنجیــره تأمیــن ،دو مرحلـهی مهــم وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا فرســت مایــل دلیــوری نــام دارد و دیگــری بــا نــام لســت مایــل دلیــوری شــناخته میشــود .متاســفانه نمیتــوان

معــادل دقیقــی در زبــان فارســی بــرای ایــن دو اصطــاح پیــدا کــرد و بهتــر اســت آنهــا را بــه شــکل اصلیشــان اســتفاده کــرد .منظــور از فرســت مایــل دلیــوری کــه در اول زنجیــره تأمیــن

قــرار میگیــرد ،کارهایــی اســت کــه بــرای بهینــه کــردن مراحــل مربــوط بــه دریافــت کاال از فروشــنده و رســاندن آنهــا بــه یــک مرکــز مرتبســازی ( )Sortingانجــام میشــود.

امــا مرحلـهی بعــدی کــه لســت مایــل دلیــوری نــام دارد ،بــه تمــام اعمالــی گفتــه میشــود کــه بــرای رســاندن کاال بــه دســت مشــتری نهایــی انجــام میشــود .بــه بیــان دقیقتــر ،هــدف
اصلــی مــا در لســت مایــل دلیــوری ،رســاندن کاال بــه دســت مشــتری در ســریعترین زمــان ممکــن اســت.

بــا وجــود اینکــه تمــام مراحــل لجســتیک از زمــان تحویــل گرفتــن بســته از فرســتنده تــا زمــان تحویــل دادن آن بــه گیرنــدهی نهایــی مهــم هســتند ،آخریــن مرحلــه کــه بــه خــروج کاال

از مرکــز پــردازش و رســیدن آن بــه دســت مشــتری نهایــی مربــوط میشــود ،اهمیــت بیشــتری دارد .ایــن همــان مرحلـهای اســت کــه معمــوال پرهزینهتریــن و زمانبرتریــن مرحلــه در
زنجیــره تأمیــن اســت .دلیــل چالشــی بــودن ایــن مرحلــه ،زیــاد بــودن تعــداد بســتههایی اســت کــه معمــوال کوچــک هســتند و پیــک ارســال بایــد در طــول مســیر توقفهــای فراوانــی

داشــته باشد.

چه مشکالتی بر سر راه لست مایل دلیوری وجود دارد؟
افزایــش کسـبوکارهای اینترنتــی منجــر بــه افزایــش تعــداد مشــتریهایی شــده اســت کــه انتظــار دارنــد خریدهایشــان ســریع و بــا هزینــه ارســال رایــگان بــه دستشــان برســد .حــاال

اگــر خریــدار در هنــگام رســیدن پیــک بــه آدرس در محــل حضــور نداشــته باشــد ،تمــام بهینهســازیهای انجــام شــده از نظــر زمــان و هزینــه بــه هــدر خواهــد رفــت.

بــه عــاوه بســیاری از شــرکتهای مشــتری ایــن ســرویس ،انتظاراتــی دارنــد کــه در میــان آنهــا ســرعت ارســال ،پایبنــدی بــه زمــان ،دقــت در قوانیــن ،وفــادار مانــدن بــه آنهــا و بیمــه

کــردن محصــوالت از باقــی انتظــارات مهمتــر هســتند.

از یــک ســو فروشــندگان میخواهنــد مشــکالت اینچنینــی مربــوط بــه لســت مایــل دلیــوری را بــه شــکل شایســتهای مرتفــع کننــد و از ســوی دیگــر ،شــرکتهای لجســتیک تمایــل دارند

ایــن کار را بــا حداقــل هزینههــای مربــوط بــه وســایل حمــل و نقــل ،ســوخت ،نیــروی انســانی ،فنــاوری و مــوارد اینگونــه انجــام دهنــد.

بنابرایــن اگــر یــک شــرکت لجســتیک بخواهــد لســت مایــل دلیــوری را بــا کیفیــت باالیــی به مشــتریان خــود ارائــه کنــد ،باید بــرای ایــن نیازهــا و مشــکالت ،جوابهای مناســبی داشــته

با شد .
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تکنولوژی های لجســتییک جهان
چگونه دستکشهای اسکنر به کمک صنعت
لجستیک میآیند؟
در صنعــت لجســتیک زمــان همــه چیــز اســت! اگــر شــما

یــک حرفــهای هســتید کــه در انبــار کار میکنیــد و نیــاز بــه
جابجایــی و اســکن بســتهها داریــد ،احتمــاال میدانیــد

چقــدر مهــم اســت کــه دســتهای خــود را آزاد نگــه داریــد
تــا در هــر دقیقــه کار شــما قطــع نشــود.

اگــر شــما هــم از اســکنر بارکــدی که به شــکل اســلحه اســت
اســتفاده میکنیــد ،بایــد بدانیــد ایــن بهتریــن راه حــل برای
ایــن کار نیســت؛ بــه خصــوص بــرای کارکنانــی کــه دائــم در

حــال حرکت هســتند؛

بــه همین دلیــل برخی از شــرکتها ایــده ایجــاد راهحلهای

جدید اســکن برای راحتی بیشــتر را ارائــه دادهاند.

نقش گجتهای پوشیدنی در صنعت لجستیک
امــروزه شــرکتهای بســیاری فعالیتهــای گســتردهی

خــود را در ایــن زمینــه آغــاز کردهانــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه

اســتفاده از اســکنرهای قدیمــی کار را بــرای افــراد ســخت
میکنــد ،پوشــیدنیهای ســبک و بادوامــی بــه بــازار
آمدهانــد تــا ســرعت کار افــراد را بهبــود بخشــیده و فرآینــد

آن را ســادهتر کننــد.

تکنولــوژی پوشــیدنی دســتهای از فناوریهاســت کــه

توســط یــک مصرفکننــده پوشــیده میشــود و بــا داشــتن

سنســورهایی خــاص ،میتواند دادههــای موردنیــاز را انتقال
دهــد .ایــن نــوع از فناوریهــا بــا انــواع کامپیوتــر و گوشــی

همــراه نیــز ســازگاری دارنــد.

در ادامــه یکــی از شــرکتهای پیشــتاز در ایــن حــوزه را بــه
عنــوان نمونــه مــوردی بررســی خواهیــم کــرد.

 Progloveپیشتاز دستکشهای اسکنر
 Progloveکــه در ســال  ۲۰۱۵فینالیســت جــام جهانــی نــوآوری  WT | Innovation World Cupدر بخــش ایمنــی و امنیــت و همچنیــن برنــده IoT/M2M Innovation World Cup

در بخــش صنعــت  )4.0 industry( ۴.۰بــود ،دســتکشهای هوشــمند را بــرای اســکن کاالهــا و مصــارف صنعتــی از جملــه بهینهســازی لجســتیک بــه بــازار عرضــه کــرد .بــا اســتفاده از
 ،فرآینــد ردیابــی بســته یــا قطعــات پیچیــده ســاختاری در حد اســکن
ایــن فنــاوری میتــوان مراحــل فرآینــد را بهصــورت  Hands-Freeاز طریــق موتــور بارکــد  2Dثبــت کــرد .بنابرایـن

 ،آکوســتیک و … بازخــورد مســتقیمی از مراحــل کاری خــود دریافــت میکنند.
توســط یــک دســتکش ،ســاده شدهاســت .بــه ایــن ترتیــب کارکنــان از طریــق فناوریهــای لمســی ،نــوری

این ایده ساده تأثیر زیادی داشته است و نظر مشتریانی مانند  Bosch،Lufthansa Technik،BMW، Audiو  Reweرا به خود جلب کرده است.

