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فرهنگ واژگان
لجستیک
این قسمت :پیکاپ بسته
()Package Pickup

شرایط بستهها در
پیکاپ اهمیت دارد

یکی از اصطالحاتی که در حمل و نقل کاال رایج است ،پیکاپ ( )Pickupیا جمعآوری
بسته است .جمعآوری بسته که بخشی از زنجیره تامین به شمار میآید ،یکی از کارهایی
است که کوریر سرویسها انجام میدهند؛ منظور از پیکاپ بسته همان کاری است که در
مرحلهی فرست مایل انجام میشود و در آن ،یک مامور پیک برای جمعآوری بستهها پیش
یرود .پیک در این مرحله میتواند یک یا چند بسته را از فرستنده تحویل بگیرد و
فرستنده م 
آنها را برای پردازش و ارسال نهایی به یک مرکز ( )Hubببرد.

در جمعآوری بستهها الزم است به شرایط
کاالی درون بستهبندی دقت شود .به عنوان
مثال اگر قرار است یک محموله مواد غذایی
حمل شود ،باید از یک ماشین دارای یخچال
برای این کار استفاده شود .اگر کاالیی که درون
بسته است از نوع شکستنی باشد ،باید به
کارگر جمعآوری گفته شود تا مراقبت الزم را
نسبت به انتقال آنها در نظر بگیرد .این کار به
قدمت و سابقهی شرکت لجستیکی برمیگردد
و ممکن است از طرف تمام شرکتها رفتار
یکسانی با بستههای شما صورت نگیرد .بهتر
است پیش از بستن قرارداد با یک شرکت
حمل بسته از آنها دربارهی شرایط پیکاپ
بستههای خاص سواالت الزم را جویا شوید.
به کار جمعآوری بسته و تحویل دادن آن
به گیرندهی نهایی یک عبارت خاص هم
نسبت داده میشود؛ عبارت «تحویل دادن
درب به درب» ()door-to-door Delivery
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اصطالحی است که فعاالن لجستیک برای
رساندن این منظور استفاده میکنند .از
ویژگیهای پایهای سرویس تحویل درب
به درب این است که در مراحل دریافت و
ارسال کاال ،یک پیک به درب منزل فرستنده
و گیرنده میرود و در این میانه ،هیچ یک
از طرفین از خانهشان خارج نمیشوند.
همین موضوع میتواند منجر به ایجاد
عالقهی مشتریان به پیکاپ بار از درب منزل
شود .در این نوع از جمعآوری بسته ،دیگر
از معطلیهای پیشبینینشدهای که در
سایر سرویسها وجود دارد خبری نیست
و میتوانید با ایستادن در منزل یا محل
کارتان ،بسته را تحویل بدهید .طرف مقابل
که گیرنده است هم با هیچ نوعی از معطلی
مواجه نخواهد شد و تنها کافی است در
زمان رسیدن بسته در منزل حضور داشته
باشد.

اهمیت مرحلهی پیکاپ
کمتر از دلیوری نیست
با وجود اینکه تصور غالب بر این است
که مرحلهی نهایی در ارسال کاال بیشترین
اهمیت را دارد ،باید دقت داشته باشید که
پیکاپ بسته اهمیت کمتری نسبت به
مراحل دیگر ندارد .این کار شرایط خاصی
دارد و مهم است که شرکت لجستیکی طرف
قراردادتان در این زمینه تجربه داشته باشد.
سعی کنید در این باره از شرکتها سوال
کنید و در این بین ،چیزی از زیر دستتان در
نرود.

بهینهسازی
فرآیندهای لجستیکی
به کمک PUDO

سرویسهای اختصاصی در پیکاپ بسته
برخی از سرویسهای جمعآوری بسته،
گزینههای خاصی را برای تحویل گرفتن و
تحویل دادن بار در اختیار شما قرار میدهند.
به عنوان مثال میتوانید از آنها بخواهید
که در یک بازهی زمانی مشخص برای تحویل
گرفتن بسته پیش شما بیایند؛ یا اینکه بسته
را در چه زمانی به گیرندهی نهایی تحویل
بدهند .تی نکست در این زمینه فعالیت
میکند و دو نوع سرویس تحویل در همان
روز ( )Same-Day Deliveryو تحویل در روز
بعد ( )Next-Day Deliveryرا به مشتریان
خود ارائه میدهد .با استفاده از این
سرویسها خودتان میتوانید زمان دقیق
پیکاپ بسته و ارسال آن را تعیین کنید.

بیمه کردن بارهای جمعآوری شده یکی از دیگر
سرویسهایی است که توسط شرکتهای
لجستیکی ارائه میشود .خیلی از شرکتهای
لجستیک در هنگام جمعآوری بسته آن را به
درخواست مشتری بیمه میکنند تا در صورت
بروز هر گونه اتفاق ناخواسته ،فرستنده بتواند
خسارت بسته را دریافت کند .تینکست با
دریافت  ۲هزارم ارزش اظهارشده برای کاال،
آن را بیمه میکند .این سرویس با کیفیتی
مشابه نمونههای خارجی و با قیمتی بسیار
ارزان در داخل کشور اجرا میشود .محدودهی
فعالیت تی نکست در شهر تهران است و
بهزودی به شهرهای دیگر نیز ورود خواهد
کرد.

با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در تمام زمینهها ،هر روزه زندگی بشر راحتتر

از پیش میشود؛ این پیشرفت ،بهویژه در فرآیندهای لجستیک بسیار ملموس بوده و
ی روزمره افراد هدیه میدهد .یکی از این
راحتی بیشتر و اتالف وقت کمتر را به زندگ 
خدمات پیشرفته ،راهاندازی شبکههای  PUDOاست PUDO .که ترکیبی اختصاری از دو
اصطالح  PickUpو  DropOffاست ،روشی عالی برای بهینهسازی فرآیند جابجایی
مرسوالت میباشد .در این مقاله قصد داریم به بررسی این روش در کمپانیهای بزرگی که
در حال حاضر ارائهدهنده این خدمات هستند ،بپردازیم.
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 PUDOچیست و چگونه فرآیندهای
لجستیک را بهینه میکند؟
اگر شما یک خریدار آنالین ،دانشجوی
دانشگاه یا یک خانهدار هستید ،با بهرهگیری
از خدمات  PUDOزمان انتظار برای تحویل
بسته یا استرس برای رسیدن به خانه و
ن برای شما بیمعنی میشود.
دریافت آ 
 PUDOاین امکان را به شما میدهد که
زندگی خود را با شرایط همیشگیتان ادامه
دهید و هر زمان که خواستید بسته خود را
تحویل بگیرید .اما چگونه؟ PUDO Point
مکانی است که معموال در فاصلهی چند
دقیقهای از محل زندگی شما قرار دارد و
بستههای شما را تحویل میگیرد تا شما
بتوانید هر زمان که فرصت داشتید به آنجا

