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فرهنگ واژگان لجستیک
شرکت لجستیک طرف سوم ()3PL
بــه شــرکتی کــه میتــوان یــک بخــش یــا تمــام فعالیتهــای مربــوط بــه لجســتیک را بــه آن واگــذار کــرد ،شــرکت لجســتیک طــرف ســوم ( 3PLیــا  )TPLمیگوینــد .در واقــع بــا
ایــن کار لجســتیک بــه نوعــی برونســپاری میشــود؛ کاری از جنــس همــان فعالیتــی کــه در هنــگام برونســپاری تحویــل بســته انجــام میدهنــد .لجســتیک ذاتــا کار دشــواری اســت
و بــه همیــن دلیــل بســیاری از شــرکتها ریســک انجــام آن را بــه جــان نمیخرنــد و ایــن کار را بــه یــک شــرکت دیگــر میســپارند .همــان شــرکتی کــه بــه نــام طــرف ســوم یــا شــرکت

واســط لجستیکی شــهرت دارد.

شــرکت لجستیک طرف سوم چه کاری انجام میدهد؟
شــرکتهای لجســتیک طــرف ســوم معمــوال در یکــی از حوزههــای انبــارداری یــا حمــل و نقــل تخصــص دارنــد .ایــن شــرکتها میتواننــد تمــام یــا بخشــی از ایــن کار را انجــام
دهنــد .پیشتــر رســم بــر ایــن بــود کــه بنــا بــر احتیــاط ،تنهــا بخشــی از کارهــای لجســتیکی بــه شــرکتهای واســط ســپرده میشــد؛ امــا حــاال کیفیــت کار ایــن شــرکتها بــه قــدری

پیشــرفت داشــته کــه میتــوان لجســتیک را بــه صــورت کامــل و بــا خیــال راحــت بــه آنهــا ســپرد .تــی نکســت یکــی از همیــن شــرکتهای لجســتیکی  3PLاســت و در زمینــه
پیک موتوری برای کسب و کارها فعالیت میکند.

اســتفاده از این شرکتها چه مزایایی دارد؟
مهمتریــن مزایایــی کــه اســتفاده از شــرکتهای لجســتیک طــرف ســوم بــرای کســب و کارهــا خواهنــد داشــت،
صرفهجویــی در زمــان و هزینــه ،عــدم نیــاز بــه تامیــن تمــام تجهیــزات مــورد نیــاز ،داشــتن تمرکــز روی انجــام کارهــای
دیگــر و همچنیــن انعطافپذیــری در تحویــل بســتهها اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد ،لجســتیک کار دشــواری

اســت و بــه دانــش انجــام کار نیــاز دارد؛ بــه عــاوه ،بــه تجهیزاتــی هــم نیــاز دارد کــه در صــورت عــدم وجــود ،بایــد تهیه
شو ند .

بــا در نظــر گرفتــن تمــام ایــن شــرایط بهتریــن کار ســپردن امــور لجســتیکی بــه ایــن شــرکتهای واســط اســت .البتــه

در ابتــدای واگــذاری امــور لجســتیکی بــه شــرکتهای بیرونــی ،ممکــن اســت ایــن تصــور وجــود داشــته باشــد کــه
اختیــار همــه چیــز از دســت درآمــده اســت و دیگــر نمیتــوان روی بخشهــای حســاس ایــن کار نظــارت داشــت؛ امــا

ایــن حساســیتها معمــوال در ابتــدای تمــام فعالیتهــای تیمــی پیــش میآیــد و تنهــا چــارهاش نیــز گــذر زمــان اســت.

انعطافپذیری دوطرفه ،لزوم این نوع همکاری است
از آنجایــی کــه تمــام مشــتریان ایــن شــرکتها بایــد از بیــرون تامیــن شــوند ،انعطافپذیــری یکــی از ویژگیهــای برجســته ایــن نــوع شــرکتها اســت .امــا نکتــه مهــم ایــن اســت

کــه کســب و کارهــا نیــز بایــد ایــن انعطافپذیــری و هماهنگــی را داشــته باشــند؛ چــرا کــه ایــن امــر یــک نیــاز مشــترک اســت و بــه صــورت دوطرفــه تعریــف میشــود .کســب و

کارهــا بایــد ایــن موضــوع را درنظــر بگیرنــد کــه بــا اســتفاده از خدمــات ایــن شــرکتها میتواننــد پیشــرفت چشـمگیری داشــته باشــند و شــاهد رشــد ســازمانی خــود باشــند.
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آینده از آن این شرکتها است
ـتریان کســب و کارها
خواســته یــا ناخواســته در آینــدهای نزدیــک ،بایــد بــه ســمت ایــن شــرکتها حرکت کــرد؛ زیــرا مشـ
ِ
انتظــار دارنــد تــا هــر روز خدمــات را بــا کیفیتــی بهتــر و قیمتــی کمتــر دریافــت کننــد .ایــن کار تنها بــا اســتفاده از خدمات

شــرکتهای لجســتیک طــرف ســوم قابــل اجــرا اســت .پیشتــر شــرکتهای لجســتیک طــرف ســوم تنهــا در محــدودهی
یــک کشــور فعالیــت میکردنــد؛ امــا حــاال شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه بــه مرزهــای کشــوری محــدود نیســتند و فراتــر

از مرزهــا فعالیــت میکننــد .در حــال حاضــر رونــد مثبــت اســتفاده از شــرکتهای لجســتیک طــرف ســوم شــروع شــده

و پیشبینــی میشــود کــه در آینــدهای نــه چنــدان دور ،شــاهد اســتفاده هرچــه بیشــتر از شــرکتهای لجســتیک طــرف

ســوم باشــیم .تــی نکســت یــک شــرکت لجســتیک طــرف ســوم ایرانــی اســت کــه خدمــات پیــک موتــوری و ارســال
بســته را بــا قیمــت ثابــت در مناطــق ۲۲گانــه تهــران بــه مشــتریان خــود ارائــه میدهــد.

نقش سیستم  Open Pricerدر سودآوری لجستیک
را میشناســند امــا
قیمتگــذاری همچنــان یــک اهــرم ســود دس ـتنخورده بــرای بســیاری از شــبکههای ارســال بســته اســت .کارشناســان فــروش و قیمتگــذاری ،بــازار خــود 
وقــت الزم بــرای تجزیــه و تحلیــل معاملــه از طریــق تاثیــر همــه فاکتورهــای مربــوط بــه قیمتگــذاری را ندارنــد .فاکتورهایــی نظیــر تعــداد ارســال ،وزن ،مبــدا ،مقصــد ،زمان ارســال،

ســرویس وانــت ،خدمــات تحویــل و … همچنیــن زمــان نظــارت بــر اینکــه مشــخصات حمــل و نقــل واقعــی قراردادهــا بــا تعهــدات اولیــه مطابقــت دارد یــا خیــر نیــز وجود نــدارد؛

بنابرایــن تجزیــه و تحلیــل قیمــت از طریــق تصمیمــات دقیقتــر قیمتگــذاری ،همیشــه پتانســیل قابــل توجهــی بــرای بهبــود نــرخ تبدیــل ( ،)conversionحفــظ ( )retentionو

حاشــیه ســود را آشــکار خواهــد کــرد.

 Open Pricerچیست؟
 Open Pricerنرمافــزار و ابزارهایــی را بــه شــبکههای ارســال بســته ارائــه میدهــد تــا بهواســطهی آنهــا بتواننــد قراردادهــای تجــاری و معامالتشــان را بهینهســازی کننــد .پلتفــرم
قیمــت گــذاری  Open Pricerبــه سیســتم اطالعاتــی شــرکت ( ERP،CRM ،TMSو …) متصــل میشــود و بــه طــور مــداوم کلیــه دادههــای مربــوط به تصمیمگیــری در مــورد قیمتگذاری

ل مشــتریان ،هزینههــا و … کــه میتواننــد بــا اطالعــات عمومــی خارجــی نظیــر پیشبینــی کــردن تقاضــا و قیمــت
را جمـعآوری میکنــد؛ دادههایــی ماننــد معامــات فــروش ،پروفایـ 
رقبــا غنــی شــوند .الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی ایــن سیســتم ،قیمتهــا را بــرای هــر معاملــه یــا قــرارداد در زمــان واقعــی بهینــه میکننــد.