 ،Thomasبنیان گذار  ProGloveمیپردازیم :این ایده در اواخر سال  ۲۰۱۴به وجود آمد .زمانی که اینتل یک مسابقه بزرگ با نام “Make It

در ادامه به بررسی صحبتهای Kirchner

کنید ،همیشه دو صفر اضافی در مقایسه با آنچه

 ”Wearableبرگزار کرد .مسابقهای که در سانفرانسیسکو برگزار میشد و از دیدگاه آلمانیها بسیار جذاب بود؛ اگر به مسابقات استارتاپ نگاه
 ،به پایان مبلغ جایزه اضافه میشود!
معموال در اروپا ارائه میشود


از آنجایــی کــه برنــده شــدن نیــم میلیــون دالر بــرای شــرکتهای اســتارتاپی ،خــود یــک ســرمایهی بــزرگ محســوب میشــود ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه شــرکت در ایــن مســابقه

میتوانــد فرصتــی مناســب و ســودآور بــرای مــا باشــد.
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Thomas Kirchner

از انگیزههای خود میگوید

امــا ایــن رقابــت تنهــا بخشــی از انگیــزهی مــا بــود .جنبــه دیگــر ایــن بــود کــه یکــی از بنیانگــذاران کمپانــی مــن  Paulدر آن زمــان در  BMWکار میکــرد .او

 ،کســب درآمــد میکــرد .او متوجــه شــد کــه اگــر شــما مجبــور بــه
در حالــی کــه تحصیــل میکــرد بــا نمایــش ســایت تولیــد  BMWبــه گردشــگران در مونیـخ

ـرد اگــر مــن فقــط یــک ثانیــه از زمان یک
 ،کارگــران مجبورنــد همیــن کار را  ۱۰۰۰بــار انجــام دهنــد .پــاول فکــر کـ 
ســرهم کــردن مثــا  ۱۰۰۰اتومبیــل در روز باشــید

ـه ،آنهــا بــه هــر حــال یــک جفــت دســتکش دارنــد .پــس چــه بهتــر
 ،روزانــه  ۱۰۰۰ثانیـهی آنهــا را ذخیــره میکنــم! بــه عــاو ه اینکـ 
کارگــر را نجــات دهـم
کــه ایــن دســتکش قابلیتهــای خاصــی بــرای ذخیــره زمــان را نیــز بــه آنهــا بدهــد.

ایــن موضــوع بــه مــا کمــک کــرد کــه مدتــی بــه عنــوان کارآفریــن بــا هــم کار کنیــم؛ مــن حــدود ده ســال پیــش اولیــن شــرکتم را بــا پــاول تأســیس کــردم

کــه یــک فروشــگاه اینترنتــی ابزارهــای فنــی ســازگار بــا محیــط زیســت بــود؛ مــا همچنیــن بــا یکــی دیگــر از بنیانگــذاران  ProGloveشــرکت دیگری تأســیس

کردیــم کــه ماننــد  Uberیــا  Lyftبــود امــا ایــدهای کــه در ســر داشــتیم را خامــوش نکــرد .بههــر حــال مــا در مســابقه  Intelدر رده ســوم قــرار گرفتیــم و ایــن
 ،یکــی از تولیدکننــدگان معتبــر اتومبیــل اولیــن مشــتری مــا شــد.
بــدان معنــی بــود کــه  ۲۵۰٬۰۰۰دالر پــول بهدســت آوردیــم .شــش مــاه بعـد

BMW
اولین مشتری دستکشهای اسکنر ProGlove
 BMWبــه مــا ایــن امــکان را داد تــا محصــوالت خود

را در خــط تولیدشــان تســت کنیــم .از آنجــا بــه روش

نمونــه ســازی ادامــه دادیــم و کل ســال  ۲۰۱۵را روی این
موضــوع کار کردیم.

 ،شــما بــا
بــه طــور معمــول بــه عنــوان یــک اســتارتاپ

یــک محصــول و  ۱۰۰ویژگــی شــروع بهکار میکنیــد و در
 ،یــک محصول با ســه ویژگــی دارید! ما
پایــان آزمایـش

بــا یک دســتکش بســیار هوشــمند شــروع کردیــم؛ قبل

 ،کارگــران به وســیله اســکنرهای اســلحهای
از دســتکش

د و از جایــی دیگــر بازخــورد
چیــزی را اســکن میکردنـ 
میگرفتنــد.

مــا بهایــن نتیجه رســیدیم کــه اگــر بتوانیم ثبت اســناد

 ،کارگران
بارکــدی را بهصــورت  Hands-Freeتهیــه کنیـم

میتواننــد در هــر ثبــت ســند ،ســه الــی چهــار ثانیــه

 ،بنابرایــن دیگــر نیــازی بــه گرفتــن
صرفهجویــی کننـد
آن اســلحهی اســکنر نیســت و آنهــا میتواننــد ایــن
کار را بســیار ســریعتر و راحتتــر بــا دســتکش اســکنر

انجــام دهند.

خوابیدن بنیانگذاران  ProGloveدر اتومبیل یا
شرکت!
نکت ـهای جالــب کــه بیشــتر مــردم دربــاره ProGlove

نمیداننــد ایــن اســت کــه یکــی از بنیانگــذاران مــا

 ،ســه ســال و نیــم بــود کــه در اتومبیــل خــود
تومــاس

میخوابیــد!

ایــن مســاله بههیــچ وجــه بــه نبــودن پــول مربــوط

نیســت؛ چــرا کــه  Porsche،BMWو  Ikeaمشــتریان ما
هســتند! ایــن فقــط یــک انتخــاب بــود؛ البتــه مــا ســه
مــاه پیــش دفتــر را جابجا کردیــم و اکنون مســافت بین

دفتــر و پارکینــگ بــرای او خیلــی زیــاد اســت؛ بنابرایــن
تومــاس در دفتــر میخوابــد! بــه همیــن دلیــل مــا یــک

کــه مــا بــه  ٪۹۹از کارخانههــای  BMWدر اروپــا ســرویس

ـم ،بنابرایــن اگــر آنهــا کارخانههایــی در آمریــکای
میدهیـ 
 ،بدیهــی اســت کــهبخواهنــد همــان نتایج را
شــمالی دارنـد

آپارتمــان مــدرن در دفتــر خــود داریــم ،ســالن ورزشــی

کســب کنند.

بســیاری از همــکاران در شــرکت میخوابیــم زیــرا بعضی

سخن آخر

 ،دوش داریــم .ایــن روزها ما و
 ،لباسشــویی داریـم
داریـم
اوقــات آنقــدر درگیــر بحــث و گفتگــو دربــاره ایدههــای

جدیــد میشــویم کــه وقتــی بهخودمــان میآییــم،

اگــر ایــن تکنولــوژی وارد ایــران شــود ،کمــک بســیاری بــه

انــواع صنایــع بهویــژه صنعــت لجســتیک خواهــد کــرد.