رفته و بسته خود را تحویل بگیرید .البته این
فرآیند در شرکتهای مختلف تفاوتهایی
جزئی دارد ولی بهطور کلی شامل مراحل
ذکرشده است.
با ثبت نام در  ،PUDOمیتوانید در هر
زمان که بخواهید از آدرس PUDO Point
به عنوان آدرس حمل و نقل شخصی خود
استفاده کنید .به محض ورود محموله به
 ،PUDO Pointاز طریق ایمیل به شما اطالع
داده میشود که بسته ارسالی در دسترس
شماست PUDO Point .ها در  ۷روز هفته
فعالیت میکنند و از اوایل صبح تا اواخر
شب باز هستند .بنابراین اگر شما منتظر

دریافت یک بسته هستید ،اما در آن ساعت
خاص نمیتوانید در خانه باشید ،مشکلی
نیست  PUDOشما را پوشش خواهد داد؛

هنگامی که از  PUDO Pointبرای تحویل
بستههای خود استفاده میکنید ،هیچ کس
نمیداند که در کجا زندگی میکنید! دیگر
نیازی نیست نگران این باشید که هر لحظه
کسی در را بکوبد و مخل آسایش سایر
اعضای خانواده شود .به همین دلیل است
که شعار این شرکت آلمانی «بگذارید آدرس
ما آدرس شما باشد ».است.

مالحظات اصلی در راه اندازی
شبکه  PUDOچیست؟
الکترونیکی و فرآیندهای لجستیک ،فروشندگان و مشتریان به طور یکسان به دنبال اشکال مکمل فروش ،تحویل،

در دوره رشد تجارت
حمل و نقل و… هستند .در واقع اهداف اصلی متصدیان در این فضا عبارتند از:
• ساختن کانالهای توزیع جدید یا گسترش روشهای موجود در سمت فروشنده
• برآورده کردن ترجیحات مشتری
• کاهش هزینههای عملیاتی
• ایجاد زیرساختهای بهینه  Last Mileدر سمت اپراتوری لجستیک
با در نظر گرفتن موارد فوق ،یک راه حل برای همه ذینفعان ،دسترسی به یک شبکه  PUDOخارج از خانه است.
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مهمترین اقدامات در راهاندازی شبکه PUDO

صحبتهای بسیاری در مورد شبکههای
 PUDOو فرآیند تحویل در تجارت الکترونیکی
وجود دارد؛  Artur Kikutaو Marek
 Rozyckiکه کارشناسان  Last Mileهستند
درباره نحوه راهاندازی شبکه  PUDOاینچنین
بحث میکنند؛ در اوایل سال جاری دویچه

پست اعالم کرد که شبکه Parcelshops
 DHLخود را گسترش خواهد داد .در حال
حاضر حدود  Parcelshops ۱۰۰۰۰یا همان
دارد که
 PUDO Pointدر سراسر آلمان وجود 
شبکه پستهای دفاتر پست را نیز تکمیل

میکند Artur Kikuta .معتقد است که برای
ایجاد و اجرای یک شبکه کارآمد از PUDO
 Pointهای مورد نیاز ،موارد زیر از مهمترین
اقدامات الزم هستند:
• برنامهریزی ماهرانه فرآیندها
• استفاده از ابزارهای مناسب (سختافزاری
و نرمافزاری)
• بررسی ظرفیتها با در نظر گرفتن فصول
مختلف
• تحلیل بهینه مکان
• سیستم ادغام و تنظیم استانداردها

همه چیز در مورد
راحتی است!
فابیان دوکس ،رئیس شبکه  PUDOدر
آلمان میگوید“ :همه چیز در مورد راحتی
است ”.در درجه اول برای گیرندهها ،که
میتوانند محمولههای خود را راحتتر و
بدون نیاز به مالقات فیزیکی پیک ،تحویل
بگیرند .همچنین برای خردهفروشانی که این
اداره میکنند ،بسیار راحتتر است که

شبکه را
محمولههای خود را  PickUpیا DropOff
کنند .از این رو ،هنگام طراحی شبکه ،PUDO
باید اطمینان حاصل شود که فرآیندها،
سیستمها و ابزارها برای مشتریان و
فروشگاهها آسان باشد .سختترین قسمت
در راهاندازی  PUDOساخت نقاط دسترسی
پایدار به اندازه کافی در سطح شهر است؛
نقاط نزدیکی که گیرندگان تنها در  ۱۲دقیقه یا
طی مسافت  ۱کیلومتر بتوانند به آن برسند که
این سختی نیز متوجه راهاندازان شبکه PUDO
خواهد بود و نه مشتریان .با تمام این تفاسیر
 PUDOیکی از بهترین فرآیندهای لجستیکی
است که زندگی افراد را آسانتر میکند.

چه کسانی از
راهاندازی PUDO
سود میبرند؟
مشتریهای فردی ،که در Last Mile
انتخاب بیشتری دارند؛ در این شرایط
مشتریان میتوانند آسانتر و بدون نگرانی
بستههای خود را تحویل بگیرند.

فروشندگان کالن /توزیعکنندگان /تولیدکنندگان
که میتوانند شبکههای  PUDO / APMخود

را بسازند یا از  PUDO Pointهای موجود استفاده
کنند.

فروشندگان خرد ،که ارسال انعطافپذیر
بستههای خود را از  PUDO Pointها انجام
میدهند؛ آنها میتوانند بدون اینکه منتظر
بمانند تا پیک به آنها برسد ،با همکاری یک
اپراتورلجستیک،طیفگستردهتریازکانالهای
تحویل را به مشتریان خود ارائه دهند.