ایــن ســرویس شــبکههای ارســال بســته را قــادر میســازد تــا بتواننــد قیمتهــا را بهینــه کــرده و ســوددهی خــود را افزایــش دهنــد Open Pricer .بــه کارشناســان قیمتگــذاری،
ـوه را ،بــر اســاس جزئیــات مربــوط بــه حمــل و نقــل و هزینههــای موجــود در مســیرهای مــورد نیــاز ،شبیهســازی
ـازه میدهــد تــا درآمــد و ســودآوری آتــی بــرای یــک قــرارداد بالقـ 
اجـ 

کننــد Open Pricer .معتقــد اســت کــه بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات عملــی و مفیــد ،بــه کســب و کارهــا کمــک میکنــد تــا اهمیــت قیمتگــذاری را در موفقیــت و رشــد خــود درک

و اهــداف اســتراتژیک خــود را بــرآورده کننــد.

ارائه میدهد:
 Open Pricerبرای تصمیمگیری در مورد قیمتگذاری کارآمدتر و موثرتر ،خدمات ابری را مطابق با این تصویر 
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 Open Pricerو چالشهای قیمتگذاری در صنعت لجستیک
رونــد پیشــرفت تجــارت جهانــی و بهویــژه تجــارت الکترونیکــی نهتنهــا رشــدی جــدی را بــرای گروههــای لجســتیکی

ـاد میکنــد ،بلکــه آنهــا را وادار بــه تحــول در عملیــات و کارآمدتــر شــدن خواهــد کــرد .در دورانــی بهســر میبریــم
ایجـ 
کــه انتظــارات مشــتریان روز بــه روز بیشــتر میشــود؛ انتظاراتــی ماننــد :تحویــل انعطــاف پذیــر ،سیســتم مرجوعــی

آســان ،قابلیــت رهگیــری بیشــتر ،قابــل اطمینــان بــودن ،دسترســی جهانــی و … بــرای بــرآورده ســاختن ایــن انتظــارات،

گروههــای لجســتیکی بایــد شــبکه خــود را توســعه داده و خدمــات جدیــدی را تعریــف کننــد .بــرای تأمیــن اعتبــار ایــن

ســرمایهگذاریها ،آنهــا بایــد بــا نگــه داشــتن هزینههــای تحــت کنتــرل خــود ،بــه رشــد ســودآوری نیــز دســت یابنــد.

عوامل تاثیرگذار در هزینه خدمات لجستیکی
چندیــن عامــل در هزینــه خدمــات لجســتیکی تأثیــر

میگذارنــد :مبــدا و مقصــد ،وزن ،تعــدد و نــوع ارســال و

تحویــل و … عــاوه بــر ایــن ،همــه ایــن عوامــل در روز و
زمانهــای مختلــف ،تاثیــر متفاوتــی دارنــد.

اکثــر اپراتورهــای پیشــرفته مدلهــای low granularity

(ارســال درب بــه درب یــا ارســال در یــک روز بهخصــوص
در هفتــه) را تهیــه کردهانــد کــه بهصــورت دورهای و بــا در
روز میشــوند.
نظــر گرفتــن ظرفیــت بــه 

بــه طور ســنتی ،اپراتورهای لجســتیک از روش قیمتگذاری

اســتفاده میکننــد .ایــن رویکــرد تضمیــن

“”cost plus

میکنــد کــه هــر معاملــه ســودآور اســت ،امــا بــه تصمیــم
گیــری درمــورد افزایــش نــرخ اجنــاس کمکــی نمیکنــد.

ابزارهای مدیریت قیمت و بهینه سازی

تجزیــه و تحلیــل قیمــت معامــات ،همیشــه اختالفاتــی را

ـکار میکنــد کــه توســط عوامــل ملمــوس قابــل توضیح
آشـ 

نیست :

• اعالم نر خهای نادرست

• تخفیف کنترلنشده توسط افراد تیم فروش
• عدم نظارت بر قرارداد

بــرای متوقــف کــردن هــدر رفــت ســود ،شــرکتهای
لجســتیکی بایــد ابزارهــای مدیریــت قیمــت و بهینهســازی

پیاده کنند و در مســیر ســودآوری لجســتیک قدم بردارند.

را

دانیل رودا موســس کمپانی  Open Pricerاز
چالشهای قیمتگذاری در صنعت لجستیک آسیا
میگوید :

در مصاحبهای که در ســال  ۲۰۱۸از  Daniel Ruedaبنیانگذار

و مدیــر عامــل شــرکت  Open Pricerگرفتــه شــده اســت،
او بینــش خــود را در مــورد بهینهســازی قیمــت بــرای
شــبکههای ارســال بســته و ســودآوری لجســتیک ارائــه
میدهــد و قیمتگــذاری در صنعــت لجســتیک آســیا را
بــه چالــش میکشــد.

چرا بهینهســازی قیمت برای شــبکههای ارسال
بسته ضروری است؟
دانیــل رودا :قیمتگــذاری لحظــهی آشــکار شــدن حقیقــت
ها میتواننــد متوجــه ارزش
اســت! لحظ ـهای کــه شــرکت 
واقعــی محصــوالت و خدمــات خــود شــوند .لحظـهای کــه

همــواره چالــش برانگیــز اســت؛ چــرا کــه با قیمــت پایینتر

ـز میگذاریــد امــا بــا قیمــت باالتــر خطــر از
پــول را روی میـ

ـش میدهیــد .در مــورد
دســت دادن تجارتتــان را افزایـ 

بندی و ارســال ،قیمتگــذاری

خــاص شــبکههای بســته
بســیار پیچیدهتــر اســت زیــرا قیمــت مناســب بــه عوامــل
مختلفــی بســتگی دارد کــه از معاملـهای به معاملـهی دیگر

متفــاوت اســت؛ هزینههــا بــا توجــه بــه آدرس  pick upو
وزن و ســطح خدمات متغیر اســت.
 ،Deliveryتعــدد آنها ،
تمایــل مشــتری بــرای پرداخــت نیــز بــا توجــه بــه ردیــف

درآمــد ،صنعــت ،ارزش کاال ،بافــت بازار محلــی و … متفاوت

اســت .عــاوه بــر ایــن ،شــبکههای کالن ارســال بســته
بایــد بــا پرســنل محــدود خــود در بخــش قیمتگــذاری،

ســاالنه قیمتهــای مناســبی بــرای میلیونهــا قــرارداد و

معامالتشــان پیــدا کننــد.
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چگونه اپراتورهــا میتوانند فرایند قیمتگذاری
خود را بهبود بخشــند؟

پیشبینی شــما درباره چالشهای قیمتگذاری
برای صنعت لجســتیک در آسیا چیست؟

دانیــل رودا :بســیاری از اپراتورهــا هنــوز هم بــرای مدیریت

دانیــل رودا :تجــارت الکترونیکی در آســیا با ســرعت بســیار

صفحــه گســتردههای (اکســل) قیمتگــذاری اســتفاده

ـر میدهــد .این بــدان معنی
ســریعتر از ســایر بازارهــا تغییـ

تصمیمــات بســیار پیچیــده قیمتگــذاری ،از مدلهــا و

میکننــد.

زیــادی در حــال رشــد اســت و دیجیتالی شــدن ،تجــارت را
اســت کــه قیمتگــذاری بــرای حفظ رشــد ســودآور بســیار

یــک مــدل معمولــی شــامل یــک تعرفــه اســتاندارد بــر

مهــم خواهــد بــود .در واقــع ســرمایهگذاران در بهینهســازی

حجــم اســت .متاســفانه ایــن رویکــرد ،مشــخصات حمــل

دیجیتال مشــتریان درخواسـتهای فوری خواهند داشــت

اســاس وزن ،منطقــه مقصــد و تخفیفهــای مبتنــی بــر
و نقــل معامــات و ســایر مشــخصات مشــتری کــه بــر

تأثیــر میگــذارد را در نظــر نمیگیــرد.

هزینههــا

ـره میگیرنــد .در دنیــای
ـتریان ســودآورتر بهـ 
قیمــت ،از مشـ
ِ

و اپراتورهــا بایــد آمــاده باشــند تا رونــد قیمتگــذاری خود
را بــه صــورت پویــا و خــودکار انجــام دهنــد تــا بتواننــد در

ایــن رویکردهــای “متوســط” زیــاد بهینــه نیســتند و منجــر

زمــان واقعــی آنهــا را ارائــه دهند.

بهینهســازی قیمــت بهطــور خــودکار قیمــت هــدف را بــرای

بیــش از  ۲۰درصــد آلودگــی هوا در شــهرهای بــزرگ به دلیل

ـی میشــوند .نرمافــزار
بــه هــدر رفــت ســود قابــل توجهـ 

هــر معاملــه بــر اســاس مشــخصات منحصــر بــه فــرد خود

محاســبه میکنــد و از طریــق یــک گــردش کاری اعتبــار

ـک میکنــد.
ســنجی بــه مدیریــت درخواســتها کمـ 

چالــش دیگر مربوط به شهرنشــینی ســریع در آســیا اســت.