میبینیــم اتوبــوس رفتــه و ســاعت کار متــرو نیــز تمــام

یکــی از زمانبرتریــن کارها در فرآیندهای لجســتیکی اســکن

بهتــر از شــرکت خودمــان؟! ایــاالت متحــده اولین هدف

اســتفاده از دســتکشهای اســکنر میتوانــد تاثیــر زیــادی

داریــم و در مرحلــه بعــد ســراغ آســیا خواهیــم رفــت.

نکســت بهعنــوان ارائهدهنــده ســرویسهای ارســال

شدهاســت؛ بنابرایــن فقــط میخواهیــم بخوابیــم و کجا
مــا بــود؛ در حــال حاضــر یــک دفتر کوچــک در شــیکاگو

کــردن بارکــد بســتهها و ثبــت اســناد آنهاســت .بنابرایــن

بــر بهینهســازی فرآیندهــای لجســتیکی داشــته باشــد .تـی

مــا تصمیــم گرفتیــم کــه بــا آمریــکا شــروع کنیــم فقــط

بســته در تهــران ،تمــام تــاش خــود را بــرای اســتفاده

 ،هســتند.
آنچــه در اروپــا میبینیـم

بستهاســت و امیدواریــم بــهزودی شــاهد اجرایــی شــدن

بــه ایــن دلیــل کــه بازارهــای ایــن قــاره بســیار شــبیه به
ایــن تصمیــم بــرای شــرکای مــا نیــز منطقــی اســت؛ چرا

از تکنولوژیهــای روز دنیــا در صنعــت لجســتیک بــهکار

ایــن نــوع از فناوریهــا در ایــران نیــز باشــیم.

Thomas Kirchner
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معریف برترین اســتارتآپهای جهان
استارتآپ نورو ()Nuro؛ فراتر از رباتها

بــه نظــر میرســد اتومبیلهــای حمــل خــودران بــرای لســت مایــل دلیــوری ( )Last-Mile Deliveryدر چشـماندازی روشــن قــرار دارنــد .ایــن همــان چیــزی اســت کــه گــروه کالیفرنیایــی

 Nuroپــس از رونمایــی از نمونــه اولیــه در اوایــل ســال جــاری میــادی ،بــه دنبــال گســترش آن اســت .ابعــاد وســیله نقلیــهای کــه آنهــا طراحــی کردهانــد ،شــباهت زیــادی بــه  SUVهای

معمولــی دارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه عــرض آن تنهــا  ۱متــر اســت و  ۱۱۵کیلوگــرم نیــز ظرفیت بــار دارد!

ممکــن اســت ظاهــر ایــن وســیله نقلیــه کمــی عجیــب بــه نظــر برســد ،امــا فنــاوری آن انقالبــی اســت! سیســتم هدایــت این وســیله نقلیــه در یــک باکس درســت در وســط ایــن اتومبیل

نصــب شــده و ظاهــری منعطــف بــه آن بخشــیده اســت؛ نکتــه جالــب ایــن کــه طراحــی ایــن قســمت بســیار شــبیه بــه دســتهی یــک ســبد خریــد اســت و ایــن حــس را به شــما منتقل

میکنــد کــه در حــال اســتفاده از یــک ســبد خریــد متحــرک هســتید!

 Nuroمعتقــد اســت ایــن وســیله نقلیــه میتوانــد آینــدهی تحویــل درب بــه درب را متحــول کنــد و البتــه از نظــر فعــاالن ایــن حــوزه ،دور از انتظــار هــم نیســت .ایــن اســتارتآپ بــر ایــن
بــاور اســت کــه ایــن وســایل نقلیــه خــودران زندگــی شــما را ذخیــره خواهنــد کــرد! چــرا کــه امــور روزمرهتــان را آســانترمیکنند و زمــان بیشــتری بــرای ارتبــاط بــا مــردم و چیزهایــی کــه

دوســت داریــد را بــه شــما هدیــه خواهنــد داد.

همچنیــن اعتقــاد دارنــد کــه ایمنــی باالتریــن اولویــت آنهاســت؛ ســاالنه بیــش از  ۱میلیــون نفــر در تصادفــات رانندگــی در سراســر جهــان جــان خــود را از دســت میدهنــد کــه  ٪۹۴آنها

نتیجــه خطــای انســانی هســتند؛  Nuroمیگویــد بــا ســاخت ایــن وســیله نقلیــه خــودران و فراگیــر شــدن آن ،ایــن آمــار کاهــش پیــدا خواهــد کرد.
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اخبار لجستیک ایران
واریز تسهیالت حمایتی به شرکتهای حمل و نقلی
زیاندیده از کرونا تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی ،محمــد

اســامی ،وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه ســوالی در
خصــوص بســتههای حمایتــی بــرای حمایــت از فعــاالن

حمــل و نقــل زیاندیــده از کرونــا اعــام داشــت :براســاس
مصوبــه ســتاد ملی مبــارزه با کرونــا واریز تســهیالت حمایتی

اشــخاص در اولویــت اول بــود و ســپس نوبــت شــرکتها
میرســد کــه تــا پایــان اردیبهشــت تســهیالت حمایتــی
شــرکتها نیــز واریــز خواهــد شــد.

وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بر

اینکــه شــرکتهای فعــال در حمــل و نقــل مدعــی هســتند
کــه بســته حمایتــی هنــوز به دســت آنها نرســیده اســت و
در صــورت تاخیــر ناچــار بــه تعدیــل نیــرو میشــوند ،گفت:

اولویــت مــا در ارائــه بســتههای حمایتــی ،افراد و اشــخاص
هستند .

در ابتــدا ایــن بســتههای حمایتــی بــه افــراد داده میشــود

و پــس از آن شــرکتها ایــن بســته حمایتــی را دریافــت

میکننــد .اســامی از پرداخــت و ارائــه بســتههای حمایتــی
بــه تمام شــرکتهای شناســایی شــده تــا پایان اردیبهشــت

مــاه خبــر داد و گفــت :در روزهــای آینــده تمــام شــرکتهای
واجــد شــرایط پیامــک دریافــت بســته حمایتــی را دریافت

میکننــد و پــس از آن ایــن شــرکتها بــه بانکهــای عامــل

معرفــی میشــوند تــا مراحــل پرداخــت تســهیالت انجــام
شو د .

زمان دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین تغییر کرد
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر؛ آقــای دکتــر بهــروز کریمــی دبیــر جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تأمین گفــت :پــس از جلســات هماندیشــی که کمیتــه اجرایی

بــرای برگــزاری دومیــن دوره ایــن جایــزه داشــت بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدیم کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و وجــود شــرایط خــاص در کشــور ،زمانبنــدی برگــزاری دومیــن

دوره ایــن جایــزه را از مهــر  ۹۹بــه اســفند  ۹۹منتقــل کنیــم کــه بــا توجــه بــه مشــخصتر شــدن وضعیــت ،متعاقبــا زمــان دقیــق آن اطــاع رســانی خواهــد شــد.

