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فرهنگ واژگان لجستیک
این قسمت:

فرست مایل دلیوری

()First Mile Delivery

فرست مایل دلیوری یکی از مراحل آغازین لجستیک است که در آن ،بسته از سمت
فرستنده برای شرکت واسطه حملونقل ارسال میشود .در فرست مایل هم نوعی ارسال و
دریافت بسته انجام میشود؛ با این تفاوت که در این مرحله ،گیرنده ،شرکت حملونقل است.
بعد از این مرحله ،پردازشی روی بستهها انجام میشود و در نهایت در جریان مرحلهی لست
مایل دلیوری ،بسته ارسال شده به گیرندهی نهایی تحویل داده میشود .ما میخواهیم درباره
فرست مایل که همان مرحلهی اول لجستیک است ،صحبت کنیم.

توضیح دقیقتر فرست
مایل دلیوری چیست؟

هر بستهای برای این که از یک مبدا به
یک مقصد برسد ،باید مسیری را طی کند.
ابتدا یک نفر باید پیش فرستنده برود و بسته
را از او تحویل بگیرد .این شخص ،بسته را با
استفاده از موتور سیکلت ،وانت ،کامیون یا هر
وسیلهی دیگری به یک مرکز پردازش  
( )Fulfillment Centerمیرساند .در مرکز
پردازش ،کارهای خاصی روی بستهها انجام
میشود تا آدرسها دستهبندی شوند؛ این کار
برای بهینه کردن مسیری که هر پیک طی
میکند ضروری است .در انتها هم معموال یک
پیک موتوری با در دست داشتن چند بسته که
از نظر آدرس در یک محدوده هستند ،عازم
مسیر ارسال میشود .هدف از تمام مراحل
نامبرده این است که روند ارسال کاال از یک
نقطه به نقطهی دیگر بهبود پیدا کند و در
نهایت ،بسته با قیمت کم و با سرعت زیاد
ارسال شود .فرست مایل دلیوری اولین گام در
این فرآیند است.

در فرست مایل به زمان و هزینه توجه زیادی میشود
رساندن کاالها به مرکز پردازش در زمان
درست یکی از دغدغههای فعاالن لجستیک
است .طبیعی است که هر مشتری انتظار
دارد بستههایش به سرعت جمعآوری شوند
و به مرکز پردازش بروند تا بعد از مرتب
شدن ،راهی آدرسهای نهایی شوند .فرض
کنید یک مشتری در مرحله فرست مایل
دلیوری به اندازه  ۲ساعت معطل شود .آیا
چنین کسی باز هم حاضر است از سرویس
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لجستیکی شما برای رساندن بستههایش
استفاده کند؟ حاال باز به این موضوع توجه
کنید که اگر قرار باشد بستهای را درون
محدودهی شهری با هزینه  ۳۰هزار تومان
جابجا کنید ،باز هم کسی حاضر به همکاری
با شما میشود؟ پس این وظیفهی یک
شرکت لجستیکی است تا ارسال بسته را از
نظر زمان و هزینه بهینه کند؛ کاری که همواره
میتوان روند آن را بهبود بخشید.

بهینه کردن زمان ،سرعت و هزینه
در مراحل فرست مایل دلیوری
بهتر است با یک مثال ،مفهوم را روشن
کنیم؛ در نظر بگیرید  ۲مسافر قرار است با
یک تاکسی به ایستگاه راهآهن برسند.
مسافرها میخواهند با کمترین هزینه به
مقصد برسند و هزینه تاکسی و قطار برایشان
مهم است .از یک طرف راننده تاکسی
میگوید تا زمانی که ماشیناش پر نشود،
حرکت نمیکند .همین منتظر ماندن راننده
تاکسی برای پر کردن ماشین میتواند منجر
به جا ماندن مسافران از قطار شود .حاال اگر
تاکسی دیر پر شود ،قطار حرکت میکند و
میرود؛ اما اگر مسافرها بخواهند سر موقع
به قطار برسند ،باید حاضر شوند تا تاکسی
با تعداد مسافر کمتری حرکت کند و هزینهی
بیشتری را بپردازند .متوجه ارتباط دوسویهی
بین ظرفیت تاکسی و زمان حرکت قطار
شدید؟
کاری به این که پس از حرکت قطار چه
اتفاقی میافتد نداریم؛ زیرا خود قطار هم

متغیرهای فراوانی دارد و مسافران مورد نظر
ما بعد از رسیدن قطار به مقصد ،باید هزینهی
دیگری را برای رسیدن به هتل پرداخت کنند.
در این مثال ،هرچیزی که بعد از حرکت
قطار اتفاق میافتد از نظر لجستیکی با لست
مایل معادل میشود .اما از زمان سوار شدن
به تاکسی تا زمان سوار شدن به قطار را
میتوان به خوبی با فرآیند فرست مایل
دلیوری معادل کرد .متخصصان لجستیک
فرست مایل باید بتوانند متغیرهای مختلف
را به شکلی بهینه کنند تا بستههای ارسالی
مشتریان سر وقت تحویل گرفته شوند ،از
ظرفیت محفظهی بار پیک به صورت کامل
استفاده شود و بتوانند در هر بار ارسال
پیک ،از مشتریان بیشتری بستههایشان
را تحویل بگیرند .بهینه کردن زمان ،فضا،

سرعت و هزینه جزء کارهایی هستند که باید
در مراحل فرست مایل دلیوری بهینه شوند.

میزان اهمیت فرست مایل دلیوری
نسبت به لست مایل دلیوری

با وجود این که ممکن است بخش اول در
ارسال کاال کماهمیتتر از لست مایل دلیوری
به نظر برسد ،در عمل آن شرکتهایی موفق
هستند که به هر دوی این بخشها به یک
اندازه اهمیت میدهند .اهمیت دادن به
فرست مایل دلیوری کاری میکند تا در حین
کار با موارد غافلگیرکنندهی کمتری مواجه
شوید ،فرصتها را بهتر درک کنید و نتایج
بهتری به دست آورید .تینکست به عنوان
شرکتی که تنها کار لجستیک انجام میدهد،
روی مراحل مورد نیاز جهت بهینهسازی
فرست مایل و لست مایل دلیوری تسلط
کامل دارد .با استفاده از سرویسهای تی
نکست میتوانید بهترین ترکیب از سرعت
و قیمت ارسال را در اختیار داشته باشید
و مشتریان راضیتری را به دست آورید.