حمــل و نقــل اســت .بــه دلیــل افزایــش مــداوم جمعیــت
شــهری در آســیا کــه پیشبینــی میشــود در ســال ،۲۰۵۰

 ٪۷۵از جمعیــت جهــان را دارا خواهــد بــود ،میــزان انتشــار

یــک سیســتم بهینهســازی قیمــت بــه صــورت ایــده آل

گازهــای مضــر و ذرات معلــق ،در حــال رشــد هســتند .از

• تاریخچه محمولههای صورتحسابشده

وســایل نقلیــه بیشــتری را روانــه جادههــا میکنــد.

• ویژگیهای طبقهبندی مشتریان

از سیســتم عاملهــای  ITکــه قیمتگــذاری پویــا را آغــاز

• امکانپذیری استفاده از ظرفیتها

روز هفتــه و زمانبندیهــای خــاص) ،میتواننــد نقــش

آوری میکنــد:

دادههــای زیــر را جمــع

طرفــی توســعه تجــارت الکترونیکی بــرای تحویل بســتهها،

بــه همیــن دلیــل مدلهــای تحویــل فــوری ،بــا اســتفاده

• دستمزد ،جریمه و تخفیف

میکننــد (امــکان تغییــر قیمــت تحویــل بــر اســاس فصل،

• هزینهها

مهمــی در بهینهســازی اســتفاده از ظرفیــت وســایل نقلیــه

• قیمت رقبا

داشــته باشــند.

ایــن دادههــا بــرای تولیــد سیاســتهای بهینــه

البتــه ایــن چالشهــا مختــص بــه آســیا نیســتند امــا

اســتفاده میشــوند.

ســودآوری لجســتیک

ـوردار خواهنــد بــود.
بیشــتری برخـ 

قیمتگــذاری ،نظــارت بــر عملکــرد در گذر زمــان و در نهایت

بــه دلیــل ســرعت رشــد و تحــول در ایــن قــاره از اهمیــت

سخن آخر
رشــد روزافــزون صنعــت حمــل و نقــل در بخشهــای مختلــف بیــش از پیــش ایــن صنعــت را بــه ســمت پیشــرفت و

حتــی تحــول ســوق میدهــد .در ایــن بیــن ســودآوری لجســتیک موضوعــی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده

و بــا بهرهگیــری از سیســتمهایی ماننــد  Open Pricerمیتــوان بــه آن دســت یافــت .امیدواریــم ب ـهزودی ظرفیــت

اســتفاده از ایــن نــوع ســرویسها در کشــور مــا نیــز وجــود داشــته باشــد.

تــینکســت بهعنــوان جامعتریــن ارائهدهنــده خدمــات ارســال بســته بــه کســب و کارهــا ،تمــام تــاش خــود را
بـهکار گرفتــه تــا بتوانــد بــا اســتفاده از سیســتمهای نویــن لجســتیکی ،بــه ایــن مهــم دســت یابــد.
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معرفی برترین استارتآپهای جهان

استارتآپ Starship Technologies
تنها موضوع ،زمان بود؛

یکــی از اســتارتآپهای  ،Last-Mile Deliveryکــه توســط بنیانگــذاران  Skypeدر لنــدن راه انــدازی شــده و در حــال حاضــر در ســان فرانسیســکو قــرار داردStarship Technologies ،

اســت؛ ایــن شــرکت یکــی از شناختهشــدهترین شــرکتهای ربــات تحویــل اســت کــه قصــد دارد انقالبــی بــزرگ در لســت مایــل دلیــوری ( )Last-Mile Deliveryباشــد.

ت بــه یخــدان شــباهت دارنــد ،امــا شــیوه رســاندن کاالهــا بــه درب
 Starship Technologiesرباتهــای تحویــل خــود را بهصــورت سفارشــی ســاخته اســت و اگرچــه بیشــتر از ربــا 

منــزل شــما را تغییــر میدهنــد.

به این صورت که مشتریان از طریق اپلیکیشن درخواست خود را ثبت میکنند و سپس رباتها وارد خیابان میشوند!

پــس از آن مشــتریان میتواننــد بــه صــورت زنــده رباتهــای شــش چــرخ _بــا بــرد  ۲مایــل و توانایــی تحویــل در طــی  ۳۰دقیقــه_ را تــا مرحلــه  drop-offردیابــی کننــد .ایــن راه حــل

میتوانــد گزینههایــی عالــی بــرای لســت مایــل دلیــوری ( )Last-Mile Deliveryرا در اختیــار مشــتریانش قــرار داده و همزمــان ترافیــک را از جادههــا حــذف کنــد.

ایــن اســتارتآپ قبــا بــا شــرکتهایی ماننــد  Swiss Post ،Dominoو  Postmatesهمــکاری کــرده و ادعــا میکنــد کــه بیــش از  ۱۰۰۰۰۰کیلومتــر در پیادهروهــای عمومــی رانــده اســت.

چــه میتوانیــم بگوییــم جــز اینکــه بــه آینــده خــوش آمدیــد؟!

اخبار لجستیک جهان
چالشهای ناوگان  Last-Mile Deliveryدر دوران کرونا
 FedExو  UPSاز شــرکتهای  Last-Mile Deliveryهســتند کــه مجبــور شــدهاند فعالیتهــای خــود را در طــی شــیوع کرونــا ویــروس تغییــر دهنــد .در حالــی کــه مصرفکننــدگان

بیشــتری در دوران کروناویــروس از خانــه خریــد میکننــد ،ارائهدهنــدگان  final-mile deliveryضمــن اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی و ایمنــی کــه بــرای محافظــت از کارمنــدان و
مشــتریان طراحــی کردهانــد ،بــا افزایــش شــدید تقاضــا در خدمــات خــود نیــز روبــرو شــدهاند.

جاناتــان لیونــز ،ســخنگوی  FedExدر ایــن بــاره گفــت :مــا شــاهد افزایــش ســفارشها و حمــل و نقــل تجــارت الکترونیکــی هســتیم و انتظــار داریــم ایــن رونــد ادامــه یابــد .وی در

ادامــه گفــت :هــر یــک از شــرکتهای عملیاتــی فــدرال اکســپرس ،طر حهــای کســب و کاری خــود را بــرای رویایــی بــا ایــن تقاضــای بــاال تهیــه کردهانــد.

بعــد از شــیوع کروناویــروس و رونــق گرفتــن خریــد آنالیــن از جملــه مــواد غذایــی ،شــرکت آمــازون غــول تجــارت الکترونیکــی ،از فــروش  ۷۵.۵میلیــارد دالری در ســه ماهــه اول ســال
خبــر داد کــه نســبت بــه ســال گذشــته ۲۶درصــد افزایــش داشــته اســت .بــا ایــن حــال ،بــرآورده شــدن آن تقاضــا باعــث افــت ســود شــد.

جــف بــزوس ،بنیانگــذار و مدیرعامــل آمــازون در ایــن زمینــه اظهــار داشــت کــه انتظــار دارد ســود عملیاتــی ســه ماهــه دوم بــه بیــش از  ۴میلیــارد دالر برســد ،امــا وی بــه ســهامداران
هشــدار داد کــه ایــن شــرکت قصــد دارد آن درآمدهــا را بــرای مقابلــه بــا کروناویــروس ســرمایهگذاری کنــد.

بــزوس در ادامــه گفــت :ایــن شــرایط عــادی نیســت و مــا قصــد داریــم کــه کل ایــن  ۴میلیــارد دالر و شــاید اندکــی بیشــتر را ،بــرای هزینههــای مربــوط بــه کروناویــروس مثــل تهیــه
محصــوالت بــرای مشــتریان و ایمــن نگــه داشــتن کارکنــان هزینــه کنیــم.

بــزوس توضیــح داد کــه ایــن ســرمایهگذاری شــامل تجهیــزات حفاظتــی شــخصی ،افزایــش امکانــات نظافتــی ،اقدامــات مؤثــر در فاصلــه اجتماعــی ،دســتمزد باالتــر بــرای تیمهــای
ســاعتی و توســعه قابلیتهــای تســت  19-COVIDدر آمــازون خواهــد بــود.
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 ،Ahold Delhaizeخــرده فــروش مــواد غذایــی مســتقر در هلنــد کــه صاحــب چندیــن ســوپرمارکت زنجیــرهای ایــاالت متحــده و همچنین شــرکت تحویــل مــواد غذایی آنالیــن Peapod
اســت ،از رشــد  ۴۲درصــدی فــروش آنالیــن در ایــاالت متحــده در ســه ماهــه اول خبــر داد .ایــن شــرکت معتقــد اســت كــه هــدف خــود را بــرای رشــد فــروش آنالیــن آمریــكا در طــول

ســال ،بــه بیــش از  ٪۵۰افزایــش میدهــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه هــدف اولیــه  ٪۳۰افزایــش یافتــه اســت Ahold Delhaize .در مــاه فوریــه ،عملیــات  Peapodدر منطقــه شــیکاگو را
تعطیــل کــرد؛ حرکتــی کــه منجــر بــه اخــراج  ۵۰۰کارمنــد از جملــه  ۱۰۰راننــده شــد .البتــه خریــد آنالیــن  Peapodدر آن بــازار بــه مراکــز پــردازش بســتگی داشــت.