آقــای دکتــر کریمــی افــزود :از ویژگیهــای دومیــن دوره جایــزه ،تاکیــد بــر فعــال کــردن ســایر بخشهــا از جملــه نمایشــگاه ،فعــال شــدن ســطوح ســه ســتاره و چهــار ســتاره تقدیرنامــه و

برنامههایــی در جهــت توانمندســازی ارزیابــان اســت .بهرهگیــری از تجربیــات دوره گذشــته و نیــز تکیــه بــر نقــش پررنــگ کمیتــه علمــی بــرای بســط مــدل در ســایر رســتههای مرتبــط از

جملــه اهــداف ایــن دوره خواهــد بــود.

دبیــر جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تأمیــن عنــوان کــرد :برنامههــای آتــی در خصــوص فراخــوان شــرکتکنندگان در بخشهــای مختلــف جایــزه و نیــز تربیــت ارزیابهــا از طریــق
تارنمــای ایــن جایــزه در دســترس قــرار خواهــد گرفــت .دکتــر کریمــی افــزود :خوشــبختانه در نخســتین دوره جایزه ملی لجســتیک و زنجیــره تأمیــن در مهــر  ،۱۳۹۸تعداد  ۲۰شــرکت حضور

داشــتند کــه  ۴شــرکت تقدیرنامــه و  ۱۲شــرکت موفــق بــه دریافــت گواهینامــه شــدند .نــگاه ویــژه ایــن جایــزه ،پیونــد مؤثــر بیــن اســتارتآپها و صنعــت بــوده اســت کــه بــا مشــارکت

 ۴۲اســتارتآپ و انتخــاب  ۶اســتارتآپ برتــر در نخســتین دوره جایــزه نمــود داشــته اســت.

تامین مالی  ۱۲پروژه حملونقلی از طریق عرضه در بورس
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی ،محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی از تامیــن مالــی  ۱۲پــروژه

ریلــی و آزادراهــی از طریــق بــازار ســرمایه خبــر داد و افــزود :هماکنــون در حــال مذاکــره بــا ســازمان بــورس هســتیم تــا

بــا جذابیــت ایــن طر حهــا از یــک ســو و مقبولیــت عمومــی بــازار ســرمایه از ســوی دیگــر ،ایــن تأمیــن مالــی انجــام
شو د .

در خصــوص نحــوه عرضــه نیــز چنــد الگــو داریــم کــه یکــی از آنهــا عرضه ســهام هــر پروژه به شــکل صنــدوق پــروژهای

مســتقل و دیگــری بــه صــورت ایجــاد صندوق پــروژه تجمیعی اســت.
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اخبار لجستیک جهان
فرقــی نمیکنــد آن را دســتمزد قهرمانــی بنامیــد
یــا دســتمزد خطــر؛ کارگــران حیاتــی بیشــتر از این
میخواهنــد!
بــه گــزارش وال اســتریت ژورنــال برخــی شــرکتها در

ماههــای اخیــر دســتمزد کارگــران خردهفروشــی و حتــی

ســایر کارمنــدان خــود را افزایــش دادهانــد تــا ضمــن بــه
رســمیت شــناختن تالشهــای آنهــا ،از میلیونهــا

امریکایــی بخواهنــد کــه در خانــه بماننــد.

در ایــن میــان برخــی از کارمنــدان از ایــن پــول اســتقبال
کردهانــد ،در حالــی کــه برخــی دیگــر میگوینــد بــه دلیــل

گســترش کروناویــروس در ایــاالت متحــده ،ایــن مبلــغ

بــرای مواجهــه بــا خطــرات احتمالــی کافــی نیســت .البتــه

کارفرمایانــی کــه پاداشهــای مربــوط بــه کروناویــروس را
پرداخــت میکننــد ،نســبتا کــم هســتند.

طبــق نظرســنجی کــه در مــاه آوریــل توســط انجمــن

غیرانتفاعــی  WorldatWorkانجــام شــد ،از هر چهار شــرکت

کــه بــه کارکنــان خــود در ســایت نیــاز دارنــد ،فقــط یــک
شــرکت دســتمزد خطــر را پرداخــت میکنــد.

جالــب اســت بدانیــد در مقایســه بــا  ٪۴۶از خردهفروشــان
ضــروری ،تنهــا  ٪۲۹از کارمنــدان مرتبط با ســامتی ،دســتمزد
خطــر را دریافــت میکننــد.

کتی دادلی هلمز ،وکیل اشتغال مستقر در کلمبیا ،در این زمینه

میگوید :ممکن است بیمارستانها بخواهند به کارگران خود
پاداش دهند ،اما خود در شرایط اقتصادی دشواری بهسر
میبرند؛ چرا که معموال عمده درآمد آنها از عملهای جراحی

غیرضروری بوده است و در حال حاضر این عملها به شدت
کاهشیافتهاند.

افزایش تقاضای انبارداری بعد از شیوع ویروس کرونا

شــوکهای اقتصــادی کوتــاه مــدت راهــی بــرای تغییــر نیازهــا و داشــتن انبارهــای بزرگتــر بــرای تأمیــن بازارهــای مصرفــی هســتند .بــه گــزارش وال اســتریت ژورنــال در همیــن راســتا

بنگاههــای امــاک و مســتغالت صنعتــی انتظــار دارنــد کــه اختــال در زنجیرههــای عرضــه مصرفکننــده ناشــی از شــیوع کروناویــروس ،باعــث افزایــش تقاضــای انبــارداری شــود .در ایــن

میــان کــه بیثباتــی بــازار ذخیــره کاالهــا و کســادی اکثــر کســب و کارهــا باعــث شــده برخــی از بنگاههــا فعالیــت خــود را محــدودکننــد ،برخــی دیگــر نیــز درحــال تــاش بــرای ایجــاد
ظرفیتهــای بیشــتر هســتند.

در حــال حــاض ســازندگان انبــار بــه برخــی از مشــتریان خــرده فروشــی و لجســتیک کمــک میکننــد تــا فضــای ذخیرهســازی بیشــتری را تأمیــن کننــد؛ از آنجایــی کــه تعطیلــی کســب و

کارهــا باعــث ایجــاد تحــول در الگوهــای خریــد مصرفکننــده میشــوند ،ســازندگان انبــار معتقدنــد کــه ایــن رونــد ،باعــث ایجــاد تغییــرات طوالنــی مــدت در نحــوه مدیریــت شــرکتها
در زنجیــره تأمیــن خواهــد شــد .ایــن امــر بــه احتمــال زیــاد عملیــات قویتــر و « »safety stockبیشــتری را در سراســر کشــور طلــب میکنــد زیــرا کســب و کارهــا اســتراتژیهای انبــارداری

خــود را بهینــه میکننــد.