شرکتهای پیک و اپراتورهای پستی که به
ها ،میتوانند
لطف دسترسی به  PUDO Point
شبکه لجستیکی خود را توسعه دهند ،کانالهای
فروش جدید را فعال کرده و ضمن افزایش
رضایت مشتری ،هزینههای  Last Mileخود و
زمان تحویل را بهینهسازی کنند .آنها همچنین
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میتوانند از  PUDO Pointها بهعنوان قطب
محلی برای انبار موقت محمولهها در توزیع
شهری و محلی خود استفاده کنند.
همکاران یعنی کسانی که خود  PUDOرا
راهاندازی میکنند؛ (معموال خرده فروشان) که
با ایجاد شبکه  PUDOبه عنوان بخشی از
تجارت اصلی خود ،ترافیک مشتری بیشتری
دست میآورند و کسب درآمد نیز

را به
خواهند داشت.

فرآیند  PickUpو  DropOffدرشرکت
امریکایی/کانادایی PUDO

شرکت امریکایی/کانادایی  PUDOفرآیند
جالبی برای  PickUpو  DropOffخود دارد؛
جالبترین نکته اینکه افراد یا کسب و کارها
میتوانند در  PUDOثبت نام کرده و PickUp
و  DropOffرا انجام دهند .توجیه اقتصادی
این کار شاید برای ما قابل درک نباشد اما این
فرآیندی است که در کل امریکا و کانادا
توجیهپذیر بوده و طرفداران زیادی دارد.
درواقع چیزی شبیه به انبار موقت است! به
این صورت که شما میتوانید در سایت PUDO
ثبت نام کرده و مثال درخواست  PickUpخود
را ثبت کنید .بدین منظور باید از قسمت
“مدیریت کاربر” روی ” Add a field engineer

” کلیک کنید و دستورالعملهای روی صفحه را
دنبال کنید .اما  field engineerچیست؟ این
اصطالح به معنای مهندس میدانی است و در
اینجا یعنی کسی که در سطح شهر آماده است
تا بستههای شما را از  PUDO Pointتحویل
گرفته یا به آن تحویل دهد.
وقتی  field engineerخود را انتخاب میکنید،
سیستم به آنها پیام و یا ایمیل میدهد.
اکنون میتوانید بسته خود را با استفاده از
هر شرکت  deliveryکه مورد نظرتان است،
به  PUDOما ارسال کنید .وقتی محموله شما
وارد  PUDOشود برای اطمینان یک شماره
۸رقمی بهعنوان “ ”Smart PickUp Pinصادر

میشود و این شماره به  field engineerشما
نیز از طریق  smsیا ایمیل ارسال میشود.
کارکنان  PUDOیک برچسب یادداشت روی
محموله شما میزنند و  ۴رقم از آن کد  ۸رقمی
را روی آن مینویسند؛ وقتی field engineer
شما وارد  PUDO Pointمیشود ،پرسنل
 PUDOاز او کد هشت رقمی مربوطه “Smart
 ”PickUp Pinرا درخواست میکنند .سپس
کارمندان  PUDOکد را بررسی میکنند و با
فرض اینکه همه چیز مرتب باشد ،محموله
را به  field engineerتحویل میدهند .ضمنا
وضعیت بسته شما هر لحظه در سایت قابل
رهگیری است.

امیدواریم در آیندهای نزدیک ایران نیز ظرفیت ایجاد شبکههای  PUDOرا

سخن آخر

داشته باشد و بتوانیم بهزودی این سرویس مقرونبهصرفه و امن را در کشور
راهاندازی کنیم .برای اطالع از جدیدترین فناوریها و فرآیندهای لجستیک در جهان،

مقاالت تینکست را دنبال کنید.
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معرفی برترین استارتآپهای لجستیکی جهان؛

استارتآپ Matternet

جاده را فراموش کنید و به آسمان
بروید؛ پهپادهای  Matternetپا به آسمان

گذاشتهاند چرا که رفت و آمد در آنجا
بسیار کمتر است!  Matternetبا تغییر
نحوه سفر ،مشکل لست مایل دلیوری
( )Last-Mile Deliveryرا حل میکند .این
شرکت که بهطور انحصاری برای حمل و
نقل طراحی شده است ،با یک اپلیکیشن
موبایل ،پهپادهای هوشمند ،نرمافزار ابری

و ایستگاههای زمینی ایمن را به هم متصل
میکند .این استارتآپ خدمات خود را به
سازمانهای بهداشت و درمان ،تجارت
الکترونیکی و شرکتهای لجستیکی ارائه
میدهد.
از سال  ۲۰۱۱تا کنون  Matternetبیش
از  ۳۰۰۰پرواز را در زوریخ ،برن و لوگانو
انجام داده است .در حقیقت ماموریت
 Matternetدسترسی جهانی و بیدردسر

به کاالهاست ،درست مانند دسترسی به
اطالعات! به نظر میرسد تحویل مستقیم
به درب منزل شما ،بهوسیله پهپادها راه
خوبی برای پیشبرد آن است .جالب
است بدانید که در ژوئن سال  ۲۰۱۶این
شرکت در  roundسرمایهگذاری خود
 ۱۶میلیون دالر از  Boeing-Ledسرمایه
جذب کرده است.

باالترین شمار ترافیک
مرسوالت پستی
در دوران کرونا!
مدیر کل تجزیه و مبادالت شرکت
ملی پست :عملکرد شبانه روزی
کارکنان مسئولیتپذیر اداره کل

تجزیه و مبادالت در ایام شیوع
کرونا قابل تقدیر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
پست ،حمیدرضا آقاجانی مدیر کل تجزیه
و مبادالت شرکت ملی پست گفت« :این
مرکز با وجود دریافت و ارسال باالترین
ترافیک مرسوالت پستی تاریخ خود در
دوران کرونا ،از ایمنی و سالمت کارکنان و
مشتریان غافل نبوده است ».وی با اشاره
به حجم باالی ارسال مراسالت و تاکید بر
اینکه همراه با سهولت دسترسی آسان و
سریع همگانی به اینترنت و فناور یهای
نوین ،کسب و کار در بستر فضای مجازی
نیز گسترش چشمگیری داشته است،
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گفت« :در این شرایط ،پست در سراسر
دنیا به ویژه در ایران به عنوان بستر
ارتباطی بسیار کارآمد ،میان مشتریان و
ارائه دهندگان خدمات و کاالها ،دستخوش
تحوالتی بنیادین شد».
به گفته آقاجانی ،در ماههای اخیر و
همزمان با شیوع و تداوم همهگیری
ویروس کرونا در کشور و افزایش سطح
آگاهی از خطرات ابتال به این بیماری،
گرایش مردم به خریدهای الکترونیکی
بیشتر شد .به طوری که خریدهای اینترنتی
بیش از پیش مورد استقبال عمومی قرار