تکنولوژی بالکچین در لجستیک و زنجیره تامین
از زمان ظهور آن در سال ،2008
 blockchainتبدیل به یکی از بزرگترین
کلمات کلیدی در هر صنعت و همچنین یکی
از مهمترین روندهای فناوری در لجستیک و
زنجیره تامین شده است .با این حال ،درک
پیچیده  blockchainبرای عموم مردم دشوار
بوده و با وجود پتانسیل قوی آن برای موارد
استفاده فوق العاده در داخل و خارج از

صنعت لجستیک ،فقدان کلی توسعه واقعی
آن وجود دارد .این امر باعث شده است که
 blockchainبه شدت شایع شود و
متخصصان لجستیک از استفاده بیش از حد
از این واژه خسته شوند! گفتنی است ،در این
حوزه پروژههایی آزمایشی و عملیاتی در
مقیاس کوچک وجود دارند :برای مثال
 CargoXیکی از استارتآپهایی است که با
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استفاده از شبکه عمومی  ،Ethereumبرای
تامین اعتبار معامالت اسناد blockchain،را
وارد صنعت لجستیک میکند .نامهای بزرگ
دیگری نیز به آن ابراز عالقه کردهاند UPS :و
راه آهن  BNSFوارن بافت به اتحاد حمل و
نقل  Blockchainپیوستهاند .با این حال،
همه آنها پروژههای بسیار جدیدی هستند
که هنوز جای کار زیادی دارند.

در واقع  blockchainیک دفتر باز (open
 )ledgerاز معامالت و تراکنشها است
که در بین شبکههای معین کامپیوتری
ع میشود .هرکسی که در blockchain
توزی 
اشتراک داشته و به دفتر مبادالت دسترسی
دار د ،با شفافیت کاملی روبرو خواهد بود که
ث میشود هک شدن یا فریب سیستم
باع 
برای کاربران غیرممکن شود؛ در صنعت
ک ،این ام ر میتواند اطالعات و
لجستی 
خدمات حساس را برای حمل و نقل آسانتر
تها میتوانند راه حلهای مربوط
کند و شرک 
د؛
به امور مالی و زنجیره تامین را ایجاد کنن 
مانند سرمایهگذاری مشترک شرکتهای
 Maerskو  IBMبه نام  .TradeLensدر حال

حاض ر ،پنج تا از شش شرکت بزرگ حمل و
د و اکنون
نقل جهان به این پلتفرم پیوستهان 
بیش از نیمی از حرکت کانتینرهای اقیانوس
در جهان ،در  TradeLensفعال هستند.
اما هنوز چند قدم برای شرکتهای لجستیکی
الزم است تا بهطور کامل با بالکچین سازگار
شوند .در ابتدا شرکتهای لجستیک نیاز به
ن ،استانداردسازی و پاکسازی
دیجیتالی کرد 
س ،به محض
دادههای خود را دارند .سپ 
ت،
اجرای یک استاندارد در سراسر صنع 
تها باید اکوسیستم شرکای زنجیره
شرک 
تامین را تشکیل دهند تا از این استاندارد
در یک محیط بالکچین مشترک و غیر قابل
دسترسی استفاده کنند.

مزایای استفاده از  blockchainدر لجستیک
از آنجا که دادههای معامله در بلوکها
قابل تغییر و یا جعل نیستند ،اطالعات
معامله بسیار قابل اعتماد است .همچنین با
اتخاذ قراردادهای هوشمند که میتوانند
معامالت را تحت شرایط خاص به صورت
خودکار انجام دهند ،میتوان سرعت کار را
به میزان قابل توجهی بهبود بخشید .در
بخش لجستیک ،جایی که وظایف،

مستندات زیادی را در بر میگیرد ،نوآوری با
بهکارگیری این فنآوری اتفاق میافتد .در
سال  ،۲۰۱۶غول حمل و نقل مستقر در
دانمارک  Maersk Lineمفهوم blockchain
را اثبات کرد .این شرکت انتظار دارد در
صورت استفاده از  blockchainبرای حمل و
نقل کاال از شرق آفریقا به اروپا ۲۰ ،درصد از
هزینههای حمل و نقل را کاهش دهد.

 Blockchainفقط یک فنآوری جدید
نیست و انتظار میرود که در دستیابی به
رشد پایدار مشاغل لجستیک ،نقش اساسی
داشته باشد .بنابراین ،باید در مورد این که
فنآوری  blockchainچه نقشی در بخش
لجستیک ایفا خواهد کرد ،بحث و گفتگو
شود.

مسأله اطمینان در
معامالت تجارت جهانی
در لجستیک ،بسیاری از احزاب درگیر

انجام وظایف مربوط به انتقال مواد اولیه
یا محصو ال ت به مشتر یا ن هستند  .کلیه
معامالت در لجستیک براساس اسناد چندگانه
انجام میشود تا اطمینان معامالت حاصل
شود .در تجارت جهانی ،کار بر اساس اسناد
تجاری استاندارد انجام می شود ،در حالی
که در مبادالت چهره به چهره ،معموال مسأله
عدم اطمینان ،وجود ندارد؛ چرا که معامله
پس از دیدن کاال انجام میشود .از آ نجا
که معامالت آنالین فقط به اسناد موجود
در تجارت جهانی بستگی دارد ،اغلب خطر
ز یاد است؛ چرا که شما مطمئن نیستید
طرف مقابل محصوالت را برای شما ارسال
کند یا این که خر یدار مبلغی را پرداخت
کند .بهعالوه در تجارت جهانی ،در صورت