تعیین فاصله اجتماعی
در همیــن حــال ،اپراتورهــای  delivery final-mileماننــد « XPOتحویــل بــدون تمــاس» را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .دانیــل والــش ،رئیــس  XPOدر ایــن زمینــه گفــت:
گیرنــدگان نهایــی میتواننــد خودشــان بــه مــا اطــاع دهنــد كــه تمایــل دارنــد در چــه مکانــی بســتههای خــود را تحویــل بگیرنــد؟! در بالکــن ،در پارکینــگ ،در حیــاط یــا هــر مــکان
دیگــر! وی ادامــه داد :بدیــن منظــور مــا از نوتیفیکیشــن و ایمیــل اســتفاده میکنیــم تــا مصرفکننــدگان وضعیــت تحویــل بســتههای خــود را بــه روز کننــد .پــس از آن ضمــن انجام

اقدامــات ایمنــی مناســب ،تحویــل را انجــام میدهیــم .زمانــی کــه آن بســته را در محــل درخواســتی قــرار دادیــم ،یــک عکــس بــه عنــوان تاییدیــه میگیریــم و دیگــر نیــازی بــه

هیچگونــه امضایــی نیســت .والــش خاطرنشــان کــرد :خدمــات تحویــل و نصــب وســایل بــزرگ ماننــد یخچــال ،اجــاق گاز و ماشــین لباسشــویی کــه کاالهــای اساســی محســوب

میشــوند ،همچنــان بــا تجهیــزات محافظتــی ( )PPEارائــه میشــود.

ســایر شــرکتهای  final-mile deliveryنیــز روندهــای خــود را اصــاح کردهانــد .بــه عنــوان مثــال UPS ،بیــن ایســتگاههای کاری در شــعبههای خــود کــه نیــاز بــه امضــای
مشــتریان دارنــد ،فاصلـهی الزم را ایجــاد کردهاســت .ایــن شــرکت همچنیــن تجهیــزات محافظتــی از جملــه ماســک و دســتکش یکبــار مصــرف را در میــان کارمنــدان خــود توزیــع

میکنــد Matt O’Connor .ســخنگوی  ،UPSگفــت :مــا بــه شــدت توصیــه میکنیــم كــه كاركنــان مــا از ماســك یــا روكــش صــورت اســتفاده كننــد O’Connor .خاطرنشــان کــرد:
کارمنــدان  UPSکــه عالئمــی ماننــد تــب یــا عفونــت تنفســی را دارا هســتند ،بایــد بــه دنبــال معالجــه پزشــکی باشــند.

مــا بههیچوجــه نمیخواهیــم کــه اگــر بیمــار هســتند بــه ســر کار بیاینــد UPS .حداکثــر تــا  ۱۰روز دســتمزد بــرای هــر کارمنــدی کــه مبتــا بــه ویــروس تشــخیص داده شــده اســت
یــا نیــاز بــه قرنطینــه دارد یــا حتــی یــک عضــو خانــوادهاش مبتــا بــه ویــروس تشــخیص داده شــود ،پرداخــت میکنــد و کارمنــد موظــف اســت قرنطینه شــود.

 FedExنیــز بــا توجــه بــه دســتورالعملهای فاصلــه اجتماعــی بــرای کمــک بــه کارمنــدان و مشــتریان خــود ،دیگــر نیــازی بــه امضــا بــرای تحویلهــا نــدارد .همچنیــن بــان

بلچــر ،مدیــر ارشــد اجرایــی و بنیانگــذار یــک شــرکت نــرم افــزاری مســتقر در سانفرانسیســکو ،گفــت :بعــد از ایــن بیمــاری همــه گیــر ،نرمافــزاری تهیــه شــده اســت کــه بتوانــد بــه

شــرکتهای  Last-Mile Deliveryخدماتــی را ارائــه دهــد تــا بــه فرآیندهــای بــدون کاغــذ نزدیــک شــوند .ایــن شــرکت برنامـهای را بــرای قبضهــای الکترونیکــی بارگــذاری میکنــد.
حمــل و نقــل  Stevensنیــز از جملــه شــرکتهایی اســت کــه مجبــور بــه تنظیــم عملکــرد خــود در طــول شــیوع کرونــا شــده اســت .رابــرت ســالیمانی ،معــاون رئیــس نــاوگان ایــن

شــرکت گفــت Stevens :بــا ناوگانــی مجهــز بــه  ۲۵۰۰تراکتــور و نزدیــک بــه  ۴۰۰۰تریلــر یخچــال و فریــزر ،نرمافــزاری را بــرای ارائـهی قبضهــای الکترونیکــی بـهکار گرفتــه اســت

تــا میــزان رســیدهای کاغــذی را کاهــش دهــد .ســالیمانی در ادامــه گفــت Stevens :چندیــن گام از جملــه برگــزاری جلســات ایمــن بــر روی  ،Zoomداشــتن بطریهــای ضدعفونــی
کننــده دســت و  ...بــرای ســامتی و ایمنــی راننــدگان برداشــته اســت .وی خاطرنشــان كــرد :بیشــتر حملكنندههــا و گیرندههــا نیــز مراحــل کاری خــود را بــا پروتکلهــای بهداشــتی

جدیــد تنظیــم كردهانــد.

ایــن شــرکت دســتمالهایی بــا آرم  Stevensدر اختیــار راننــدگان قــرار داده تــا از آن بهعنــوان ماســک اســتفاده کننــد .ســالیمانی خاطرنشــان کــرد :راننــدگان نبایــد وارد اداره حمــل
و نقــل شــوند و حتمــا بایــد ماســک بزننــد ،دســتکش داشــته باشــند و در داخــل کامیــون خــود بماننــد.
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 10اولویت حقوق بشر در صنعت حمل و نقل و لجستیک
حقــوق بشــر بــرای همــه انســانها ذاتــی اســت .ایــن حقــوق در بیــش از  ۸۰ســند حقوقــی بینالمللــی تعریــف و مقــرر شــدهاند و شــامل حمایتهــای اساســی از کرامــت انســانی،

نیازهــا و آزادیهــا ماننــد غــذا ،مســکن ،حفــظ حریــم خصوصــی ،امنیــت شــخصی و مشــارکت دموکراتیــک میشــوند .از زمــان تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ( )UDHRدر

ســال  ،۱۹۴۸مســئولیت حمایــت از حقــوق بشــر در درجــه اول بــر عهــده دولتهــا اســت .بــا ایــن حــال  ،از اوایــل دهــه  ،۲۰۰۰بــه طــور فزاینــدهای روشــن شــد کــه آزادیهــای منــدرج
در چارچــوب حقــوق بشــر توســط بخــش خصوصــی نیــز قابــل نقــض و یــا ترویــج اســت.

در ســال  ،۲۰۱۱شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد بــه اتفــاق آراء ،موافقــت بــا اصــول راهنمــای ســازمان ملــل در تجــارت و حقــوق بشــر را تأییــد کــرد .ایــن توافــق اولیــن ابــزار
بینالمللــی اســت کــه مســئولیت احتــرام بــه حقــوق بشــر را بــه شــرکتها واگــذار میکنــد .اصــول راهنمــا تصریــح میکننــد کــه دولتهــا بایــد سیاسـتها ،قوانیــن و اقدامــات الزم
را بــرای جلوگیــری از نقــض حقــوق شــرکتها اعمــال کننــد .حتــی اگــر دولتهــا نتواننــد قوانیــن الزم را ایجــاد و یــا اجــرا کننــد ،ایــن شــرکتها بایــد از تاثیــر منفــی بــر ایــن حقــوق

خــودداری کننــد؛ همچنیــن قربانیــان ایــن شــرکتها بایــد بــه راهحلهــای مؤثــر دسترســی داشــته باشــند .ایــن اصــول راهنمــا شــرکتها را ملــزم میکنــد تــا نســبت بــه شناســایی

و مدیریــت تأثیــرات منفــی خــود در مــورد حقــوق بشــر ،دقــت الزم را انجــام دهنــد.