گرفت و تعداد بیشتری از مردم با مراجعه
به سایتها و پایگاههای فروش خدمات و
کاال ،نیازمندیها و مایحتاج خود را از فضای
مجازی تهیه میکنند .او اظهار داشت« :اداره
کل تجزیه و مبادالت پستی در جایگاه
مهمترین و بزرگترین مرکز مبادله پستی
کشور ،با درک عمیق از همهگیری ویروس
کرونا و با وجود تقارن موج اول شیوع این
بیماری با تعطیالت نوروز ،تمام ظرفیت و
توان خود را برای خدمترسانی شبانهروزی
و بیوقفه به مردم به کار گرفت».
مدیر کل تجزیه مبادالت شرکت ملی پست
افزود« :با وجود آنکه در ایام شیوع موج
اول کرونا ،بسیاری از کسب و کارها تعطیل،
خطوط پروازی و ریلی متوقف و حمل و
نقل جادهای محدود شد ،اما شواهد موجود

بیانگر آماده سازی و رهسپاری به موقع
تمامی مرسوالت وارده به این مجموعه و
افزایش  ۱۱۰درصدی مرسوالت در ماههای
پایانی سال  ۹۸و آغاز سال  ۹۹نسبت به
مدت مشابه بود ».آقاجانی تصریح کرد:
«کارکنان مسئولیت پذیر و دلسوز اداره کل
تجزیه و مبادالت توانستند با شیفتهای
شبانهروزی و بدون تعطیلی در هر شرایطی،

وظیفه مهم دریافت ،آماده سازی و
رهسپاری به موقع کاالها و خدمات مورد
نیاز مردم را با وجود تمامی محدودیتها به
شایستگی به انجام برسانند ».ضمنا به طور
مستمر و روزانه تمامی بخشهای اجرایی
و همچنین مرسوالت پستی (بستهها و
امانات) ،تجهیزات و اقالم مصرفی و…
پاکسازی ،ضدعفونی و گندزدایی میشوند.

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
با یک پله صعود به رده چهاردم آلفاالینر رسید
به گزارش پایگاه خبری سینیوز ،سایت
معتبر آلفاالینر که تحلیلهای تخصصی در
حوزه حمل ونقل کانتینری ارائه میدهد ،در
تازهترین گزارش خود ،فهرست برترین
شرکتهای کشتیرانی جهان را اعالم کرد؛ بر
این اساس ،شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران که تا هفته پیش در رده
پانزدهم این جدول بود ،با یک پله صعود
به رتبه چهاردهم رسید و موقعیت خود را
تثبیت کرد .تعداد کشتیهای فعال
کانتینری در جهان نسبت به ماه گذشته
کاهش نامحسوسی داشته و هم اکنون به
 ۶۱۳۵فروند رسیده است .همچنین تعداد
کانتینرهای جهان نیز به رشد خود ادامه
داده و به رکورد  ۲۳میلیون  ۸۳۸هزار TEU
نزدیک میشود .آمار  DWTنیز به بیش از
 ۲۸۷میلیون تن رسیده است.
کاهش نسبتا نامحسوس سهم جابجایی
کشتیرانی  Mearskبه میزان دو دهم
درصد نیز در این هفته جالب به نظر
میرسد .هم اکنون  ۱۶.۶ Mearskدرصد
جابجایی کل کانتینرهای دنیا را بر عهده
دارد و روند رو به کاهش خود را طی
هفتههای اخیر تکرار کرده است .رتبه دوم

به شرکت کشتیرانی Mediterranean shg
 Coرسیده که با حجم  ۱۵.۷در تعقیب
 Mearskقدم برمیدارد و شاید در ماههای
آینده ،بتوان این شرکت را در رتبه نخست
آلفاالینر دید .در رتبه سوم این جدول نیز
 COSCOبا فاصله معنادار  ۱۲.۳درصدی از
سهم جابجایی کانتینری جهان قرار گرفته
است CMA OGM .و  Hapag-Lioydنیز
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رتبههای چهارم و پنجم را در اختیار دارند.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که تا
چند هفته در رده پانزدهم بود ،طبق پیش
بینیها توانست از  KMTCعبور کند و
خودش را به رتبه چهاردهم برساند .این
شرکت هم اکنون  ۱۵۲هزار کانتینر در اختیار
دارد و تعداد کشتیهای فعالش نیز ۴۸
فروند گزارش شدهاست.

افزایش هزینههای لجستیک ایاالت متحده در

سال  ۲۰۱۹و عدم قطعیت در چشمانداز سال ۲۰۲۰
شورای متخصصین مدیریت زنجیره
تأمین  ۲۳ژوئن ،طی گزارشی اعالم کرد ،در
سال  ۲۰۱۹و در شرایط عادی هزینههای
لجستیک تجاری اندکی افزایش یافت ،اما
کووید ۱۹-عدم قطعیت را در چشمانداز سال
 ۲۰۲۰به وجود آورده است .به گزارش موسسه
مدیریت زنجیره تامین آمادگران ،در گزارش
شورای متخصصین مدیریت زنجیره تامین
مشخص شد که سال گذشته هزینههای
لجستیک تجاری افزایش یافت و به ۱.۶۳
تریلیون دالر رسید ،رقمی که  ۷.۶%از کل تولید
ناخالص داخلی کشور ( ۲۱.۴۳تریلیون دالر) را
در بر میگیرد ،Michael Zimmerman .بیان
کرد که رشد کم هزینهها در سال گذشته
نشاندهنده بازگشت توازن برای بخش
لجستیک پس از افزایش هزینهها در سال
 ۲۰۱۸بود.
در این گزارش آمده است که سال گذشته
فروش با موجودی نسبتا باالیی آغاز شد و در
ادامه نسبتا باال ماند .رشد سریع اقتصادی
و کمبود ظرفیت در آن سال ،هزینههای
لجستیک را به باالترین درصد تولید ناخالص
داخلی از سال  ۲۰۰۸سوق داده است .این
گزارش اشاره میکند جایی که هزینهها
کاهش مییابد ،عموما ناشی از کاهش
ظرفیت اقتصادی بوده است .برخی از کاهش
قیمتها در حالی که حاملها سعی داشتند
ظرفیت اضافی خود را بفروشند ،نیز تاثیرگذار
است و افزایش هزینهها بیشتر ناشی از
افزایش تحرک از سال  ۲۰۱۸بود.