نیاز به اسناد تضمین کننده کیفیت محصوالت،
امکان تغییر یا جعل این اسناد وجود دارد!
همچنین هیچ راهی برای دانستن این که
طرف دیگر چه کارها یا فرایندهایی را در
زمان واقعی انجام میدهد ،وجود ندارد؛
مگر این که یک تماس بگیرید یا یک
ایمیل بفرستید .با این وجود ،فنآوری
 blockchainبا اطمینان از این كه اطالعات
معامله در برابر جعل یا اصالح مقاوم
است ،محیطی امن را ایجاد میكند .در
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آینده انتظار میرود که  blockchainتغییر
پارادایم در لجستیک را ایجاد کند .این امر
روند تایید معامالت را مؤثرتر ساخته و
به دستیابی سریع کاال و خدمات از طریق
اعتماد متقابل بین طرفین معامله کمک
میکند .این روند ممکن است چندین سال
طول بکشد تا جای خود را در لجستیک
پیدا کند.
منابع:

 Transmetricsو Geneva Business News

معرفی برترین اسـتارتآپهای لجستیکی جهان؛

استارتآپ Postmates

اگر تا بهحال در مورد تحویل on-
 demandسوالی داشتهاید ،احتماال درباره
 Postmatesنیز شنیدهاید .آنها با تحویل
کاالها زیر یک ساعت ،چگونگی جابجایی
کاالهای محلی در سطح شهر را متحول
کردهاند .پلتفرم لجستیک شهری Postmates
مشتریان را به پیکهای محلی متصل میکند

تا بتوانند در عرض چند دقیقه هر چیزی را از
هر فروشگاه یا رستورانی تحویل بگیرند.
جامعه پرشور  Postmatesدر حال حاضر
در  ۴۰بازار بزرگ شهری در ایاالت متحده

امریکا خدمات میدهند .تمام کاری که شما
به عنوان یک مشتری باید انجام دهید این
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است که برنامه  Postmatesرا در دستگاه
خود( iOSیا  )Androidنصب کنید تا در
زمان و مکان دلخواه سفارشهای خود
را بهصورت  on-demandثبت و کاالی
موردنظر را دریافت کنید.

آپرین یکی از حلقههای مهم و اساسی
در طرح جامع لجستیک است
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
گفت :مردمی شدن اقتصاد در کشور نیازمند
سیاستگذاری و تصمیم گیریهای سهل و آسان
ِ
اعتماد بخش خصوصی به بهترین
است تا
شکل جلب شود .آقای اسالمی در مراسم
امضای تفاهمنامه همکاری راه آهن با شرکت
تایدواتر خاورمیانه درباره توسعه حمل و نقل
ریلی غالت از بنادر به مرکز لجستیک آپرین
اظهار داشت :نکته حائز اهمیت در این زمینه
مردمی شدن اقتصاد کشور برای ماندگاری
بیش از پیش است که این اتفاق نیاز به
سیاستگذاری و تصمیمگیری سهل و آسان
دارد تا اعتماد بخش خصوصی جلب شود.
وی تاکید داشت که در طرح جامع لجستیک
سهم راه آهن مشخص بوده و یکی از حلقههای
مهم و اساسی در این مسیر آپرین است.
در ادامه اسالمی افزود :در این زمینه با عملکرد

صحیح و با جهت گیر یهای منطبق با اهداف
و سیاستها ،باید سرمایه گذار یها را توسعه
دهیم و امروز با امضای این تفاهمنامه یک
اراده ۲هزار میلیاردی بخش غیردولتی را
شاهد هستیم که با  ۴۲هزار سهامدار ،تأثیر
مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت .وزیر
راه و شهرسازی با بیان این که برای رشد
اقتصادی باید سرمایهها در مسیر تولید و
کارآفرینی فعال شوند ،گفت :با این قرارداد
توسعه حمل و نقل به شکل درب تا درب
خواهد بود و به این طریق محصوالت غذایی
بدون دخالت دست و نیروی انسانی تخلیه،
بارگیری و جا به جا خواهند شد.
اسالمی با اشاره به اینکه در این حوزه باید
ریل به مراکز تولید وصل باشد ،تصریح کرد:
در سال  ۵۶۰ ،۹۸میلیون تن بار توسط حمل
و نقل جادهای و  ۴۷میلیون تن توسط حمل
و نقل ریلی جابجا شد .تخلیه و بارگیری در
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بنادر از  ۱۴۷میلیون تن در سال  ۹۷به ۱۷۲
میلیون تن در سال  ۹۸رسید و با وجود رشد
 ۱۶درصدی ضرورت دارد که مراکز بار به ریل
متصل شوند .وی اضافه کرد ۱۴ :هزار کیلومتر
خط ریلی اصلی و فرعی داریم و  ۱۴هزار
کیلومتر خط ریلی در دست ساخت و مطالعه
است که پیش بینی میشود در  ۵سال آینده
بتوانیم به رقم  ۲۸هزار کیلومتر خط ریلی
دست یابیم.
وزیر راه و شهرسازی در خاتمه افزود :با
توسعه زیرساختها و اتصال ریل به مراکز بار
و تشکیل لجستیک ،شرایطی پیش خواهد
آمد که در واقع ما بتوانیم بگوییم که طبق
ِ
لجستیک
برنامه حرکت کردهایم .بدون شک
قدرتمند ،کمک خواهد کرد که ایران بتواند
سهم بزرگی در اقتصاد منطقه و جهان داشته
باشد.