ایــن موضــوع بــه طــور خالصــه  ۱۰اثــر احتمالــی ،مهــم و ضــروری حقــوق بشــر بــرای مشــاغل فعــال در بخــش حمــل و نقــل و لجســتیک ( )T&Lرا مشــخص میکنــد .ایــن اطالعــات

از مشــارکت مســتقیم  BSRبــا شــرکتهای  T&Lو همچنیــن  ۲۵ســال تجربــه در زمینــه کمــک بــه شــرکتها در مدیریــت خطــرات مربــوط بــه حقــوق بشــر جمـعآوری شــده اســت.

 T&Lطیــف گســتردهای از عملیــات و زیــر بخشهــا از جملــه حمــل و نقــل هوایــی ،جــادهای ،ریلــی ،دریایــی و  ...را شــامل میشــود .در حالــی کــه هــر یــک از ایــن زیربخشهــا

مشــخصات و چالشهــای مربــوط بــه حقــوق بشــر را دارنــد ،ایــن دســتورالعمل ریسـکهای جهانــی را بــرای کل ایــن بخــش برجســته میکنــد T&L .ارائهدهنــده اصلــی اشــتغال و

شــریک کلیــدی در تجــارت و تولیــد جهانــی اســت و زمانــی کــه صحبــت از حقــوق بشــر بــه میــان میآیــد ،میتوانــد هــم چالــش و هــم فرصــت الزم را فراهــم میکنــد.

در ادامــه  ۱۰اولویــت حقــوق بشــر در صنعــت حمــل و

نقــل و لجســتیک را بررســی خواهیــم کــرد:
 .1انتشار گازهای گلخانهای

انتشــار گازهــای گلخانـهای بــه عنــوان یــک عامــل اصلــی،
مســائل مربــوط بــه آلودگــی هــوا و بــه ویــژه تغییــرات آب

و هوایــی بــرای بخــش  T&Lاز اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .تغییــرات آب و هوایــی تأثیراتــی بســیار فراتــر از
محیــط زیســت ،ماننــد منابــع غذایــی محــدود ،کاهــش
آب شــرب ،مهاجــرت جمعــی و احتمــاال تحــرک سیاســی را

ایجــاد میکنــد کــه همگــی پیامدهــای شــدیدی در مــورد

حقــوق بشــر دارنــد.

مرجع :ماده UDHR ۱-۲۸
 .۲قاچاق انسان

جابجایی کاال و مســافر اغلب در همان شــبکههای جادهای،

دریایــی و هوایــی صــورت میگیــرد .در تمــام کشــورهای

جهــان ،بــه ویــژه کشــورهای مســتبد و شکســت خــورده،
شــرکتهای حمــل و نقــل محلــی ممکــن اســت از چنــد

طریــق (قابــل مشــاهده و نامرئــی!) بــا قاچــاق انســان
در ارتبــاط باشــند .شــرکتهای  T&Lبایــد فعالیتهــای

قاچــاق محلــی را بداننــد و بــا ســازمانهای غیردولتــی کار
اجبــاری و مهاجــرت در ارتباطی تنگاتنگ باشــند تا اطمینان
حاصــل کننــد کــه عملکــرد آنهــا بــه ایــن تخلفــات کمــک

نمیکنــد.

مرجع :مواد  ۲۳ ،۱۳ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و UDHR ۲۴
 .۳کار اجباری

معمــوال شــرکتهای  T&Lبــر نیــروی کار زیــاد و کــم

مهــارت متکــی هســتند و اغلــب از شــرکتهای اســتخدام
و کاریابــی بــرای پیــدا کــردن و همچنیــن آمــوزش کارکنــان

خــود اســتفاده میکننــد .ایــن شــرکتها ،بــه ویــژه در
اقتصادهــای ضعیــف ،اســتبدادی یــا بســیار غیررســمی ،در

معــرض خطــر اســتخدام کارگــران در شــرایط کار اجبــاری
هســتند .ایــن کارگــران ممکــن اســت بهطــور غیرمســتقیم،

مجبــور بــه پرداخــت حقالزحمــه اســتخدام شــوند ،یــا بــه

طــور غیرقانونــی ،بــدون ویــزا کار کننــد ،یــا حتــی ممکــن
اســت گذرنامههایشــان مصــادره شــده و دســتمزد آنهــا
نیــز پرداخــت نشــود .امــا خطــری باالتــر نیــز وجــود دارد و

ن اســت کــه شــرکتهای لجســتیکی تأمینکنندگان
آن ایـ 

نیــروی انســانی را اســتخدامکننــد؛ بنابراین بررســی صحیح

آن آژانسهــای اســتخدامی بــرای بــه حداقــل رســاندن

خطــرات کار اجبــاری در زنجیــره تأمیــن ،ضــروری اســت.

مرجع :مواد  ۴ ،۳و UDHR ۱۳
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 .4شرایط کاری

ارتقــاء و پیشــرفت حرفـهای شــده اســت .بــرای شــرکتهای عملیاتــی کــه در بازارهــای جهانــی فعالیــت میکننــد ،رعایت

گســترش جهانــی ،پیشــرفت تکنولــوژی و انتظــارات

حقــوق کارکنــان بــه معنــای تضمیــن فرصتهــای برابــر بــرای هــر یــک از اعضــای نیــروی کار فــارغ از هــر جنســیت و

انعطافپذیــری و پاسـخگویی ســوق دادهانــد .اگرچــه ایــن

مرجع :مواد  ۲و UDHR ۲۳

مصرفکننــده ،شــرکتها را بــه ســمت رقابــت در زمینــه
امــر منجــر بــه پیشــرفت چشــمگیر در بعضــی از مکانهــا

میشــود ،امــا در برخــی دیگــر فشــارهایی را بــرای کاهــش

نــژاد اســت.

 .۷نیروهای امنیتی

بخــش  T&Lبــرای محافظــت از کارمنــدان و موجــودی ،بــه شــرکتهای امنیتــی خصوصــی متکــی اســت .اگــر کارکنــان

دســتمزدها و شــرایط کار اعمــال کــرده اســت .ایــن امــر به

امنیــت محلــی در برابــر ارزشهــای اجتماعــی کارفرمایشــان مــورد بررســی قــرار نگیرنــد و آمــوزش دیــده و پاســخگو

اســت و بخــش  T&Lبایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه

بــا مشــارکت فعاالنــه ،از سوءاســتفادههای امنیتــی توســط پیمانــکاران خصوصــی جلوگیــری میکننــد؛ همچنیــن اطمینان

ویــژه بــرای کارگــران حمــل و نقــل جــادهای بســیار بحرانی

هنجارهــای بینالمللــی در مــورد اســتراحت ،ســاعات کاری

نباشــند ،ایــن یــک خطــر جــدی بــرای جوامــع محلــی خواهــد بــود .شــرکتهای  T&Lبایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه
از ایــن کــه شــیوه ،آمــوزش و تجهیــزات آنهــا مطابــق بــا حقــوق بشــر اســت.

و پرداخــت اضافــه کاری ،بــدون در نظــر گرفتــن هنجارهای

مرجع :مواد  ۳و UDHR ۵

مرجع :ماده UDHR ۲۳

زیرســاخت بــرای بخــش  T&Lبســیار مهــم اســت .بــا ایــن حــال ،راههــا ،بنــادر ،کانالهــا و ســایر شــبکههای حمــل و

محلــی یــا فشــارهای رقابتــی رعایــت میشــود.

 .۵چانهزنی جمعی

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،فشــارهای رقابتــی بــه

 .۸تملک زمین و اسکان مجدد

نقــل اغلــب توســط شــرکتهای پیمــانکار احــداث میشــوند و ممکــن اســت بــدون مذاکــره و پرداخــت هزینــه کافــی
بــرای زمینهــای مصــادره شــده ســاخته شــوند.

روشهــای بیشــماری بــر محیــط کار تأثیــر میگذارنــد .در
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چانــه زنــی جمعــی بحرانــی و حــاد شــد .در بســیاری از

اصــول راهنمــای ســازمان ملــل نــه تنهــا شــركتها را ملــزم بــه شناســايي و مديريــت خطــرات مربــوط بــه حقــوق بشــر

ســالهای اخیــر ،ایــن موضــوع بــه ویــژه بــرای موضــوع
کشــورها ،اتحادیههــای مســتقل نــه تنهــا کمیابانــد بلکــه
غیرقانونــی نیــز هســتند .در واقــع ایــن فشــار بیشــتر بــر

کارفرمایــان و تأمینکننــدگان آنهــا اعمــال میشــود تــا

 .۹مکانیسم شکایت

ميكنــد ،بلكــه بــه طــور فعــال بــا قربانیــان و افــرادی كــه آســيب ديدهانــد در ارتبــاط بــوده و از رســیدن راهحلهــای مؤثــر
بــه آنهــا اطمینــان حاصــل میکنــد .بــرای بخــش  ،T&Lایــن بــه معنــای ایجــاد مکانیسـمهای شــکایت اســت کــه بــه
کارگــران و جوامــع اجــازه میدهــد تــا چگونگــی تأثیــر شــرکت بــر روی آنهــا را نشــان دهنــد .بــرای برخــی از شــرکتها،

توانایــی کارگــران در ابــراز نگرانیهــای خــود و شناســایی

ممکــن اســت ایــن موضــوع یــک خــط قرمــز بــرای کارمنــدان محســوب شــود .در حالیکــه بــرای برخــی دیگــر یک پــروژه

تأمیــن منابــع مالی یــا اســتفاده از پیمانکاران ،شــرکتهای

ارائــه راهحــل بــرای طرفهــای آســیب دیــده ضــروری اســت.