 Zimmermanگفت“ :این یک نرخ رشد
پایین در تولید ناخالص داخلی است؛ ترکیبی
از تأثیر مازاد ظرفیتهای ناشی از کاهش
نرخ در بعضی از بخشها و بهبود بهرهوری
هزینههای  ۱.۶۳تریلیون دالری سال گذشته
به میانگینهای قدیمی نزدیکتر بود و این
در حالی بود که حاملها دوباره در برخی
ظرفیتها ظهور کردند .هزینههای لجستیک
تجاری ایاالت متحده برای بخش حاملهای
موتوری ( %۳به  ۶۸۰.۴میلیارد دالر در سال)
 ۲۰۱۹افزایش یافته است .بنابراین گزارش،
فعالیتهای پشتیبانی حامل ،کارآمدتر
شدهاند اما با افت حجم نیز کاهش یافتهاند.
وی در ادامه افزود :کووید۱۹-در پایان فصل
اول  ۲۰۲۰به ایاالت متحده رسید و آزمایش
مقاومتپذیری آغاز شد .البته صنعت
لجستیک هنوز در حال تطبیق است.
با کوچک شدن بخشها ،اطالعات
هزینههای لجستیک تجاری ایاالت متحده
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نشان میدهد که هزینههای کامیون
کامل( %۱.۴ )FTLافزایش یافته و این در
حالی است که هزینههای بار کمتر از ظرفیت
کامیون ( %۱.۳ ،)LTLافزایش یافته است؛
که هر دو کمتر از نرخ تورم  ۲.۳ %سال ۲۰۱۹
بودند.
حملونقل جادهای بزرگترین بخش
هزینههای لجستیک داخلی در سال  ۲۰۱۹بود.
در این گزارش گفته شده که این روند در سال
گذشته کاهش یافت؛ و پس از سالها کاهش
ظرفیت و نرخ فزاینده به نفع حملکنندگان
بازگشت ،کسانی که قدرت خرید را به قیمت
سودآوری شرکتها بهدست گرفتند و با نرخ
پایینتر مذاکره کردند .نرخ حملونقل نسبت
به سال گذشته ،به مدت شش ماه کاهش
یافت؛ زیرا تقاضا در حالی که عرضه افزایش
داشته ،کاهش یافته است .پستهای بارگیری
کلی در بازار از سال  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۹تا  ۲۷%کاهش
یافت .هزینه حملونقل برای بسته ،آب و
خط لوله افزایش یافته اما برای ریل و هوا
کاهش یافته است .برای ریل ،کاهش هزینه
 %۱.۴بیشتر با کاهش حجم ،به ویژه در چند
وجهیها انجام شده و هزینه برای حملونقل
آبی به اندازه  %۳.۱افزایش یافته است.
شورای متخصصین مدیریت زنجیره تامین
( )CSCMPهشدار داد که ویروس کرونا
خسارات زیادی برای زنجیرههای تامین
به بار آورده است .قابلیتهای لجستیک
کاهش یافته و بخش بزرگی از تقاضا را در
سال  ۲۰۲۰نابود کرده است .در این گزارش
آمده است که نشانههای خوشبینانهای
وجود داشته است؛ برای مثال رشد تجارت
الکترونیکی که با خرید آنالین آنهایی که
در خانه ماندند ،تقویت شده است .در این
گزارش همچنین ذکر شده است که برخی
از حملکنندگان سودشان را علیرغم کاهش
ظرفیت حفظ میکنند و این مسأله میتواند
تعهدی برای قیمتگذاری را پیشنهاد دهد
که برای نجات یافتن از سال  ۲۰۲۰به آنها
کمک میکند.

پروژه انقالبی مایکروسافت و فدکس برای رقابت با آمازون؛

آیا لجستیک قهرمان میشود؟

در ماه می سال  ،۲۰۲۰مدیران اجرایی
کمپانی  FedExو مایکروسافت یک همکاری
با هدف “انقالب در تجارت” و “تحول در
لجستیک” را اعالم کردند .به نظر میرسد که
هدف از این طرح نه تنها ارتقای توانمندیهای
هر دو کمپانی ،بلکه برای رقابت با دشمن
مشترک است .در این مقاله Dimitar Pavlov
رئیس توسعه کسبوکار در ،Transmetrics
مفاهیم شراکت و پتانسیل نهفته در صنعت
لجستیک را مورد بحث قرار میدهد .ما به
عنوان یک شرکت بزرگ اطالعات و تجزیه و
تحلیل پیشگویانه ،خوشحال بودیم که درباره

همکاری مایکروسافت و فدکس شنیدیم.
شراکتی که میتواند منجر به تجزیه و تحلیل
عظیم و دیجیتالی شدن بیش از پیش برای
کل این صنعت شود .این راهکار جدید با
عنوان  FedEx Surroundاطالعات گسترده
تولید شده توسط  IoTو دستگاههای اسکن
در فدکس را به مقیاس و قابلیتهای تحلیلی
مایکروسافت متصل خواهد کرد.
برخی از ویژگیهای این راهحل، FedEx
اطالعات بسیار دقیقی از حرکت و موقعیت
موجودیهای فیزیکی را ارائه میدهند.

این راهکار با استفاده از مجموعه وسیعی از
اطالعات هوش مصنوعی ،یادگیری ماشینی
و تجزیه و تحلیلهای مایکروسافت به
 FedExامکان ارزیابی متغیرهایی نظیر آب
و هوای سخت یا بالیای طبیعی ،تاخیرهای
مکانیکی ،مسائل پاکسازی ،آدرسهای
نادرست و تاثیر آنها بر کسبوکار را فراهم
میکند .در این شرایط بهبود خدمات و
بهینهسازی فرآیندها یک پیروزی بزرگ برای
 FedExمحسوب میشود .عالوه بر افزایش
سرمایه ،به احتمال زیاد این همکاری برای
مایکروسافت نیز بسیار مفید خواهد بود.