اتصال راه آهن ایران به اروپا؛
ارس بزرگترین هاب لجستیک خاورمیانه میشود
بهگزارش سایت تحلیل بازار با احداث

خط ریلی جلفا – چشمه ثریا ،دروازهای جدید
از ایران به اروپا گشوده خواهد شد؛ اتصال
راه آهن ایران به اروپا میتواند باعث شکوفایی
اقتصاد شمال غرب کشور و به خصوص
آذربایجان شرقی شود .طی دهههای اخیر
ایجاد و احداث شبکههای جدید و گسترده
ریلی برای جا به جایی مسافر و به ویژه کاال
در دستور کار کشورهای پیشرفته جهان بوده
است .گنجایش بسیار باال به همراه امنیت
مسافر و کاال ،سرعت ،مصرف کمتر سوخت
و صرفهجویی کالن در انرژی و به تبع آن
صرفهجویی کالن ارزی در منابع ملی و در
نهایت سازگاری با محیط زیست به عنوان

زیربنای توسعه پایدار تنها بخشی از مزایای
استفاده از خطوط ریلی برای جا به جایی بار
و مسافر است.
در حال حاضر در ایران و در بخش راه آهن
طی سالهای اخیر برخی گامها در جهت
حرکت رو به جلو و استفاده حداکثری از مزایای
این حوزه برداشته شده اما یکی از مهمترین
پروژههایی که اخیرا مطرح شده ،بحث آغاز
مطالعات امکان سنجی اتصال خط آهن ارس
به ترکیه و اروپا از نقطهی مرزی چشمه ثریا
است .مسیر این شبکه ریلی به طور کلیتر
به صورت قزوین – تبریز – مرند – جلفا –
چشمه ثریا – دیل اوجوی ترکیه – قارس
ترکیه است که با تکمیل مراحل مطالعاتی

منطقه آزاد ارس به یک شاه بندر تبدیل میشود
قرار است پس از طی مراحل مطالعاتی
طی  ۱۵ماه آینده ،خط آهن جلفا چشمه ثریا
بندی اولیه ،در طول چهار
طبق جدول زمان
ِ
سال ساخته شود اما این امکان وجود دارد که
زمان اشاره شده ،به دو سال تقلیل پیدا کند.
ایرج حاتمی ،معاون فنی و زیربنایی سازمان
منطقه آزاد ارس با اشاره به این نکته ،در
خصوص نتایج احداث این خط آهن میگوید:
من اعتقاد دارم با احداث این خط آهن ،منطقه
آزاد ارس به یک مگاپورت و هاب بزرگ لجستیک
در منطقه تبدیل خواهد شد چون فقط یک
ریلی این مسیر توان ترانزیت حدود ۱۰
خط
ِ

میلیون ُتن بار از ارس به ترکیه و سپس اروپا
را خواهد داشت؛ البته در چارچوب طرح
مطالعات امکان سنجی ایجاد دو خط ترانزیت
ریلی مورد مطالعه قرار دارد.
وی ادامه میدهد :نکتهی مهمتر این است
که اگر خط آهن ارس از طریق چشمه ثریا به
ترکیه وصل شود ،هم میتوان از سمت شرق
به بازارهای گرجستان ،کشورهای سی آی اس
 CISو شمال اروپا دسترسی پیدا کرد و هم
از سمت مقابل ،ضمن دسترسی به سوریه و
عراق ،میتوان به راحتی به اوکراین و دریای
سیاه در جنوب غرب اروپا رسید.
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طی  ۱۵ماه آتی و بهرهبرداری از آن طی دو
الی چهار سال بعدی ،شاهد اتصال رسمی
خط آهن ایران به اروپا از طریق منطقه آزاد
ارس خواهیم بود.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که
روابط سیاسی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور
بزرگ منطقه خاورمیانه همواره استراتژیک و
با همکاری متقابل دنبال شده است اما طی
سالیان اخیر همواره شاهد برخی مشکالت
مرزی و گمرکی از طرف کشور گرجستان برای
مسافران و تجار ایرانی بودهایم که به این ترتیب
با توجه به صرفه اقتصادی و امنیتی ،مسیر
قزوین – تبریز – جلفا نسبت به دیگر مسیرهای
پیشنهاد شده منطقیتر به نظر میرسد.

حمایت کامل دولتهای ایران و ترکیه از این طرح
حاتمی میگوید با توجه به امتیازات
بزرگی که این پروژه برای کشورمان به
ارمغان خواهد آورد ،دولت نیز حمایت
همه جانبهای از این طرح به عمل آورده
است .اوایل اسفند سال  ۹۸که قرارداد
مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی
احداث خط آهن جلفا – چشمه ثریا منعقد
و اعالم عمومی شد ،بیان کردم که دولت
از این طرح حمایت میکند و این مسیر
ریلی جدید بین ایران و ترکیه جزء گزینههای
ِ
مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی است.
وی ادامه داد :بحث اتصال شبکه سراسری
راه آهن ایران با ترکیه از طریق چشمه
ثریا در جریان اجالس مشترک حمل و
نقل جمهوری اسالمی ایران و ترکیه ،در
دستور مذاکرات وزرای راه ایران و حمل و
نقل ترکیه قرار داشت ،و همین امر مؤید
جدیت طرفین است؛ ضمن این که نشان
میدهد ترکیه نیز تمایل دارد برای توسعهی
ارتباطات خود با آسیای مرکزی ،شبکه راه

آهن خود را از این نقطه مرزی به شبکه
ریلی سراسری ما متصل کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در
این خصوص با اشاره به پیگیر یهای این
سازمان برای اتصال راهآهن کشورمان به
ترکیه از سمت جلفا میگوید :اتصال راهآهن
ایران به اروپا از مسیر جلفا محقق میشود.
نریمان با اشاره به این که مجموع طول
این مسیر ریلی  ۲۰۸کیلومتر است ،خاطر
نشان ساخت :بر اساس تفاهم نامه منعقده
فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس و ماکو،
شرکت راه آهن و وزارت راه و شهرسازی،
انجام همه عملیات طراحی ،مطالعات
مسیر ،طرح و تأسیسات جانبی ،ساختمان
ایستگاهها ،خطوط فرعی و ایستگاههای
تشکیالتی موردنیاز تا مرحله اول (فاز یک)
با اولویت سرمایهگذاری به شیوه «ساخت،
بهره برداری و واگذاری» با نظر و تائید
شرکت راهآهن انجام میگیرد.
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آثار اقتصادی قابل توجه
ایران و ترکیه دو کشور بزرگ خاورمیانه

هستند که ظرفیتهای صنعتی ،تجاری و
اقتصادی بسیار زیادی هم به صورت مستقل
و هم در کنار هم دارند .البته بخش عظیمی از
این ظرفیتها تا به امروز دست نخورده باقی
مانده و باید تالش کرد تا با توسعه روابط و
ارتباطات فی مابین در بخشهای مختلف ،این
ظرفیتهای بالقوه میان دو کشور ،به بالفعل
تبدیل شود .احداث راه آهن جلفا – چشمه
ثریا میتواند سهم باالیی در گسترش و تحکیم
همکاریهای فعلی بین ایران و ترکیه داشته و
تحولی اساسی نه تنها در اقتصاد این دو کشور،
بلکه در سطح منطقه نیز داشته باشد .ناگفته
پیداست که کشورهای شبه قاره هند ،ازبکستان،
ترکمنستان ،تاجیکستان و قزاقستان در صورت
بهرهبرداری از این پروژه مشتریهای ثابت این
مسیر ریلی خواهند بود و ایران در درجه اول
و منطقه آزاد ارس در درجه دوم ،به عنوان
دروازه تجارت بین آسیای میانه و شرقی با اروپا
مطرح خواهند شد.