کارل سیبرشــت ،مدیــر اجرایــی شــرکت فلکــس در ایــن بــاره گفــت :شــرکت فلکــس ،کــه کســب و کارهــا را بــه انبارهایی بــا فضایی بــرای اشــتراک گــذاری متصل میکنــد ،شــاهد افزایش

تقاضــای خردهفروشــان و برندهــای از تولیــد بــه مصــرف اســت کــه ســفارشهای آنالیــن کاالهایــی ماننــد لــوازم بهداشــتی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.

ایــن تحــوالت در حالــی رخ میدهــد کــه زنجیرههــای تأمیــن خــرده فروشــیها بــر اثــر کمبــود کاالهــای اساســی مصرفــی در طــول شــیوع کرونــا تحــت فشــار هســتند .ازدحــام
مصرفکننــدگان بــرای انباشــت مــواد ضــروری ماننــد دســتمال توالــت و ضدعفونیکننــده دســت ،بــه دلیــل محدودیتهــا در دوران کرونــا ،جریــان تهیــه کاال را مختــل کــرده اســت .امــا

مدیــران صنعــت میگوینــد بــا شــکلگیری عــادات مصرفکننــده در ایــن دوره و تنظیــم مجــدد شــرکتها در اســتراتژیهای توزیــع خــود ،تقاضــا را بــه رشــد خواهــد بــود .بــرای مثــال
شــرکت  Walmartمــاه گذشــته نزدیــک بــه  ۹۰۰میلیــون دالر فــروش مــواد غذایــی داشــته اســت کــه در مقایســه بــا مــاه فوریــه  ٪۲۱و در مــارس  ۲۰۱۹نزدیــک بــه دو برابــر شــده اســت.
در ایــن شــرایط اگــر مصرفکننــدگان مرتبــا اقــدام بــه ســفارش آنالیــن از فروشــگاههای مــواد غذایــی کننــد ،تقاضاهــا بــه ســمت انبارهایــی بــا قابلیــت تنظیــم دمــا مـیرود؛ بــازاری کــه با
رعایــت دســتورالعملهای مانــدن در خانــه و فاصلــه اجتماعــی در حــال رونــق گرفتــن اســت .طبــق اعــام شــرکت  ،CBRE Groupطــی پنــج ســال آینــده ۷۵ ،تــا  ۱۰۰میلیــون فــوت مربــع
فریــزر صنعتــی و فضــای خنــک کننــده ،بــرای تأمیــن تقاضــای فــروش مــواد غذایــی آنالیــن ،مــورد نیــاز خواهــد بود.

ش مــواد غذایــی ایاالت متحــده را تشــکیل میدهد،
متیــو واالســزک ،معــاون تحقیقــات صنعتــی و لجســتیک  CBREگفــت :در حالــی کــه تجــارت الکترونیکــی اکنــون حــدود  ٪۳از کل فرو 
انتظــار رشــد عظیمــی وجــود دارد؛ چــرا کــه خریــداران خانـهدار بــه ســفارش آنالیــن مــواد غذایــی عــادت میکننــد .در نظرســنجی مــاه گذشــته بیــش از نیمــی از  ۱۰۰۰مصــرف کننــده ایاالت

متحــده گفتنــد کــه بــه دلیــل  19-Covidاز فروشــگاههای مــواد غذایــی آنالیــن خریــداری کردهانــد؛ طبــق نظرســنجی انجــام شــده هــر یــک نفــر از پنــج پاسـخدهنده گفتنــد کــه بــرای

اولیــن بــار ایــن کار را کردهانــد.
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مزیت رسویس تحویل در همان روز
کسب و کارهای اینستاگرامی
در شــماره قبــل تیمــگ بــه توضیحــی اجمالــی در رابطــه بــا ســرویس تحویــل در همــان روز ( )same-Day Deliveryپرداختــه شــد .در ایــن شــماره مزیــت ایــن ســرویس بــرای کســب و
کارهــای اینســتاگرامی بررســی خواهــد شــد .ایــن ســرویس راحتــی خریــد آنالیــن را در کنــار ســرعت و فوریــت خریــد از فروشــگاههای ســنتی بــه صــورت همزمــان ارائــه میکنــد.

فروشــگاههای اینســتاگرامی تقریبــا همــه چیــز میفروشــند! اینســتاگرام فضــای شــیکی دارد و کاالهایــی کــه بهتــر در ایــن تعریــف بگنجنــد ،راحتتــر دیــده و فروختــه میشــوند .پیــک
موتــوری فروشــگاه اینســتاگرامی یــک موضــوع خــاص و چالشــی اســت .تعــداد زیــادی از فروشــگاههای اینســتاگرامی در تهــران مســتقر هســتند و همـهی آنها بــرای حمل بــار به مقصد

شــهرهایی بــه غیــر از تهــران از ســرویس شــرکت پســت اســتفاده میکننــد .امــا زمانــی کــه صحبــت از ارســال درون شــهری بســتهها بــرای تهــران مطــرح باشــد ،ســرویس تحویــل در
همــان روز شــرکتهای طــرف ســوم لجســتیکی اهمیــت خــود را نشــان میدهــد.

تعرفه پایین
یکــی از بزرگتریــن مزیتهــای تــی نکســت بــرای کســب

و کارهای اینســتاگرامی ،تعرفهی پایین آن اســت .ســرویس

تحویــل در همــان روز مزایــای زیــادی هــم برای فروشــگاهها
و هــم برای مشــتریان آنهــا دارد .افزایش حاشــیه ســود به
دلیــل تعرفــه پایینتــر ،ارســال همزمــان تمــام بســتهها در

ســطح شــهر و حــذف دردســرهای ارســال هــر بســته با یک

امکان پرداخت در محل
بــا توجــه بــه ایــن کــه فروشــگاه اینســتاگرامی درگاه پرداخــت آنالیــن نــدارد ،مجبور اســت هزینــه کاالهای فروخته شــده

را درب منــزل از مشــتری دریافــت کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت که پیــک موتوری فروشــگاه اینســتاگرامی حتمــا باید یک

دســتگاه کارتخــوان بــه همــراه داشــته باشــد تــا بتوانــد هزینـهی کاال را از مشــتری دریافــت کنــد .البتــه گاهــی هــم الزم
اســت تــا پــول نقــد را از خریــدار تحویــل بگیــرد و بــه فروشــنده تحویــل دهد.

پیــک موتــوری از ویژگیهــای شــاخص درخواســت پیــک

اگــر پیــک موتــوری در اســتخدام فروشــگاه باشــد ،یــا از پیکهــای لحظـهای ماننــد الوپیک اســتفاده شــود ،هزینهها ســر

تحویــل در همــان روز یا  same-day deliveryدر کنار ســرعت

ایــن هزینــه بــا اســتفاده از ســرویس پرداخــت در محــل ( )CODشــرکت تــی نکســت کامــا حــذف خواهد شــد؛ زیــرا تی

موتــوری بــه روش تحویــل در همان روز شــناخته میشــوند.

بــاال در تحویــل ،تعرفــه پایینتــری نیــز نســبت بــه توزیــع

لحظـهای داشــته و حاشــیه ســود کســب و کارهــا را افزایش

میدهــد.