دشمن دشمن من ،دوست من است!
ِ

جف بزوس ،بنیانگذار و مدیر عامل

شرکت آمازون ،در سالهایی دور ()۲۰۰۴
گفت« :برند برای یک کمپانی مانند اعتبار برای
یک شخص است .شما با تالش برای انجام
کارهای سخت ،شهرت و اعتبار کسب میکنید.
ی است که مردم در گذر زمان
این مسالها 
متوجه آن خواهند شد ».همهی اینها یک
دهه قبل با یک کتابفروشی آنالین شروع

شد .با این حال ،از آن زمان به بعد ،آمازون
شهرت خود را به عنوان یک نیروی برهمزننده
بهدست آورده و تشنهی به چالش کشیدن
«کسبوکارهای معمول» موجود است.
امروزه  Amazonیکی از رهبران جهانی در
زمینه خردهفروشی و محاسبات ابری است.
این شرکت همچنین سرمایهگذاری سنگینی
در لجستیک داشتهاست؛ افزون بر آن شرکت
 Amazonدهها هواپیما اجاره کردهاست؛
سرویس کارگزاری خود را به  ۴۸ایالت بسط
داده و به باربریها اجازه میدهد تا در یک
سکوی دیجیتال به راحتی با پیکها ارتباط
برقرار کنند.
جالب است بدانید مایکروسافت ،آمازون
را به عنوان یکی از بزرگترین رقبای خود
در تجارت رایانش ابری میبیند .در این
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میان مایکروسافت مشارکتی را با یکی از
رقبای کوچکتر خود یعنی  oracleشروع
کرده است .این شرکت همچنین با برخی
از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای غذایی
آمریکا نظیر والمارت نیز همکاری کردهاست؛
فروشگاههایی که ترس از آمازون باعث
منسوخ شدن مدلهای کسبوکار آنها
میشود .و حاال مایکروسافت با کمپانی عظیم
 FedExکه قرارداد باربری هوایی و زمینی
خود را با شرکت  Amazonدر سال  ۲۰۱۹به
پایان رساند ،مشارکت میکند .دلیل اصلی آن
این است که آمازون بهسرعت به یک رقیب
و مهمتر از آن به یک تهدید بدل شد؛ اولی
به دلیل افزایش قابلیتهای لجستیکی و
دومی به دلیل افزایش انتظارات مشتری برای
تحویل سریع و رایگان.

نتایج این همکاری برای صنعت لجستیک
منصفانه خواهد بود اگر بگوییم که
هیچ یک از ویژگیهای مربوط به همکاری
 FedExو مایکروسافت منحصر به فرد یا
انقالبی نیستند .راهحلهای track-and-
 traceزیادی در بازار وجود دارد .از طرفی
تعداد انگشتشماری از فعاالن عرصهی تجزیه
و تحلیل دادهها و همچنین شرکتهایی که
هشدارهای اولیه برای شکستن زنجیره تامین
بالقوه را فراهم میکنند ،وجود دارند .با این
حال ،میزان همکاری مشارکت مایکروسافت و
 FedExو پتانسیل آن برای توسعه بیشتر،
میتواند نتایج بسیار مهم و مثبتی برای
صنعت لجستیک داشته باشد.
اول؛ ممکن است این همکاری به عنوان
طرحی برای پذیرش گستردهتر راهحلهای
ابتکاری در لجستیک استفاده شود؛ اما این
همکاری نشان میدهد که نه شرکتهای
لجستیکی محض و نه تکنولوژیها به تنهایی
میتوانند در توسعه چنین راهحلهایی موفق
شوند .این امر به وضوح نشان میدهد که
حتی بزرگترین شرکتهای لجستیکی با
منابع مالی زیاد نیز ،باید به موقع و به طور
موثر به ارائه دهندگان فنآوری ملحق شوند تا

از مزایای دادههای کالن و تجزیه وتحلیلهای
پیشگویانه بهرهمند شوند.
دوم؛ احتماال منجر به ترویج نوآوری
گسترده در سرتاسر این صنعت میشود .اگر
این پروژه موفق باشد ،یک رقابت سالم برای
آمازون ایجاد خواهد کرد که منجر به خدمات
بهتر و انتظارات باالتر مشتریان خواهد شد.
در نتیجه ،این فعالیتها منجر به تالشی
قویتر برای دیجیتالی شدن و بهرهوری بیشتر
میشوند .یک مثال خوب در این باره سرویس
تحویل در همان روز است که در حال حاضر
در مناطق شهری رواج دارد اما یک دهه پیش
غیرقابلتصور بود! سرویسی بسیار کارآمد
که با اتوماسیون ،روباتیک ،تجزیه و تحلیل
دادهها و پیشبینی تقاضا پشتیبانی میشود.
در نهایت؛ این همکاری همچنان نوپاست.
بنابراین ،ما میتوانیم انتظار داشته باشیم
که پایههایی را برای همکاری بیشتر ،ایجاد
راهحلهای آیندهنگر و فرایندهایی که قبال
در این صنعت ندیده بودند ،در نظر بگیرند.
مایکروسافت و  FedExقول میدهند که
مشارکت آنها به خلق یک تجربه تجاری
جدید برای کسب و کارها منجر شود؛
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تجربهای که ارائه راهکارهای منسجمتر برای
مصرف کنندگان و تحویل سریعتر و کارآمدتر
را به همراه خواهد داشت .یک نمونه از این
موارد ،میتواند مرتبط با چیزی باشد که
آمازون در تالش برای دستیابی به آن است؛
این که پیشبینی کند که چه مشتریانی در
یک جغرافیای خاص قبل از سفارش ،قصد
خرید دارند و سپس براساس آن پیشبینی،
آماده میشوند و بستهها را به منطقه ارسال
میکنند .چنین راهکارهایی میتواند به طور
بالقوه منجر به بهرهوریهای بیشتر و افزایش
مفاهیم لجستیک جاری شود.
به نظر میرسد که همکاری فدکس و
مایکروسافت بخشی از یک جنگ ابری بسیار
وسیعتر بین آمازون و مایکروسافت باشد .با
این حال ،اگر موفق شوند ،نشان از آن دارد
که شرکتهای فنآوری و لجستیکی باید با
هم همکاری داشته باشند .عالوه بر آن ،یک
چشمانداز بسیار رقابتی ایجاد خواهد کرد که
باعث تشویق صنعت لجستیک به پذیرش
گستردهتر تجزیه و تحلیل دادههای صحیح
و دیجیتالی شدن فرآیندها خواهد شد.
رویکردی که هم به نفع مصرفکننده و هم
صنعت لجستیک است.