بحران کرونا کاتالیزوری برای توسعهی پهپادها
هرودوت مورخ یونان باستان ،درباره
سیستم پیک پارسی نظرات بسیاری داشت
که یکی از جالبترین آنها در مورد سرعت
حرکت چاپارهای ایرانی بود« :هیچ جنبندهای
نمیتواند سریعتر از این حرکت کند!» .وی
در جایی دیگر به نقل از داریوش پادشاه
هخامنشی ،گفته بود« :نه برف ،نه باران ،نه
گرما و نه تاریکی شب نمیتواند چاپارها را

از انجام سریع مأموریتشان بازدارد ».عبارتی
که بر سردر بسیاری از ادارات پست آمریکا،
از جمله اداره پست نیویورک حکاکی شده و
شعار غیررسمی سامانه پست آمریکا بهشمار
میرود .مردان پارسی و اسبهایشان در
فواصل مشخصی منتظر بودند؛ چاپار اولی
به سرعت پیام را به دومی میرساند و دومی
به سومی و به این ترتیب پیام بین چاپارها
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دست به دست میشد تا طی یک هفته به
مقصد برسد .کاری که توسط ارتش ،در سه
ماه و با پای پیاده انجام میشد! و امروز در
عصر دیجیتال ،مدل اصالحشدهی چاپارهای
ایرانی ،پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین)
هستند.

انقالب پهپادها

به طور ناگهانی در دستور کار قرار گرفته است!
 ،EVAیک استارتاپ مستقر در بروکلین
که در سال  ۲۰۱۷تأسیس شد ،در حال توسعهی
زیرساختهایی است که به پهپادها اجازه
میدهد تا بهطور گسترده در میان بزرگراهها
حرکت کنند و در  ۲۴ساعت شبانه روز ،امکان
ایستادن در توقفگاهها برای تغییر سریع باتری
یا شارژ مجدد را داشته باشند .همین شش ماه
پیش بود که  EVAهنوز در حال تالش برای
شکار اولین مشتری خود بود! الیویر لوالن ،مدیر
اجرایی سابق تسال ،در این مورد میگوید :در
حال حاضر با وجود  19-Covidبه عنوان
كاتالیزوری برای سیستمهای تحویل بدون
تماس ،مجبور شدهاند که بسیاری از امور
لجستیکی خود را برونسپاری کنند! وی تقاضا
را «به شدت مثبت» توصیف میکند و در نظر
دارد در شش هفته آینده ،میزان آن را دو برابر
کند .آقای لوالن افزود« :انقالب پهپادها ممکن
بود در یک سال ،دو سال یا سه سال آینده
اتفاق بیفتد؛ اما اکنون به طور ناگهانی در دستور

کار قرار گرفته است».
گسترش ناگهانی  EVAفقط یک نمونه از آثار
کروناویروس به عنوان کاتالیزور برای استقرار
پهپادها به روشهای جدید است .پلیس
در ایاالت متحده ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا
در حال تجهیز هواپیماهای بدون سرنشین
به بلندگوها برای اجرای فاصلهی اجتماعی و
همچنین ارتباط با بی خانمانها است .بسیاری
از بیمارستانها تجهیزات پزشکی و کیتهای
آزمایش را از طریق پهپادها انتقال میدهند.
همچنین طراحان در حال طراحی پهپادهایی
هستند که با چراغهای ماوراء بنفش میتوانند
فضاهای عمومی را ضدعفونی کنند.
ن مورد
اما جالبترین مورد استفاده از پهپادها ای 
است :فروشندگان خودرو در چین ،سفارشات
آنالین را میگیرند و سپس کلید خودروها را در
بالکنهای خریداران تحویل میدهند! البته این
پهپادها فقط میتوانند سفرهای کوتاه را پوشش
دهند و باید مرتب در ایستگاهها شارژ مجدد

شوند؛ چرا که عمر باتری آنها معموال بین ۳۰
تا  ۹۰دقیقه است .ایستگاههای  ،EVAمیتوانند
 ۲۴هواپیما را به یکباره سرویس دهند .در
حال حاضر پنج ایستگاه در نیویورک و سنگاپور
ساخته شد ه و تا ماه دسامبر قراردادهایی برای
 ۱۰۰ایستگاه دیگر در بازارهای کویت ،کلمبیا،
اوگاندا و  ...منعقد شده است .دور از انتظار
نیست که تا چند سال دیگر همبرگر یا حتی
آیفون بعدی خود را در مدت زمان  ۱۵دقیقه
دریافت کنید!
منبعFINANCIAL TIMES :
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 UPS، DHLو  FedExگوش به زنگ واکسن !19-COVID
به گزارش  Transport Topicsدر حالی
که جامعه پزشکی زمان زیادیست که در حال
تولید واکسن برای ویروس  19-COVIDهستند،
شرکتهای حمل و نقل و لجستیکی نیز به
سختی کار میکنند تا پس از آماده شدن،
استراتژ یهای الزم برای ارسال ایمن آن را در
یهای
سراسر جهان فراهم کنند .برخی پیشبین 
خوشبینانه نشان میدهد که این امر ممکن
است تا پایان سال اتفاق بیفتد؛ بنابراین
شرکتهای حمل و نقل میخواهند آماده
باشند .مقامات شرکتهای فعال در این
برنامهریزی گفتهاند که دامنه این تالش
بیسابقه بوده است.
به عنوان مثال UPS ،در حال ساخت دو
مزرعه فریزر ( )Freezer Farmدر مرکز
هوایی خود در لوئیزویل و دیگری در ونلو
هلند است .این شرکت گفته است میلیونها
ویال واکسن را در دماهای منفی  ۸۰درجه
سانتیگراد ذخیره میکند .وس ویلر ،رئیس
بهداشت  UPSگفت « :من فکر میکنم این
یکی از بزرگترین چالشهایی است که تاکنون
در فضای مراقبتهای بهداشتی داشتهایم».
ویلر خاطرنشان کرد :الزامات کنترل دما یکی