تخلفــات در محــل کار را محــدود کننــد .صرف نظــر از میزان
 T&Lبایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه کارگــران از طریــق

زیرســاختی خواهــد بــود .صــرف نظــر از شــکل آنهــا ،کانالهــای شــکایت موثــر بــرای جلوگیــری از نقــض حقــوق بشــر و

مرجع :ماده UDHR ۸

اتحادیــه ،شــورای کار یــا انجمــن کارمنــدان به وســایل مؤثر

 .۱۰رشوه و فساد

مرجع :مواد  ۲۰و UDHR ۲۳

میکننــد تــا نــاوگان کشــتیهایی کــه بــه کانالهــا و بنــادر متعلــق بــه دولــت دسترســی دارنــد ،ایــن بخــش را بــرای

چانــه زنــی جمعــی دسترســی دارنــد.

 .۶تبعیض

بخــش  T&Lاز لحــاظ تاریخــی یــک صنعــت تحت ســلطه

بخــش  T&Lبــه طــور گســترده بــا دولــت درگیــر میشــود؛ از ونهــای تکــی کــه از طریــق پســتهای گمرکــی عبــور
فســادهای بــزرگ و رشــوههای خــرد در معــرض خطــر قــرار میدهنــد .ایــن اقدامــات ذاتــا نقــض حقــوق بشــر اســت؛ چرا
کــه توجــه دولــت و منابــع را از نیازهــای مردمــی کــه بــه آنهــا ســپرده شــدهاند ،منحــرف میکننــد .تقریبــا هــر پیونــدی

مــردان بــوده اســت کــه در بعضــی مواقــع منجــر بــه

در زنجیــره لجســتیک ،شــامل خطــرات فســاد اســت.

و اذیــت در محــل کار و رفتــار نامطلــوب بــرای اقلیتهــا در

منبع/https://www.bsr.org :

شــیوههای ناعادالنــه اســتخدام ،نابرابــری در پرداخــت ،آزار
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اخبار لجستیک ایران
سند راهبرد لجستیک کشور باید تدوین شود
بــه گــزارش بــازار ،عــادل نجــف زاده ،نماینــده مــردم خــوی و چایپــاره در مجلــس ،با بیــان اینکه ایران شــاهراه لجســتیک
در عرصــه منطقـهای و بینالمللــی اســت ،گفــت :کریــدور شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب میتوانــد نقــش به ســزایی

در ارتقــا جایــگاه ایــران در حــوزه ترانزیــت داشــته باشــد و بایــد از ایــن ظرفیتهــا بــه درســتی اســتفاده شــود .نجـفزاده

بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه بخــش حمــل و نقــل و ترانزیــت کشــور افــزود :بــه نظــر مــن اولویــت اصلــی کشــور بــا
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و اســتراتژیک ،توســعه ترانزیــت کشــور از جملــه حمــل و نقــل ریلــی ،جــادهای و هوایــی

ا ست .

وی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت برتــر منجــر بــه اقتصــاد مولــد میشــود ،افــزود :قطعــا کمیســیون عمــران مجلــس بایــد

در راســتای توســعه و تقویــت زیرســاختهای کشــور اقــدام کنــد ،بــه ویــژه در بحــث کریدورهــا جلســات متعــددی بــا

وزیــر راه و شهرســازی برگــزار شــده و وزیــر مربوطــه رویکــرد مناســبی در ایــن خصــوص دارد.

نجــف زاده در ادامــه گفــت :بــه طــور حتــم تــوان لجســتیک و حمــل و نقــل بینالمللــی کشــور باید ارتقــا یابــد ،تحقق این

مســئله موجــب میشــود کــه درآمدهــای ایــران از ایــن حــوزه بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یابــد .بــه طــور مثــال در
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ماننــد امــارات بخــش عمــده درآمدهــا از محــل حمــل و نقــل و ترانزیــت اســت .وی با

بیــان اینکــه ســند راهبــرد لجســتیک در کشــور وجــود نــدارد ،افــزود :بایــد در ایــن راهبــرد تمــام ظرفیتهــای موجــود
در حــوزه حمــل و نقــل شناســایی شــده و از تمــام ظرفیــت هابهــای لجســتیکی بــه صــورت هدفمنــد اســتفاده کــرد.

نشست مشترک فدراسیون حملو نقل و لجستیک ایران با نمایندگان مجلس یازدهم
بــه گــزارش خبرگــزاری صنایــع ،نشســت مشــترک فدراســیون حمــلو نقــل و لجســتیک ایــران و تعــدادی از نماینــدگان مجلــس یازدهــم بــا هــدف بررســی چالشهــا و مشــکالت
ایــن صنعــت و تعامــل هرچــه بیشــتر کمیســیون عمــران و فعــاالن بخــش خصوصــی برگــزار شــد .دبیــر فدراســیون حمــل و نقــل و لجســتیک کشــور در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه

نادیدهگرفتــن بخــش خصوصــی ،علــت نتیجهبخــش نبــودن بســیاری از طر حهــا و لوایــح کشــور بــوده اســت ،پیشــنهاد داد کمیســیون عمــران مجلــس در کنــار آنالیــز قوانیــن و
مقــررات فعلــی ،یــک برنامــه راهبــردی  ۵ســاله در قالــب برنامــه هفتــم تدویــن و ارائــه کنــد.

نقش بخش خصوصی در تدوین قوانین

کاظــم ســلیمی در حاشــیه ایــن نشســت و در گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری صنایــع ،پیرامــون ایــن نشســت ،گفــت :نماینــدگان مجلــس یازدهــم ،قــول دادنــد کــه هیــچ مــوردی را در

خصــوص حمــل و نقــل و بخــش خصوصــی ،بــدون پشــتوانه فکــر کارشناســان هــر دو نهــاد تصویــب نکننــد و ایــن اتفــاق میتوانــد بعــد از چهــل ســال جایــگاه بخــش خصوصــی را در

صنعــت حمــل و نقــل تضمیــن کند.

گزینه پیشنهادی ریاست کمیسیون عمران مجلس

نماینــده مجلــس یازدهــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه مجلــس میتوانــد نقــش چشــمگیری در توســعه حمــل و نقــل کشــور داشــته باشــد ،اولویــت مجلــس یازدهــم را
توســعه صنعــت حمــل و نقــل کشــور دانســت و بــر توســعه بخــش خصوصــی و افزایــش بودجــه نهادهــای فعــال در ایــن حــوزه تاکیــد کــرد .اقبــال شــاکری در حاشــیه ایــن نشســت

ی مجلــس
و در گفتگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری صنایــع بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از برنامههــای مجلــس یازدهــم ،افزایــش توســعه صنعــت حمــل و نقــل اســت ،گفــت :اولویتهــا 

جدیــد توســعه صنعــت حمــل و نقــل دریایــی ،زمینــی و هوایــی اســت ،چــرا کــه افزایــش ســرمایهگذاری در سیســتمهای حمــل و نقــل و زیرســاختی آن باعــث رشــد جــی دی پــی
کشــور میشــود.
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دکتر مرتضی دلقندی از تاثیر طراحی و ارائه سلف سرویس در پیشرفت کسب و کارها میگوید:
دکتــر مرتضــی دلقنــدی مدیــر اجرایــی شــرکت تینکســت در رابطــه بــا طراحــی و ارائــه ســلف ســرویس و تاثیــر آن در
پیشــرفت کســب و کارهــا ،بــا تیمــگ مصاحبـهای داشــتند کــه شــما را بــه مطالعـهی آن دعــوت مینماییــم:

اگــر بخواهیــد ارائــه ســلف ســرویس در کســب و کارهــا را توضیــح دهیــد ،بــه چــه مــواردی اشــاره
میکنیــد؟

اولیــن تداعــی لغــت ســلف ســرویس بــرای هــر یــک از مــا ،همــان ســلف ســرویس رســتوران اســت .زمانیکــه یــک
رســتوران منــوی پیــش غــذا ،غــذای اصلــی و در نهایــت دســر را پیــش روی مــا میگــذارد و مــا انتخــاب و صــرف آن
را عهــدهدار میشــویم؛ در حقیقــت صاحــب رســتوران بــه منظــور ارائــه ســرویس در شــان مشــتریان هــدف خــود ،از

ایــن ســرویس مــدل اســتفاده مینمایــد .هــدف از اجــرای ســلف ســرویس بــاال بــردن رضایــت مشــتری ،وفــاداری و در
نهایــت کســب درآمــد اســت.