چالشهای پیکاپ و دلیوری بههنگام

و اثرات آن بر کیفیت خدمات در سازمانهای لجستیکی

با توجه به گسترش تجارت الکترونیک،

مهندس سامان رجبی،

سرپرست عملیات شرکت تینکست در
رابطه با چالشهای پیکاپ و دلیوری
بههنگام و اثرات آن بر کیفیت خدمات
در سازمانهای لجستیکی با تیمگ
مصاحبهای داشتند که شما را به
مطالعهی آن دعوت مینماییم:

تاثیر لجستیک در این مورد را چطور ارزیابی
میکنید؟

اهمیت است که ارسال مرسوالت مشتریان
از نقطهی ارسال (تامینکننده) تا نقطهی

مصرف (مشتری نهایی) ،باید با کیفیت و

مدیریتی درست محققشود .در این مسیر،

با توجه به رشد روز افزون تجارت الکترونیک
در ایران و افزایش تمایل اقشار مردم به خرید
اینترنتی ،اهمیت صنعت لجستیک و لزوم
رشد و پیشرفت این صنعت بیش از پیش

نمایان میشود .این موضوع از این منظر قابل
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نقشآفرینی دو مرحلهی فرست مایل دلیوری

و لست مایل دلیوری و مدیریت بهینهی آن به

شدت تعیینکننده و حیاتی است که در ادامه

به تعریفی مختصر از این دو مرحله خواهم

پرداخت ...

فرست مایل دلیوری (First-Mile

)Delivery

منظور از فرست مایل دلیوری مجموعهی

عملیاتی است که مرتبط با دریافت و انتقال
مرسوله یا مرسوالت تامینکنندگان و انتقال
به یک مرکز توزیع (هاب) جهت ساماندهی

و آمادهسازی آنها جهت ارسال به مقصد

میباشد .با توجه به اینکه برنامهریزی و
زمانبندی جمعآوری مرسوالت مشتریان

(پیکاپ) بر پروسهی سورتینگ ،ارسال

و تحویل مرسوالت مشتریان اثرگذاری
مستقیم دارد ،لذا از اهمیت باالیی برخوردار
است و هر نوع بینظمی و تاخیر در

پیکاپ ،اثرات مخربی بر شرایط توزیع
نهایی مرسوالت ،تاخیر احتمالی و در نتیجه
نارضایتی مشتریان خواهد داشت.

همچنین میبایست مسیربندی پیکاپ
مرسوالت به گونهای برنامهریزی شود که با
توجه به ظرفیت باکسهای موتورسواران،
در هر مرتبهی پیکاپ توسط هر پیک،

مرسوالت و مشتریان بیشتری تحت پوشش
قرار بگیرند؛ در این صورت میتوان با حداقل

هزینهی ممکن و با در نظر گرفتن حداکثر

رضایتمندی مشتریان ،از فرآیند فرست

نیازمند استانداردسازی و وضع قوانین

انتظار داشت.

تا زمان رسیدن به مقصد تضمین گردد و یا

مایل و پیکاپ مرسوالت ،بهترین راندمان را
لست مایل دلیوری (Last-Mile

)Delivery

لست مایل دلیوری به مجموع ه عملیاتی
اطالق میشود که مرتبط با ارسال مرسوالت

و تحویل آن به مشتری نهایی است.
با وجود پر اهمیت بودن تمامی مراحل
عملیات ارسال بسته ،از زمان دریافت

مرسوله تا زمان تحویل به مشتری نهایی،

مشخص است؛ به صورتی که سالمت بسته
در موارد استثناء و در صورت بروز خسارت

به هر یک از انواع مرسوالت ،باقی بستهها
از گزند آسیب در امان باشند تا موجبات
نارضایتی مشتریان فراهم نشده و ضرر و

زیانی نیز متوجه سازمان نگردد.

بهینهسازی هزینههای عملیاتی در

شرکتهای

میشود؟

لجستیکی

چگونه

محقق

مهمترین و پرهزینهترین مرحله در این

حقیقتا پاسخ به این سوال بسیار طوالنی

از مرکز توزیع و تحویل آن به مشتری

شرایط ذکر شده و در راستای بهینه کردن

مرسوالت و موقعیت مکانی متفاوت هر یک

همزمان جلب رضایت حداکثری مشتریان،

ن موقعیتها جهت تحویل
در هر یک از ای 

داد.

زنجیره ،مرحلهی نهایی ،یعنی خروج کاال

خواهد شد؛ چرا که با در نظر گرفتن تمامی

نهایی است؛ دلیل اهمیت این مرحله تعدد

هزینههای جاری در شرکتهای لجستیکی و

از آنها و همچنین لزوم توقف پیک ارسال

میبایست چند سرفصل مهم را مد نظر قرار

ی است.
مرسوله به مشتر 

نحوهی برخورد با مرسوالت ،با در نظر

گرفتن ماهیت محتوای بسته ،در هر مرحله

میبایست متفاوت باشد .حمل مرسوالتی
از قبیل شکستنی ،فاسد شدنی و مایعات
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ممکن است این سرفصلها را نام برده

و هر کدام را بهطور خالصه بررسی کنید؟

بله اما احتماال تایم مصاحبه به پایان خواهد
رسید! سرفصلهایی مانند :بهینه کردن

فرآیندهای عملیاتی؛ طراحی نرمافزاری
مناسب و کارآمد؛ برقراری تناسب بین حجم
کار و تعداد منابع انسانی سازمان؛ تشکیل،
آموزش و نگهداری ناوگانی پویا و کارآمد؛ در
نظر گرفتن درخواست و سالیق مشتریان و
جلب رضایت حداکثری ایشان؛ تناسب میان
نرخ هزینهی خدمات ارائه شده و هزینههای
جاری که در ادامه هر کدام را بهصورت
جداگانه بررسی خواهم کرد؛
بهینه کردن فرآیندهای عملیاتی

قلب تپندهی هر سازمان لجستیکی ،بخش
عملیات آن سازمان است .لذا فرآیندهای
تعریف شده از ابتدا تا انتهای فعالیت
روزانه ،نقش تعیینکنندهای در کیفیت کار
و مدیریت هزینههای سربار ایفا میکنند.
همچنین ابتکار و نوآوری در تعریف فرآیندها
و تعدیل و اصالح مداوم آنها نیز حائز
اهمیت است.
طراحی نرم افزاری مناسب و کارآمد