از جنبههای چالشبرانگیز ذخیره و حمل
واکسنهاست .ویلر در ادامه گفت UPS
برای پیوستن به کارگروه فدرال عملیات Warp
 Speedکه با صنعت داروسازی برای تولید
واکسن هماهنگ است ،دعوت شده است.
وی گفت« :ظرفیت بسیار زیادی وجود دارد و
شما سعی میکنید  ۴یا  ۵میلیارد دوز از این
واکسن را تهیه کنید .اما چه شرکتی اول این
کار را میکند؟ چه شرکتی در رتبهی دوم قرار
میگیرد؟ چه کشورهایی میتوانند این کار
ش
را انجام دهند؟ این موضوع نه تنها چال 
این شرکتهای داروسازی است بلکه چالش
دولتهای این کشورها نیز هست .در این
میان یک نفر باید این انتخابها را انجام دهد.
مزارع فریزر یک راه حل استاندارد در دنیای
داروسازی برای ذخیرهسازی و خنک نگهداشتن
تجهیزات پزشکی است و خوشبختانه UPS
در توسعه ظرفیت این تجهیزات تنها نیست.
فدرال اکسپرس در این باره گفت« :بیش از ۱۰
دستگاه فریزر در مراحل برنامه ریزی هستند».
این شرکت همچنین اظهار داشت که معتقد
است ظرفیت باربری هوایی نقشی اساسی
در این تالش دارد .این شرکت گفت« :طی
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یک دهه گذشته FedEx Express ،همکاری
نزدیکی با اداره حمل و نقل هوایی فدرال
برای افزایش چشمگیر میزان حمل یخ خشک
برای ناوگان هوایی خود داشته و به ما امکان
تهای سالمتی سرویس
میدهد تا برای مراقب 
بهتر و بیشتری را ارائه دهیم».
از سوی دیگر  UPSخاطرنشان كرد :این
واكسنها مانند سایر وسایل پزشکی
آسیبپذیر ،برای حفظ درجه حرارت در
حین حركت كامیونها و هواپیماها در یخ
خشک (دی اكسید كربن منجمد) نگهداری
ی فریزرها به
میشوند .وی با توجه به نزدیک 
مراکز حمل و نقل هوایی  ،UPSگفت :مزارع
فریزر تحویل یک شبه را تقریبا در هر جای
دنیا ممکن میسازند.
دیوید گلدبرگ ،مدیرعامل  DHLنیز گفت:
در سالهای اخیر DHL Global Forwarding
در ایاالت متحده نیز به افزایش سهم خود در
تجارت پزشکی پرداخته است .وی خاطرنشان
کرد :این شرکت دارای هشت مرکز زنجیره
سرد در ایاالت متحده ،از جمله مرکز جدیدی
در ایندیاناپولیس است که در ماه ژوئیه افتتاح
شد .در سال  ۲۰۱۵نیز ،یک مرکز ۴۳۰,۰۰۰

فوت مربعی در فرودگاه  O’Hareشیکاگو
را افتتاح کرد .وی گفت ،این شرکت دارای
فریزرهای فوقالعاده سرد ،فنآوری پیشرفته
برای ردیابی بستهها ،اسکلهها و تجهیزات
مخصوص بارگیری کامیونها برای بستههای
حساس به دما است .گلدبرگ در ادامه افزود:

«در روز اول یک میلیارد دوز وجود نخواهد
داشت .این میزان در طول یک دورهی زمانی
تولید خواهد شد ،اما ما همه بخشهای الزم
برای پشتیبانی از حمل و نقل را از نظر ظرفیت
و مردم در اختیار داریم .مردم به واکسنها
احتیاج دارند ،و تحویل آن از سمت ما قابل

انجام است .ما برای این امر آموزش دیده و
کامال آماده هستیم».
منبعTransport Topics :

سهم بازار «تحویل در همان روز»
در ایاالت متحده امریکا از سال  ۲۰۱۸تا ۲۰۲۲
در سال  ،۲۰۱۸بازار تحویل در همان روز
در ایاالت متحده  ۴.۷میلیارد دالر امریکا بود
که پیشبینی میشود تا سال  ،۲۰۲۲این بازار
به  ۹.۶میلیارد دالر امریکا برسد .تحویل در
همان روز در تجارت الکترونیکی امریکا ،یکی
از پرمتقاضیترین خدمات است .تجارت
الکترونیکی به عنوان خرید و فروش محصوالت
یا خدمات ،منحصرا از طریق کانالهای
الکترونیکی تعریف میشود .سه دسته اصلی
در تجارت الکترونیکی وجود دارد .معروفترین
شکل خرید آنالین B2C ،شناخته میشود.
در اینجا افراد میتوانند محصوالت مختلفی
را سفارش دهند و هزینه خرید خود را از
طریق اینترنت پرداخت کنند .دسته دیگر
تجارت الکترونیکی  B2Bاست که در آن
شرکتهایی مانند تولید کنندگان ،عمده
فروشان یا خرده فروشان محصوالت و یا
خدمات را تبادل میکنند .دسته سوم تجارت

الکترونیکی شامل معامالت از  C2CمانندeBay
 ،Etsyیا سایر وبسایتهای مشابه است.
در ادامه نموداری از سایت  Statistaآورده
شده که سهم بازار تحویل در همان روز (Same-
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 )day deliveryدر ایاالت متحده امریکا از
سال  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰و پیشبینی آن تا ۲۰۲۲
را بررسی کرده است:
منبعStatista :