بــه فلــک خواهــد کشــید .چــرا کــه بــرای ایــن گونــه تســویه ،هزینــه مســیر رفــت و برگشــت محاســبه خواهــد شــد .اما
نکســت بــه کســب و کارهــا اجــازه میدهــد شــماره شــبای حســاب شــخصی خــود را روی دســتگاههای  POSتنظیــم
کننــد تــا مبلــغ دریافــت شــده از مشــتری مســتقیما بــه حســاب خودشــان واریز شــود.

هزینه ثابت در تمام مناطق تهران
اگــر فروشــگاههای اینترنتــی بخواهنــد بــرای هــر بســتهی

خــود یــک پیــک موتــوری بگیرند ،بایــد هزینـهی زیــادی را

متحمــل شــوند .هزینـهای کــه بســته بــه مســافت ،زمــان و

میــزان ترافیــک متغیــر نیــز خواهــد بــود .اما در تی نکســت

ایــن هزینــه در تمــام مناطــق تهــران ثابت اســت.

شــرایط منعطفی که شــرکت تی نکســت برای فروشگاههای
اینســتاگرامی در نظــر گرفتــه اســت ،باعــث شــد ه تــا میــل

کسـبوکارهای کوچــک بــه همــکاری بــا آن بیشــتر شــود.

کســب و کارهــای اینســتاگرامی میتواننــد در زمــان نیــاز،
چنــد بســته را بــه صــورت تجمیعــی در اختیــار تی نکســت

قــرار دهنــد و انتظــار داشــته باشــند تــا بستههایشــان در
همــان روز و بــا قیمتــی خیلــی ارزانتــر از گزینههــای دیگــر
به دســت مشــتریان برســد.

ارسال به شهرستان
از آنجــا کــه شهرســتانیها نیــز جزئــی از خریــداران

فروشــگاههای اینســتاگرامی هســتند ،تــی نکســت بهجــز

ســرویس تحویــل در همــان روز بــرای ایــن کســب و کارهــا،
ارســال بــه شهرســتان را نیــز انجــام خواهــد داد.

البتــه بــا فاصلــهزمانــی بیشــتر از یــک روز؛ بــا وجــود اینکــه

در فروشــگاههای اینســتاگرامی از نمــاد اعتمــاد الکترونیکی و
ســایر نمادهــای رایــج خبــری نیســت ،مشــتریان میتوانند

پــس از دیــدن جنــس در محــل مــورد نظرشــان ،هزینـهی
آن را بــه پیــک موتــوری پرداخــت کننــد و بــه این شــکل به

فروشــگاه اعتمــاد کنند.

راحتــی ایــن نــوع خریــد و مشــابهت آن با خریــد حضوری،

چیــزی اســت کــه مشــتریان ایرانــی را به خــود معتــاد کرده

ا ست !
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مصاحبه
مصاحبه با حمید کلهر مدیر برنامهریزی تینکست در خصوص لجستیک ،پست ،کوریر سرویس و پساکرونا
اوضاع صنایع لجستیکی ،پست و کوریر سرویس در
ایران نسبت به جهان را چگونه ارزیابی میکنید؟
لجســتیک ،پســت و کوریــر ســرویس در ایــران دوران گــذار

از مدیریــت و عملیات ســنتی بــه مدیریت و عملیــات مدرن

را میگذرانــد؛ بــه نظــر مــن بخــش خصوصــی در ایــن گــذار
بــا ســرعت مناســبی پیش مـیرود ،با ایــن حال ایــن صنایع
در ایــران فاصلــه قابــل توجهــی بــا ســطح جهانــی داشــته و

همیــن فاصلــه ،فرصتهــای متنوعــی را بــرای مجموعههای

خوشفکــر فراهــم کــرده اســت .ایــران میتوانــد رشــد و

توســعه فزاینــدهای را تجربه کند به شــرطی کــه در حوزههای

عملیاتــی ،مدیریتــی ،حاکمیتــی ،قانونی و زیرســاختی اعم از

فیزیکــی ،نرمافــزاری و ســختافزاری ،تحــوالت مناســبی در

راســتای روندهــای جهانــی ایجاد شــود.

بــرای نمونــه شــکلگیری اولیــن اپراتــور پســت خصوصــی

ایــران (پســت اول) در راســتای ایجــاد یا تســریع و تســهیل
تحــوالت فوقالذکــر اســت کــه قاعدتــا فاصلــه مــا و دنیــا را

در ایــن صنایع کاهــش خواهد داد .در خصــوص این فاصله،

یــک مــورد مشــخص ،گویــای فرصــت موجــود و از دســت
رفتــه خواهــد بــود؛ پــس از برجــام ،ســرمایهگذار اروپایــی به
تهــران میآیــد تــا در حــوزهی  FMCGســرمایهگذاری کنــد؛
امــا پــس از اتمــام فــاز تحقیقــات بــازار ،به علــت ضعفهای

لجســتیکی در تهــران ،از ایــران رخــت برمیبنــدد و یــک
فرصــت در صنعــت کاالهــای تنــد مصــرف ،بــه این دلیــل از

دســت مـیرود.

تی نکست در چه سالی و با چه هدفی شکل گرفت؟

ایــن  pivotمبتنــی بــر دانشــی بــود که مکنــزی حــدودا چهار

پاســخ ایــن ســوال نیازمنــد یــک مقدمه اســت؛ بــا افزایش

مــورد ســرویس دلیــوری درون شــهری دو گــزارش ارائــه داد

ســال قبــل از آن منتشــر کرده بــود .در ســال  ۲۰۱۴مکنــزی در

چشــمگیر ضریــب نفــوذ اینترنــت همــراه (نســل  ۳و  )۴و

کــه در آن تکامــل دو ســرویس  Same Day Deliveryو On

اکوسیســتم اســتارتاپی ایجاد شــد.

«تحویــل در همــان روز :مرحلــه تکاملی بعدی در لجســتیک

رواج گوشــی هوشــمند در ایــران فرصتهــای جدیــدی در
ل  ۹۳اســنپ (تاکســی یاب) و
در حــوزهی حمل و نقل در ســا 

متعاقبــا تپســی شــروع بــه کار کــرده و تحولی عظیــم را برای

حمــل مســافر پدیــد آوردنــد .تحولــی کــه میتــوان از آن
به عنــوان یــک فنــاوری مخــرب ()Disruptive Technology

 Demand Deliveryرا بررســی کــرد .در گزارشــی بــا عنــوان
بســتهها» مکنــزی نتایــج جالبــی را منتشــر کــرد کــه ســه

مــورد آنهــا عبارتنــد از:

در همــان زمــان هلدینــگ فاخــر ،ذیــل گــروه شــرکتهای
لجســتیکی خــود ،طــرح اولیــه یــک کســب و کار کوریــری

بــه عنــوان بــازوی درونشــهری خــود را بنــا میکنــد.

و پســتی از برخــی منظرهــا اتفاقــا پدیــدهای خیلــی خوب و

تاثیرگــذار بــود؛ از ســوی دیگــر شــرکتهای فعــال در حــوزه

حمــل و نقــل ،پســت و کوریــر ســرویسها نیــز در خــط

مصــرف کننــده نهایــی به ســرویس تحویــل در همــان روز

خــرده فروشــان تحویــل در همــان روز را کاتالیــزوری برای

بخــش خصوصــی نقــش خــود را در بحــران کرونــا بهخوبی

حمــل مرســوله شــروع بــه کار کرد.