با توجه به چالشهای موجود در این صنعت
و مشکالتی متنوع از قبیل مدیریت مرسوالت
از ابتدای راه (پیکاپ) تا انتهای مسیر (لست
مایل دلیوری) ،ردیابی و مدیریت مناسب
ناوگان جمعآوری و توزیع ،زمانبندی الزم
و منطقی جهت تحویل کلیهی مرسوالت با
توجه به پراکندگی و پیش بینی ترافیک،
ساخت نرمافزاری که تمام نیازهای یک
شرکت لجستیکی را مرتفع و ساختار عملیاتی
آن شرکت را استانداردسازی کند ،به شدت
الزم به نظر میرسد .وجود نرم افزار کارآمد و
مناسب منجر به شکلگیری روندی درست و
غیرسلیقهای در فرآیندهای عملیاتی میشود.
ضمنا میتوان با تعریف الگوریتمهای
کاملشونده در نرم افزار ،امکاناتی از قبیل
اولویتبندی مسیر ،مسیریابی و قیمتگذاری
هوشمند خدمات را در نرم افزار لحاظ کرد.
بدیهی است استفاده از نرم افزار ،بروز خطای
انسانی را در سازمان به شدت کاهش داده
و کیفیت شاخصهای اصلی اعم از پیکاپ و
دلیوری بههنگام را بهبود میبخشد.
برقراری تناسب میان حجم کار و تعداد

منابع انسانی سازمان

با تعریف فرآیندهای استاندارد میتوان تا
میزان زیادی راندمان کاری پرسنل فعال در
سازمان را مدیریت کرد؛ با وجود نرمافزار
کارآمد ،نسبت حجم کار موجود در سازمان
و منابع انسانی مورد نیاز متعادل شده و

هزینههای سربار مرتبط با آن ،به نحو قابل
قبولی کاهش مییابد.
تشکیل ،آموزش و نگهداری ناوگان

پویا و کارآمد

در مسیر رشد ،شکوفایی و سوددهی
سازمانهایی از این دست ،نمیتوان از
نقش موثر ناوگان حمل و نقل چشم پوشی
کرد .ناوگان آموزشدیده ،متعهد و مورد
اعتماد برای هر سازمان لجستیکی نقشی
تعیینکننده را ایفا میکند .با توجه به
ارتباط مستقیم ناوگان ،از شروع تا پایان
مسیر با مشتری و گیرندهی نهایی ،کیفیت
این تیم تاثیر بسیار باالیی در بهبود روند
کیفی خدمات سازمان و رضایت مشتریان
خواهد داشت .لزوم استخدام نیروی خبره و
موجه ،گام اول در این مسیر است .همچنین
میتوان با برگزاری جلسات منظم و دورهای
آموزشی ،توجیهی و انگیزشی ،هدف متعالی
سازمان ،ذهنیت آن در قبال مشتریان و
همچنین انتظارات متقابل مشتریان از
سازمان را ،به ایشان منتقل و حساسیت
باالی نقش تعیینکنندهشان را به ایشان القا
کرد.
در نظر گرفتن درخواست و سالیق

مشتریان و جلب رضایت حداکثری ایشان

با توجه به بازار رقابتی به وجود آمده در این
صنعت ،تعریف خدمات نوین و منحصر به
فرد ،بستر مناسب رشد و بهبود خدماتی
از این دست ،انتظارات مشتریان از این
صنعت به صورت روز افزون در حال افزایش
است .انتظاراتی از قبیل تعریف مدلهای
متنوع ارائه خدمات ،تعریف زمانبندیهای
منعطف ارسال مرسوالت ،حداقل اتالف
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زمان در پروسهی دریافت مرسوله تا تحویل
به مشتری نهایی و همچنین هزینههای
منطقی و رقابتی ارائهی خدمات را میتوان
سرفصل امتیازاتی دانست که در این فضای
رقابتی منجر به جذب مشتریان و در نهایت
موفقیت سازمانهای لجستیکی خواهد شد.
تناسب میان نرخ هزینهی خدمات

ارائه شده و هزینههای جاری

با توجه به انتظارات مشتریان و سازمانهای
ناظر از کیفیت باالی خدمات قابل ارائه اعم
از سرعت و دقت مناسب ،هزینهی منطقی،
هزینههای سر بار منابع انسانی ،وسایل
حمل و نقل ،توسعه و فنآوری و هزینههایی
از این دست برای شرکتهای لجستیکی ،لذا
هر سازمانی که خواستار سهم مناسبی از بازار
پیش روست ،میبایست راه حل مناسبی
جهت توازن میان این دو سمت معادله
داشته باشد .ضمنا ایجاد این تعادل منجر به
جلب رضایت حداکثری مشتریان و تبدیل
آنها به مشتریان وفادار میگردد؛ از سویی
دیگر نیز شرکت میتواند نیم نگاهی به بهینه
کردن هزینهها ،رشد مناسب بازار و کسب
سود از این فعالیتها داشته باشد.
و جمعبندی پایانی؟
با توجه به شرایط رو به رشد عرضهی اینترنتی
کاال و خدمات ،صنعت لجستیک درآیندهای
نزدیک دستخوش تغییرات بسیاری خواهد
شد .لذا سازمانهای لجستیکی که در این
مسیر توسعه ،انتخابها و تغییرات درستی
نداشته باشند ،محکوم به شکست و حذف از
این صنعت هستند.

روند کار در واحد فروش تی نکست
در واحد فروش تینکست ،مذاکرات الزم برای تبدیل مشتریان بالقوه به بهالفعل انجام
میشود؛ اگر بخواهیم مراحل این روند را بهصورت موردی عنوان کنیم ،شامل موارد زیر میشود:
•
•
•
•
•
•
•

یافتن و ثبت سرنخ (مشتری بالقوه)
برقراری تماس تلفنی با سرنخ (مشتری بالقوه)
جلسه حضوری
ثبت گزارش
عقد قرارداد
انتقال نیازمندیهای مشتریان به واحد عملیات
تکمیل فرآیندهای زیرساختی جهت معرفی مشتری به سازمان

tinextco.com

tinext

tinextco