تجربیاتی از جنس مارکتینگ برای بازار لجستیک ایران
و اثرات آن بر کیفیت خدمات در سازمانهای لجستیکی

در این شماره از تی مگ مصاحبهای
با محمدرضا فرحناک مدیر مارکتینگ
تی نکست را ترتیب دادهایم که شما را
به مطالعهی آن دعوت مینماییم؛ او
شآموخته رشته مهندسی فناوری
دان 
اطالعات از مدرسه  KSPSدانشگاه
 Jkuatاست و کارشناسی ارشد خود را
در رشته  E-businessدنبال کرده است؛
وی از تجربیات مارکتینگی خود در حوزهی
لجستیک میگوید:

گاهی موفقیت بسیار به شما نزدیک است؛

تهران انجام دادیم .نتیجهی این کمپین سهگانه

مارکتینگ در صنعت لجستیک بیش از هر چیز

هم فکرش را نمیکردیم که تا این حد پتانسیل

فقط کافیست بدانید کجای شیب هستید.

نیازمند و تشنه خالقیت است؛ بگذارید با هم

یکی از آخرین کمپینهای تینکست را بررسی

کنیم؛ ابتدای سال  ۹۹ما تصمیم گرفتیم کمپین

مسئولیت اجتماعی ( )CSRبا محوریت کرونا

و فعالیتهای لجستیک محور را اجرا کنیم و
این کار را با الهام گرفتن از فیلمها و سریالهای

آخرالزمانی هالیوودی البته در لوکیشنهای
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مسئولیت اجتماعی خارقالعاده بود! خودمان

وایرالیتی داشته باشد؛ این کمپین بدون

بوست تبلیغاتی بیش از ۲۰۰هزار ایمپرشن (در

شبکههای اجتماعی) بهصورت ارگانیک ایجاد

کرد و بازخوردهای مثبتی به همراه داشت .ما با

خالقیت از شیب گذر کردیم! و مارکتینگ نتیجه
کارتیمی خودش را گرفت؛ کاری که با تالش و

خالقیت محقق شد.

کدام چنلهای بازاریابی میتواند موثر

واقع شود؟

تجربه چند ساله من نشان میدهد تولید
محتوا و بازاریابی از طریق محتوا شاه کلید
شماست و در صنعت لجستیک ،بهینهسازی
وبسایت برای موتورهای جستجو ()SEO
میتواند از جمله برگهای برنده شما باشد.
ما تا کنون توانستیم کلیدواژههای هدف
بسیاری که در  keyword mapما بودهاند
را در صفحه اول داشته باشیم و ترافیک
هدفمند بسیاری را از این طریق به وبسایت
و بالگ هدایت کنیم؛ و تا آنجا پیش رفتیم
که سازمانهای خصوصی و دولتی از ما
تقاضای درج بکلینک در بالگ سایتمان
را داشتند .فراموش نکنید که اگر زیرساخت
مناسبی ندارید ،وارد بازی بزرگ نشوید .سئو
به ما کمک کرد در سال  ۹۸رکوردهای زیادی
را ثبت کنیم و البته در  ۳ماهه اول سال ۹۹
هم رکوردهای سال گذشته را جابجا کردیم.
آینده مارکتینگ و ارتباطات بازاریابی

در لجستیک را چطور ارزیابی میکنید؟

با انسانی شدن برندها در عصر دیجیتال ،الزم
است برندهای لجستیک محور در Touch-
pointهایی که سفر مشتری در آن اتفاق
میافتد ،حضور فعال داشته باشند؛ این روزها
در کشورمان ،حتی با وجود تحریمهایی که
وجود دارد نیز میتوان با ابزارهای متعددی در
فضای دیجیتال در کنار مشتریان بود و البته
این ارتباطات را بهصورت صحیح مدیریت

کرد .این فعالیتها میتواند از طریق محتوا
در ابتدای قیف بازاریابی ،تصمیم مخاطب را
به آنچه شما میخواهید تغییر دهید .با فعال
شدن مشتریان شما در شبکههای اجتماعی
نیاز به فعال شدن شما نیز بیشتر و بیشتر
خواهد شد.
در ایران از میان شبکههای اجتماعی سه رسانه
و شبکه اجتماعی توییتر ،اینستاگرام و لینکدین
را میبایست بیشتر از سایرین جدی گرفت.
در آیندهای نه چندان دور در صنعت لجستیک
شما باید از اینترنت اشیاء برای سنجش و
پایش رفتار مشتری ،بهبود خدمات و رصد
بازار نیز استفاده کنید و رفتار مشتری خود
را بسیار فراتر از پرسشنامههای آماری مورد
مطالعه قرار دهید .ابزارهایی که در حوزهی
 Social Listeningو   Social monitoring
میتوانند به بسیاری از پرسشهای ما در مورد
مشتریان و پرسشهای مشتریان در مورد
ما پاسخ دهند .پرسشهایی که مشتریان
هیچگاه از ما نمیپرسند و به سواالت ما نیز
بهصورت مستقیم پاسخ نمیدهند ،بلکه آنها
را با ( F Factorsدوستان نزدیک ،خانواده،
دوستان اجتماعی و مجازی ،هواداران)
بهاشتراک میگذارند .سرعت پاسخگویی
به مشتریان در تمامی مراحل فانل خرید
و بهصورت کلی Touch-pointها در سفر
مشتری ،یکی از کلیدیترین فعالیتهایی
است که باید انجام شود.
بهترین مسیری که میتوانیم برای