بــه کار کردند.

کرونــا بــازار و اقتصــاد را فلــج کــرد اما در صنایع لجســتیکی

رســاندن کاالهــا و اقــام ضــروری بــه درب منــزل مصــرف

بــا قیمــت مناســب ،راغب اســت.

در زمینــه حمــل مرســوله درون شــهری و بینشــهری شــروع

ارزیابی میکنید؟

تحویــل در همــان روز ،آســایش خریــد آنالیــن را بــا

یــاد کــرد کــه بــازار آژانسهــا و تاکســیها را بــر هــم زد.

بالفاصلــه بعــد از آن چندیــن و چنــد اســتارتآپ دیگــر هــم

کسب و کارهای لجستیکی و پستی را چطور

مقــدم مدیریــت بحــران کرونــا قــرار داشــتند و دارنــد.

دسترســی ســریع بــه محصــوالت ترکیــب میکنــد.

پــس از آن الوپیــک بــا مدلــی مشــابه اســنپ و تپســی برای

نقش لجستیک در دوران کرونا و اثر کرونا بر

افزایــش فــروش خــود تلقــی مــی کنند.

قرنطینــه مطلق یا قرنطینه نســبی درون یک شــهر ،مســتلزم

کننــدگان در آن شــهر بــوده و هســت و انصافــا در ایــن مورد
ایفا کــرد.

فضــای بیــن شــهری نیــز کــه نــوع دیگــری از قرنطینــه را

بر اساس آن گزارش و بازخورد گرفته شده از بازار در تابستان ۹۷

تجربــه کــرد و شــرایط و مســائل لجســتیکی خاص خــود را

ما نیست و سرویس  Same Day Deliveryکه مورد استقبال

بــا وجــود ایــن مــن معتقــدم کــه اثــر کرونــا ،برهــم زنندگی

ما به این نتیجه رسیدیم که  On Demand Deliveryاولویت

داشــته و دارد.

هســتهی اولی ـهی تــی نکســت (کــه نــام ســابق آن تــی

واقع شده بود و  Next Day Deliveryرا رسما در دستور کار

نبــوده اســت؛ برای توضیح بیشــتر بایــد مقدمـهای را عرض

کــه تــی نکســت مشــابه الوپیــک ،ســرویس On Demand

فــراز و نشــیبهای زیــادی را ،هــم پیــش از ایــن pivot

در حــوزه اســتراتژی و برنامهریــزی بلندمــدت و متعاقبــا

پیــک بــود) در دی مــاه  ۹۶شــکل گرفــت .در ابتــدا قــرار بــود
 Deliveryرا ارائــه دهــد.

قرار دادیم.

کنم .

و هــم پــس از آن داشــتیم و ســرویسهای ارزش افــزوده

برنامهریزیهــای میــان مــدت ،بــا کالن روندهــا و روندهــا

شــد.

و فنــاوری از طــرف دیگــر بــه کــدام ســمت و ســو میرونــد؟

تیــمآپ ،توســعه و تســت سیســتم نرمافــزاری ،تدویــن

و ســرویسهای تخصصــی نیــز مرحلــه بــه مرحلــه اضافــه

انجــام گرفــت ولــی در بــدو النــچ ،در تابســتان  ۹۷بــه دلیــل

ولــی مشــخصا ســوال شــما در مــورد هــدف شــکلگیری

رونــد بلنــد مدت و میــان مدتشــان چیســت؟ کالن روندها

عــاوه بــر تکمیل شــبکه خدمات لجســتیکی هلدینــگ فاخر

تدویــن کنیم.

برنامههــا ،جــذب نــاوگان ،فعالیتهــای مارکتینگــی و ...

ســر و کار داریــم .یعنــی بایــد ببینیــم کــه بــازار از یــک طــرف

نوســانات بســیار شــدید ارز ،برنامههــای مــا متوقــف شــد .پس

تــی نکســت را اینطــور پاســخ میدهــم :تــی نکســت

 pivotکرد و به جای تمرکز روی ،On Demand Deliveryارائه

بهدنبــال ایجــاد تحــول و ارتقــای بــازار ارســال درون شــهری

امــا در مــورد برنامهریــزی عملیاتــی و کوتــاه مــدت بایــد

جایــگاه برتریــن کوریــر درونشــهری ایــران اســت.

و مناســبتها را مدنظــر قــرار دهیــم.

از تحقیقات جامعتر و برنامهریزی جدید ،تی نکست اصطالحا

ســرویسهای  Same Day Deliveryو Next Day Delivery

را در دســتور کار قــرار داد.

مرســوالت اســت .چشــمانداز تــی نکســت دســتیابی بــه

کدامنــد؟ و برنامــه بلنــد مدتمــان را متناســب بــا آنهــا

حــوادث ،تغییــرات ناگهانــی و مقطعی ،کمپینهــا ،رویدادها
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بــرای مثــال چنــد کالن رونــد را عنــوان میکنــم تــا بتوانیــم

بــه جایــگاه و اهمیــت لجســتیک درون شــهری بپردازیــم؛
دیجیتالــی شــدن روزافــزون زندگــی انســانها و انجــام
آنالین بســیاری از امور؛ بزرگتر شــدن شــهرها و شهرنشــینی

بیشــتر نســبت بــه روستانشــینی؛ افزایــش امیــد بــه زندگی

و باالتــر رفتــن ســن متوســط انســانها.

همه جا از تاثیرات منفی کرونا شنیدهایم ،اگر بخواهید از تاثیرات مثبت آن بگویید ،چه نکاتی مدنظر شماست؟
چندیــن صنعــت متاثــر از پاندمی کرونا ،رشــد قابل توجهی داشــتند .بــرای صنایع و تولیدکنندگان مــواد ضدعفونیکننده

و شــویندهها ،کرونــا یــک نعمــت بــود .در واقــع کســب و کار آنهــا فرصــت جهــش قابــل توجهــی یافــت؛ تعــدادی از
دوســتان مــن کــه در ایــن صنعــت فعــال هســتند ،میگفتنــد بهصــورت ســه شــیفت کار میکننــد! و البتــه هــم دولــت

و هــم مــردم انتظــار داشــتند کــه شــویندهها و مــواد ضدعفونیکننــده بــه مقــدار کافی در اختیارشــان باشــد.

بــا افزایــش دیجیتالــی شــدن زندگــی روزمــره ،معامــات

افزایــش تقاضــای شــدید مــواد ضدعفونیکننــده عــاوه بــر تولیــد کننــدگان ،بــه تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه آنهــا نیز

بزرگتــر شــدن شــهرها نیــز از طریق چنــد متغیر واســطهای

بیمــاران نیــز بهشــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد.