در خصوص ارائه سلف سرویس در شرکتهای لجستیکی چه تعریفی را میتوان بهکار برد؟

در اجرای ســلف ســرویس در شــرکتهای لجســتیکی میبایســت ســه راس هرم Company, Employees, Customers
(شــکل شــماره  )۱بــه تکنولــوژی متصــل گــردد .شــاید تفســیری کوتــاه از ایــن هــرم خالــی از لطــف نباشــد :ســازمان،
مشــتریان و کارمنــدان قــرار اســت بــر بســتر تکنولــوژی بــا یکدیگــر تعامــل کننــد .در حقیقیــت امــروزه شــرکتهای

لجســتیکی درگاههایــی را بــر بســتر تکنولــوژی و  ITطراحــی مینماینــد تــا مشــتریان درونــی و بیرونی بهتریــن کارآمدی
و اثربخشــی را بــه منظــور خلــق و ارائــه ارزش بــرای محصــول و ســرویس تجربــه نماینــد.

بــه جــرات میتــوان گفــت طراحــی ســرویس لجســتیک بــر بســتر تکنولــوژی حلقــه مفقــوده سازمانهاســت .چــه بســا ســازمانهایی کــه ایــن روزهــا بســتری از تکنولــوژی را راهاندازی
نمودهانــد و متاســفانه در شناســایی نیــاز و خواســته مشــتریان خــود نمــره قابــل قبولــی را کســب نکردهانــد؛ کــه ایــن خــود عاملــی اســت بــرای پائیــن آمــدن نــرخ جــذب و بــاال رفتــن

نرخ تــرک مشــتریان.

یكــی از ابــزاری كــه شــركتها بــرای تحقــق ایــن امــر پیادهســازی كردهانــد SST/Self Service Technologies ،اســت .امــروزه بســیاری از شــرکتها ،ســوپر مارکتهــا ،رســتورانها
و فروشــگاههای برنــد ،در حــال اجــرای فناوریهــای ســلف ســرویس بــرای بهبــود تجربــه مشــتریان خــود هســتند

ممکن است برخی از سلف سرویسها در صنعت لجستیک را نام ببرید؟
در صنعت لجستیک میتوان به برخی از این سلف سرویسهای مطرح اشاره نمود:

انتخــاب زمــان پیــکاپ ،انتخــاب زمــان دلیــوری ،انتخــاب وســیله حمــل مــورد نظــر ،انتخاب نــوع بســتهبندی ،اســتفاده از

ســرویسهای ارزش افــزوده ،انتخــاب نحــوه پرداخــت ،انتخــاب مــکان و یــا مکانهــای موردنظــر ،انتخــاب ســرویسهای
 ، VIPرزرو ســرویس بــرای خــود و دیگــران ،اســتفاده از ســرویسهای اشــتراکی و  ...همـهی ایــن انتخابهــا میتواننــد
بــا طراحــی بــر بســتر  ،ITســهولت دسترســی و اســتفاده از ســلف ســرویسها را دو چنــدان نماینــد.

در یــک مطالعــه  ٪۷۳ ،از  ۵۲۶نفــر پاســخدهنده گفتهانــد کــه ترجیــح میدهنــد بــه جــای تعامــل بــا یــک کارمنــد،

از فنآوریهــای ســلف ســرویس در فروشــگاههای مــواد غذایــی و مراکــز خریــد اســتفاده نماینــد .آنهــا تأییــد کردنــد
کــه اســتفاده از ابزارهــا و اپلیکیشـنهای تلفــن همــراه در آخریــن نقطــه خریــد ،تجربــه خریــد آنهــا را بهبــود بخشــیده

اســت .فنآوریهــای خودمراقبتــی ماننــد خودآزمایــی ،دســتگاههای اســکن بــا قابلیــت ( RFIDدر کمپانــی زارا) و پرداخت
ســریع آنــی مبتنــی بــر برنامــه (در کمپانــی نایــک) ،همگــی نظــرات مثبتــی را از مشــتریان دریافــت نمودهانــد.

چه ابزارهایی را برای ارائه سلف سرویس پیشنهاد میدهید؟
یکــی از ابــزار اســتراتژیک Self-service business intelligence ،هــوش تجــاری ســلف ســرویس  BI/اســت کــه رویکردی

بــه تجزیــه و تحلیــل داده دارد؛ ایــن ابــزار بــه کاربــران تجــاری ایــن امــکان را میدهــد کــه حتــی در صــورت عــدم پیــش
زمینــه در تجزیــه و تحلیــل آمــاری BI ،یــا داده کاوی را انجــام دهنــد .ابزارهــای  BIمربــوط بــه خدمــات شــخصی ،بــه
کاربــران ایــن امــکان را میدهــد تــا دادههــا را بــدون دخالــت تیمهــای  BIو  ITســازمان ،فیلتــر ،مرتبســازی ،تجزیــه
و تحلیــل و مدلســازی کننــد.

ســازمانها بــرای شناســایی جامعــه هــدف
در ارائــه ســلف ســرویس میبایســت چــه
مســیری را طــی نماینــد؟
بــه نظــر مــن بــرای شناســایی هــر چــه بهتــر جامعــه

هــدف و بــه تبــع آن طراحــی و چیدمان صحیــح برای
آن ،گــذری بــه مفهــوم «چرخه عمــر پذیرش فنــاوری»

کــه توســط جفــری مــور ( )Geoffrey Mooreدر کتاب

گــذر از پرتــگاه ( )Crossing the chasmبــه درســتی

بــه آن اشــاره گردیــده ،حائــز اهمیت اســت.
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او جامعه هدف را به پنج دسته زیر تقسیم نموده است:
( :)Innovatorsنــوآوران افــرادی هســتند کــه دارای قــدرت ریســک نســبتا باالیــیباشــند؛ ایــن دســته معمــوال شــامل جوانــان و افــرادی کــه بــه فناوریهــای جدیــد عالقمنــد هســتند،

میشــود کــه طبــق نمــودار  ۲.۵درصــد از جمعیــت را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

( :)Early Adoptersپذیرنــدگان ابتدایــی نیــز شــامل جوانــان و افــرادی میشــوند کــه مزیتهایــی را در ایــن نــوع ســرویس پیــدا نمودهانــد و از طبقــه اجتماعــی باالیــی برخــوردار
هســتند؛ ایــن دســته  ۱۳.۵درصــد جمعیــت را تشــکیل میدهنــد.

( :)Early Majorityاکثریــت پیشــگام پــس از مــدت زمــان بیشــتری بــه جمــع اســتفادهکنندگان از تکنولــوژی جدیــد اضافــه میگردنــد .آنهــا کســانی هســتند کــه ریســک پایینتــری
را دارنــد و منتظــر رفــع نواقــص ســرویس ارائــه شــده هســتند :ایــن دســته جمعیــت  ۳۴درصــدی را شــامل میشــوند.

( :)Late Majorityاکثریــت پیــرو نیــز در طبقــه اجتماعــی متوســط رو بــه پاییــن هســتند و منتظــر میماننــد نصفــی از جامعــه آمــاری تجربــه اســتفاده از ســرویس جدیــد را بــا آنهــا

بــه اشــتراک بگذارنــد؛ ایــن گــروه ،جمعیتــی  ۳۴درصــدی را شــامل میشــوند.

( :)Laggardsپذیرنــدگان نهایــی افــرادی کــه بــه جــرات میتــوان گفــت اســتقبال زیــادی از تغییــر نمیکننــد و بــه اســتفاده از ابــزار فعلــی بســنده مینماینــد؛ شــاید بتــوان گفــت ایــن
افــراد در ســنین بــاال قــرار دارنــد و بیشــتر بــه توصیــه دوســتان ،اقــدام بــه اســتفاده از فناوریهــای جدیــد مینماینــد .جامعــه آمــاری ایــن گــروه  ۱۶درصــد اســت.