جذب مشتری انتخاب کنیم کدام است؟

16

نسخه پنجم

کانالهای بازاریابی دیجیتال بهترین مسیر
برای فعالیتهای بازاریابی از جمله جذب
مشتری برای ماست؛ تمامی کانالهای
بازاریابی دیجیتال بر خالف کانالهای آفالین،
قابل اندازهگیری هستند؛ به این معنا که
شما هر فعالیتی که برای برند خود انجام
دهید ،میتواند مورد سنجش قرار بگیرد .ما
درابتدای کار استارتاپ تی نکست چند کانال
را انتخاب کردیم و در بازههای زمانی مختلف
مورد رصد قرار دادیم؛ اکنون پس از گذشت
چند سال (با توجه به رفتار پرسونای هدف)
بهخوبی میدانیم کجا باید هزینه کنیم و برای
تمامی آنها   KPIتعیین کردهایم .ما فرهنگ
اندازهگیری را در تیم مارکتینگ جاری کردیم
تا دادهها بتوانند مبنای تصمیمگیری ما قرار
بگیرند؛ به این ترتیب عملکرد تیم قابل دفاع
خواهد بود .در واقع اگر عملکرد قابل دفاع
نباشد ،طبیعتا اخذ بودجه بازاریابی بسیار
سخت خواهد شد؛ از این رو به همکارانم در
شرکتهای دیگر توصیه میکنم فعالیتهای
پیشبرد اهداف فروش را بر مبنای دادهها
ثبت کنند .این امر منجر به سنجش تاثیر
فعالیتها ،درک بهتر تغییرات ،ثبت دانش
سازمانی و در نهایت جذب و دریافت بودجه
مارکتینگ و ارتباطات بازاریابی خواهد شد.
چه فاکتوری در بازاریابی میتواند به

سودآوری سازمان کمک کنند؟

از دیگر فعالیتهایی که انتظار میرود در
آینده بیشتر و بیشتر شود ،فعالیتهای است
که از جنس باال بردن ارزش گفتگو هستند؛

در واقع با باال بردن ارزش گفتگو در لجستیک

و زنجیره تامین ،میتوانیم ارزش فروش را

باال ببریم .در گذشته انجمنهای گفتگو یا

همان فرومها و در حال حاضر شبکههای

اجتماعی میتوانند این کار را برای ما انجام

دهند که البته در ابتدا نیاز به سوخت یعنی

محتوا داریم.

کمپینهای ارتباطات بازاریابی و تریگرهایی

که با هدف جذب مشتری تعریف میکنیم،

البته با چاشنی خالقیت ،میتواند منجر

به انجام  Retentionشود که این یکی از

مهمترین عناصری است که ما باید در

مارکتینگ دنبال کنیم و از این طریق به
ازای هر مشتری با اپتیمایز کردن فرآیندها،

 ،CROسودآوری را به حداکثر برسانیم و

حفظ کنیم؛ بنابراین قبل از این که رقبای

ما به فکر بهینهسازی باشند ،بهتر است که

ما این مسیر را در پیش بگیریم و در این

مسیر ،صحیحترین و دقیقترین سواالت

را از خودمان بپرسیم تا بتوانیم بهترین
پیشنهادات را پیش روی مشتریان قرار
دهیم؛ برای مثال کدام مشتری برای ما
سودآور است ،چرا؟ کدام مشتری باعث ضرر
ماست و چرا؟ کدام مشتری ما را ترک خواهد
کرد و چرا؟ به این ترتیب Segmentation
صحیحی طراحی خواهیم کرد و بر مبنای
آن تصمیمات مناسب را اتخاذ خواهیم کرد.
تکنیک  quick winاز جمله روشهایی است
که میبایست در این مسیر استفاده کنیم.
بهنظر شما در آینده ،فروش نقش

پررنگتری خواهد داشت یا بازاریابی؟

به عقیده من در سالهای آتی بخشهای
مارکتینگ و ارتباطات بازاریابی سازمان
میتواند تقویت شده و همچنین فرآیندهای
فروش ،بهینهسازی و مکانیزه شود و از طریق
بستر آنالین و  ECRMصورت پذیرد؛ لذا
فروش مستقیم و تلفنی تاثیر خود را رفته
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رفته از دست خواهد داد و به جای آن در

بیزنسهای  B2Bبخش توسعه بازار و فروش

سازمانی تقویت خواهد شد؛ پیشنهاد میکنم

حوزهی دیجیتال مارکتینگ را از همین حاال

جدی بگیرید.

فراموش نکنیم که در ارتباطات بازاریابی در

آینده ،مراقبت از مشتریان اهمیت ویژهای

مشتری
خواهد داشت؛ چه مشتری شما و چه
ِ
مشتری شما؛ ما باید پیامهای صحیح طراحی

کنیم ،همواره در دسترس باشیم و برای

تسخیر ذهن مخاطب تالش کنیم .یادمان

باشد فلسفه و دانش مارکتینگ بسیار بسیار

مهمتر از ابزارهای نوینی است که استفاده

میکنیم و همچنان  WOMیا همان تبلیغات

مگیری
دهان به دهان ارزشمندتر و در تصمی 

نهایی تاثیرگذار هستند .اما این جمله از ست

گادین را نیز در گوشه ذهن داشته باشید :اثر

بد تبلیغات دهان به دهان ،از اثر خوب آن
بیشتر است!

روند کار در واحد محصول تی نکست
واحد محصول تی نکست جایی است که تالش میکند تناسب بین محصول تی نکست و
نیاز بازار بیشتر شود .درخواست ایجاد تغییر در محصول میتواند از داخل سازمان یا از سوی مشتری
باشد .مدیریت محصول درخواستها را بررسی کرده و بهترین راه حلها را انتخاب میکند ،تا جایی
که بتوانیم محصولی ایجاد کنیم که با نیاز مشتریان انطباق حداکثری دارد .روند کار در واحد محصول
شامل موارد زیر است:
•
•
•
•
•
•

شناسایی نیازمندیها و نقاط بهبود محصوالت تی نکست
اولویتبندی بر مبنای استراتژیها و نیاز بازار
پیادهسازی به کمک تیمهای مرتبط مانند تیم تحلیل داده ،تیم فنی ،تیم تجربه مشتری و...
تست و تایید بهبودهای انجام شده
آموزش به واحدهای ذینفع مانند عملیات برای پیادهسازی بر روی محصول
آزمایش بهبودها ،پایش شاخصهای عملکردی و شناسایی بهبودهای احتمالی
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