آنالیــن و تعــداد فروشــگاههای آنالیــن بیشــتر میشــوند و

ســرایت کــرد .عــاوه بــر ایــن ،تولیــد کننــدگان لــوازم و ابزارهــای تشــخیصی و وســایل مربــوط بــه مراقبــت و درمــان

خریدهــای آنالیــن را افزایــش مــی دهــد .در خصــوص

گــروه دیگــری از کســب و کارهــا کــه کرونــا تاثیــر مثبتــی روی آنهــا داشــته ،کســب و کارهــای نرمافــزاری بودنــد کــه

شهرنشــین از کل جمعیــت در ایــران ،هــر دهــه حــدودا %۷

بــه شــدت تــکان خــورد؛ حتــی یــک اتفــاق جالــب افتــاد؛ زمانــی کــه کرونــا فقــط در چیــن اپیدمــی شــده بــود و تصــور

افزایــش شهرنشــینی ،در چنــد دهــه اخیر ،نســبت جمعیت

سیســتمها و راهکارهــای ویدئــو کنفرانســینگ یــا تلــه ورکینــگ را میفروختنــد؛ بــازار ایــن دســته از کســب و کارهــا

افزایــش یافتــه اســت .در مــورد افزایش تعداد کالنشــهرها،

میکردیــم همــان جــا میمانــد ،عضــو کمیتــه اطالعــات ســنای امریــکا تمــام ســهامهای خــود را فروخــت و ســهام

یــک تهــران بــود؛ در حالیکــه ایــن تعــداد هــم اکنــون ده

همیــن امــر نشــان میدهــد کــه آنهــا همــان موقــع هــم میدانســتند کــه قــرار اســت تحولــی عظیــم در ایــن بــازار

بایــد بگویــم تــی نکســت روی تمــام ایــن کالن روندهــا

متاســفانه بعضــی از مــردم مــا خیلــی بــه اصــول بهداشــتی و رعایــت ایــن امــور پایبنــد نبودنــد ولــی بعــد از کرونــا یک

مــیرود!

میکنــم بخشــی از مــردم ایــن عــادات را کــم و بیــش حفــظ خواهنــد کــرد و اصــول بهداشــتی را بیشــتر از قبــل رعایــت

قبــل از انقــاب شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر صرفــا

برابــر شــده اســت.

حســاب کــرد ه اســت و ســوار بــر ایــن کالن روندهــا پیــش
همانطــور کــه عــرض کــردم اصلیتریــن اثــر کرونــا برهــم

زنندگی نبوده! مخصوصا اثر آن در حوزه لجســتیک ،تســریع

شــرکتی را خریــد کــه راهکارهــای نرمافــزاری بــرای دورکاری ارائــه م ـیداد!

صــورت بگیــرد .جــدای از ایــن مــوارد فکــر میکنــم مهمتریــن اثــر مثبــت کرونــا ارتقــای فرهنــگ بهداشــتی مــردم بــود!
فضــای ســنگینی بــه وجــود آمــد کــه همــه ملــزم بــه رعایــت یــک ســری دســتورالعملهای بهداشــتی شــدیم .مــن فکر

خواهنــد کرد.

برخــی روندهــا بــوده اســت .البتــه کــه ســکته شــدید ولــی
بســیار کوتــاه مدتــی نیــز ایجــاد کــرد .مــن فکــر میکنــم که

کرونــا بســیاری از ایــن روندهــا را ســرعت داد .بــرای مثال در
دورهی کرونــا بســیاری از افــراد مجبــور شــدند بــرای اولیــن

بــار کاالی  FMCGرا نیــز بــه صــورت آنالیــن ســفارش دهند.

میتوانیم بگوییم که کرونا باعث شد تا فرهنگ
خرید آنالین در عامه مردم ایران جا باز کند؟
بلــه میتــوان گفــت کــه بــه رواج و شــیوع خریــد

آنالیــن کمــک شــایانی کــرد .ایــن اثــر در حــوزه خریــد

 FMCGبســیار شــدیدتر از ســایر کاالهــا بــوده اســت چرا
کــه خریــد مایحتــاج روزمــره را نمیتــوان بــه تعویــق
انداخــت.

بــه اعتقــاد مــن فــردی کــه اپلیکیش ـنهای مربــوط بــه
خریــد  FMCGرا نصــب کــرده و در دوره کرونــا چنــد بــار

از آن اســتفاده کــرده اســت ،لــذت ،آســایش و آرامــش

در خانــه نشســتن و دریافــت کاال درب منــزل را چشــیده
اسـت و بــه احتمــال زیــاد بســیاری از ایــن کاربــران ،آن
اپلیکیشـنها را نگــه خواهند داشــت و در دوره پســاکرونا

م رنگتــر ،در ســایر کاالهــا نیــز
شــبیه ایــن اثــر را البتــه کـ 

میبینیــم؛ مثــا کســی کــه همیشــه بــه میــدان انقــاب

میرفتــه و کتــاب تهیــه میکــرده اســت ،پــس از اینکــه
دوبــار آنالیــن کتــاب خریــده و راحتــی و آســایش ایــن

نــوع از خریــد را چشــیده اســت ،متوجــه میشــود کــه

ایــن خریــد ریســک باالیــی نــدارد .چــون معمــوال افــراد

یــک گاردی نســبت بــه اولیــن خریــد آنالیــن دارنــد و
ریســک آن را بــاال میداننــد.

امــا وقتــی کرونــا مــا را مجبــور کــرد کــه ایــن نــوع از

خریــد را تجربــه کنیــم ،نــه تنهــا آن ریســک حادث نشــد،
بلکــه کاالهــای موردنیــاز خــود را بــدون زحمــت و انــرژی
دریافــت کردیــم.

مــن فکــر میکنــم کــه بخشــی از ایــن لــذت در دوره

پســاکرونا نیــز ادامــه خواهــد داشــت .بنابراین در پاســخ

بــه ســوال شــما بایــد بگویــم بخشــی از مردمــی کــه بــه
دالیــل مختلــف از خریــد آنالیــن اجتنــاب میکردنــد،

ناچــار شــدند کــه چنــد بــار خریــد آنالیــن را امتحــان
کننــد و قطعــا بخشــی از ایــن تــازهواردان بــه اســتفاده از
ایــن تکنولــوژی وفــادار خواهنــد مانــد.
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روند کار در واحد خدمات مشرتیان یتنکست

در ایــن واحــد از تینکســت عــاوه بــر رســیدگی بــه

مشــکالت مشــتریان ،بــه توســعه کانالهــای ارتباطــی و

بهبــود روابــط بــا مشــتریان نیــز پرداخته میشــود کــه مهم

تریــن ایــن مــوارد در ادامــه عنــوان میشــوند:

آنالیــز پیامهــای مشــتریان بهصــورت تلفنــی و گفتگــوی
آنالیــن و ارجــاع آن بــه واحدهــای مربوطــه شــامل:
واحدهــای مالــی،عملیــات ،فــروش و ...
استفاده از  Happy Callو ارجاع به واحد عملیات
ارزیابی رضایت و وفاداری مشتریان
توسعه کانالهای ارتباطی با مشتریان
پاسخگویی تا آخرین زمان دلیوری

منظــور از مشــتریان ،کســب و کارهایی که با تی نکســت

همــکاری میکننــد و همچنیــن گیرندگان نهایی هســتند.
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