حــال بــا دانســتن جامعــه آمــاری ذکــر شــده میتــوان گفــت رضایــت مشــتری از فنآوریهــای ســلف ســرویس را میتــوان اینگونــه بســط داد؛ ســلف ســرویسها قــرار اســت در
ابتــدا بــه پنــج جامعــه آمــاری بــاال کــه در راس آنهــا نــوآوران ،پذیرنــدگان ابتدایــی و اکثریــت پیشــگام قراردارنــد ،ارائــه شــود .بــرای تحقــق اهــداف شــرکتهای لجســتیکی ،اجــرا و
چیدمــان ســلف ســرویسها بــرای ایــن ســه گــروه بســیار مهــم اســت .بهعنــوان مثــال ایــن جامعــه بهدنبــال صــرف کمتریــن زمــان بــا باالتریــن بــازده بــرای دریافــت ســرویس حمــل
مرســوالت خــود هســتند .جانمایــی و طراحــی ســرویس خصوصــا ســلف ســرویسها بــر روی پنــل یــا اپلیکیشــن مشــتری بایــد بســیار هوشــمندانه صــورت پذیــرد .چــرا کــه آنهــا بــه
دنبــال دریافــت ســرعت ،کیفیــت ســرویس ،پاســخگویی ،اعتمــاد و اطمینانــی هســتند کــه قــرار اســت توســط ابــزار فنــاوری ،کارمنــدان و ســازمان بــه آنهــا ارائــه گــردد.

ســلف ســرویس بایــد بتوانــد بــه چــه ســواالتی
پاســخ دهــد؟
ســلف ســرویس در لجســتیک میبایســت بتوانــد بــه ایــن
ســواالت پاســخ دهد:
• ســازمان چقــدر توانســته اســت پرســونای مشــتریان
خــود را شناســایی کنــد؟
• آیــا ســازمان میتوانــد امنیــت دادههــا را بــرای
مشــتریانش تضمیــن نمایــد؟
• آیا مشتریان از گزارشهای ارائه شده رضایت دارند؟
• آیــا بــر روی درخواســتها و فیدبــک مشــتریان بــه
درســتی تحلیــل صــورت میپذیــرد؟
• قابلیــت شخصیســازی در ارســال گزارشهــا چگونــه در
نظــر گرفتــه شــده اســت؟ بهعبــارت دیگــر مشــتری چقــدر
توانســته اســت گزارشهــای مــورد نظــر خــود را تولیــد
نما ید ؟
• آیــا زمانســنجی صحیحــی بــرای دریافــت گزارشهــای
روزانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت؟
• صــف درخواسـتها بــه چــه میــزان در واحــد  ITشــکل
گرفتــه اســت؟
• ســواالت جدیــد پــس از دریافــت گزارشهــا و اصالحات
جدیــد ،بــه چــه میــزان بــرای مشــتریان و کاربــران رشــد
داشــته اســت؟
• زمانســنجی و جانمایــی بــرای دسترســی بــه دادههــا
چقــدر بــر روی رضایــت مشــتریان تاثیــر گذاشــته اســت؟
تعــداد شــکایات مشــتریان ارتباطــی مســتقیم با بهــرهوری

دارد .البتــه عــدم شــکایت نیــز نمیتوانــد وجــود رضایــت

را بیــان کنــد؛ چــرا کــه برخــی اوقــات خنثــی بــودن و بــی
تفــاوت بــودن مشــتری یعنــی خـ ِ
ـود نارضایتــی.

سخن پایانی
در انتها باید بگویم با اجرای صحیح سلف سرویس میتوانیم به برخی از اهداف مانند:
• توسعه تصمیم سازی

• افزایش رضایتمندی

• افزایش کارایی و اثربخشی
• کاهش هزینه

دست یابیم.

یادمــان باشــد ارائــه ســلف ســرویس یک تیغــه دولبه اســت که اگــر به درســتی صورت نپذیــرد ،موجبــات نارضایتی مشــتریان

را رقــم خواهد زد.
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تســت غربالگری کرونا بهطور منظم و دورهای در تینکســت انجام میشود
پــس از شــیوع کروناویــروس در ایــران ،برخــی از شــرکتهایی کــه امــکان دورکاری و تلهورکینــگ را داشــتند ،کارمنــدان
خــود را دورکار کردنــد؛ امــا در بعضــی از شــرکتها بهواســطهی نــوع فعالیتشــان ایــن امــکان وجــود نداشــت .تــی
نکســت هــم از ایــن رونــد مســتثنی نبــود؛ چــرا کــه مهمتریــن رســالت تــی نکســت رســاندن بســتههای مشــتریان در

هــر شــرایطی و بهویــژه شــرایط بحرانــی اســت.

در ایــن دو ســالی کــه از فعالیــت تینکســت میگــذرد ،در هــر شــرایطی بســتههای شــما بــه گیرنــدگان نهایــی ارســال

شــده اســت؛ در بــرف و بــاران شــدید ،ترافیکهــای ســنگین ،قطعــی اینترنــت و ایــن اواخــر هــم کــه بحــران کرونــا؛
تینکســت در ایــن شــرایط ویــژه بــا وجــود خطــری کــه بــرای کارکنانــش وجــود داشــت ،بــرای اینکــه مــردم در خانــه

بماننــد و از خطــر کرونــا دور باشــند ،همچنــان همــراه کســب و کارهــا بــود؛

ی نکست
پروتکلهای بهداشتی در ت 

بنابرایــن بــه جــز عــدهی محــدودی از کارمندانمــان کــه شــرایط دورکاری را داشــتند ،بقیه کارمنــدان از جمله نکسـتیاران،
کارکنــان واحــد هــاب و عملیــات و کارکنــان ســتادی همــه در شــرکت حاضــر بودیــم تــا مســئولیت اجتماعــی خــود را بــه

نحــو احســن انجــام دهیــم .امــا ایــن حضــور بــا رعایــت تمــام پروتکلهــای بهداشــتی و انجــام تســت غربالگــری کرونــا

بــود و همچنان نیــز ادامــه دارد.

تمامــی همــکاران مــا اعــم از نکسـتیاران و کارمنــدان عملیــات و ســتادی ،از ماســک و دســتکش اســتفاده میکننــد؛ هــر
روزه تمــام فضــای شــرکت ضدعفونــی میشــود؛ عــاوه بــر آن هــر روز صبــح تبســنجی نیز بــرای تمــام همــکاران عملیات

و ســتادی انجــام میشــود؛ همچنیــن اگــر افــرادی بــه غیــر از همــکاران وارد شــرکت شــوند ،حتمــا بایــد دســتورالعملهای

بهداشــتی را رعایــت کننــد و تبســنجی را نیــز انجــام دهند.

ما به سالمتی کارمندان و مشتریان خود اهمیت میدهیم

در ادامــه اقداماتــی کــه از اســفند ســال پیــش بــرای مبــارزه بــا کرونــا در تــی نکســت شــروع شــده بــود ،از تمامــی کارکنان
ســتادی و نکسـتیاران تــی نکســت ،مجــددا تســت غربالگــری کرونــا گرفته شــد و خوشــبختانه نتایــج تســت کارمندان
منفــی بــود .مــا عــاوه بــر اینکــه بــرای ســامتی همــکاران خــود اهمیــت ویــژهای قائلیــم و تــا جــای ممکــن خطــر را دور

خواهیــم کــرد ،بــرای ســامتی مشــتریانمان نیــز ارزش قائل هســتیم.

بنابرایــن مشــتریان و گیرنــدگان نهایــی خیالشــان راحــت باشــد کــه بستههایشــان بــا رعایــت تمــام پروتکلهــای

بهداشــتی ارســال میشــود .ضمنــا تــا پایــان کرونــا ایــن تســت بهصــورت دورهای و منظــم در تــی نکســت انجــام خواهد

شد .
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روند کار در واحد زیرساخت تی نکست
یکــی از پویاتریــن واحدهــای شــرکت تینکســت کــه

منجــر بــه ســرویسدهی بهتــر بــه مشــتریان میشــود،
واحــد زیرســاخت اســت .تمامــی فناور یهــای ب ـهروزی

کــه تینکســت از آن بهــره میجوید ،در واحد زیرســاخت
مــورد تحقیــق و ســپس توســعه قــرار میگیرنــد.

بخشــی از رونــد کار در ایــن واحــد شــامل مــوارد زیــر
اســت:

• مدیریــت شــبکه اعــم از نصــب و پیکربنــدی ،نگهداری
و ارتقــاء شــبکه

• نگهــداری و بهروزرســانی نــرم افــزار و ســخت افــزار
ســازمان

• تهیه پشتیبان و نگهداشت دیتای سازمان
• رسیدگی به امور کاربران شبکه

• نصب و پیکربندی سرویسهای موردنیاز سازمان
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