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فرهنگ واژگان لجستیک
کوریر سرویس
()Courier Service

به زبان ساده کوریر همان پیک است و کوریر سرویس ( )Courier Serviceآن شرکتی
است که خدمات حمل بار و بسته را ارائه میدهد .کلمهی کوریر که در این عبارت آمده ،معنای
گستردهای دارد و تنها برای اشاره به پیک موتوری استفاده نمیشود .ممکن است یک کوریر
سرویس از هواپیما و کشتی برای حمل بار استفاده کند و شرکتی دیگر ،ماشینهای سنگین
مثل کامیون و تریلی را برای حمل جادهای به کار بگیرد .در حجم زیاد مرسوالت ،از وسایل
موتوری و غیرموتوری تکنفره هم در کوریر سرویسها استفاده میشود .بسیاری از شرکتهای
کوریر سرویس در کنار استفادهی گسترده از موتور سیکلت ،دوچرخه ،اسکوتر و حتی خود
افراد پیاده را هم به عنوان یک کوریر قبول دارند .بهتر است نگاه دقیقتری به این کلمه داشته
باشیم.

کوریر سرویس

چه کارهایی انجام
میدهد؟

وظیفهی اصلی کوریر سرویسها،
رساندن بسته مشتریان به مقصد مورد نظر
آنها است .یک کوریر سرویس میتواند
واسطهای در کسبوکارهای  B2Cو B2B
باشد؛ یعنی برای یک کوریر هیچ فرقی ندارد
که قرار است بستهی یک فروشگاه اینترنتی را
به دست مشتری نهاییاش برساند یا اینکه
باید بستهای را از یک سازمان بگیرد و به
سازمان دیگری تحویل دهد .این کار باید در
سریعترین زمان ممکن انجام شود و در این
شرکتها ،هیچگونه عذر و بهانهای برای دیر
رساندن کاال قابل قبول نیست .یک شرکت
کوریر سرویس باید بتواند بسته را از درب

منزل مشتری دریافت کند و درب منزل
گیرنده به او تحویل دهد؛ یعنی لزوما قرار
نیست خود مشتری به شعبههای کوریر
سرویس مراجعه کند.
با آوردن این تعریف از شرح کار یک شرکت
کوریر سرویس ،الزم است به عبارتهای
فرست مایل دلیوری و لست مایل دلیوری
تهای
هم اشاره شود .این دو عبارت ،کار شرک 
لجستیک را به  ۲بخش تقسیم میکنند که
گرفتن بسته از فرستنده با نام فرست مایل
و تحویل دادن آن به گیرنده با نام لست
مایل شناخته میشود .بستهای که توسط
یک کوریر سرویس جابجا میشود ،میتواند
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یک پاکت نامهی ساده باشد یا یک کاالی
باارزش .چیزی که در این روند ارزش دارد،
تحویل دادن امن و سریع بسته است .تی
نکست یک شرکت کوریر سرویس است که
خدمات حمل بار را توسط پیکهای موتوری
انجام میدهد .تمرکز فعلی تی نکست روی
مناطق ۲۲گانه تهران است و هنوز نمیتوان
آن را یک کوریر سرویس ملی نامید .اما تی
نکست روی ارائهی سرویس تحویل در همان
روز کار میکند و به همین دلیل فعال روی بازار
تهران تمرکز کرده است تا در مراحل آینده،
وارد بازار کل کشور شود.

چه چیزهایی برای مشتریان کوریر
سرویس اهمیت دارد؟

بستهای که توسط کوریر سرویس جابجا
میشود ،میتواند هر چیزی باشد؛ از یک
پاکت نامهی ساده گرفته تا یک جعبه یا حتی
پالتهای حمل بار میتوانند از بستههای
ارسالی کوریر سرویسها باشند؛ این موضوع
به مشتری کوریر سرویس و نوع خواستهاش
بستگی دارد .به عنوان مثال رستورانی که
برای رساندن یک پیتزا به دست مشتر یاش
به پیک موتوری نیاز دارد ،از نظر نوع نیاز با
کسی که میخواهد یک سرویس جواهر
قیمتی را به آن سر دنیا بفرستد فرق دارد .در

چنین سرویسهایی ممکن است به وسیلهی
نقلیه متفاوتی هم نیاز باشد .باز به عنوان
مثال در نظر بگیرید برای حمل بسته درون
یک شهر شلوغ و پر از ترافیک ،استفاده از
یک ماشین ون راهحل بهتری است یا استفاده
از یک پیک دوچرخه سوار؟ مسلم است که
استفاده از دوچرخه در فضای پرترافیک،
سرعت رساندن بستهها را تا حد زیادی
افزایش میدهد .مهم است که ارائهدهندهی
این سرویس بداند مردم تحت هر شرایطی
سرعت زیاد و قیمت مناسب را میخواهند.

دامنه کاری کوریر سرویس
تا کجا است؟

یک شرکت کوریر سرویس معموال به
حد و مرزهای جغرافیایی وابستگی ندارد و
سعی میکند بینالمللی فکر کند .البته
شرکتهای زیادی هم وجود دارند که تنها
در مرزهای یک کشور کار میکنند و به بقیهی
دنیا کاری ندارند .دنیای امروز به این سمت
حرکت کرده که بسیاری از عزیزانمان مجبور
شدهاند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و
برای رساندن بستهای به دست آنها،
ناچاریم از شرکتهای حمل و نقل کمک
بگیریم .به غیر از بستههایی که برای اعضای
خانواده فرستاده میشوند ،بستههایی که
بین شرکتها جابجا میشوند هم به یک
واسط بینالمللی نیاز دارند .کافی است به
نمونههای موفق بینالمللی نگاه کنید؛
آنهایی که معروف شدهاند و در میان تمام
مردم دنیا شناختهشده هستند ،چنین
رویکردی به قضیهی حمل بار داشتهاند .از
دل همین نگاه ،شرکتهایی مانند تی ان
تی ( ،)TNTفدکس ( )FedExو دی اچ ال
( )DHLبیرون آمدهاند.

چرا کوریر سرویس
اهمیت دارد؟
با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و
فروشگاههای اینترنتی ،نیاز به یک سرویس
تحویل بسته خوب بیشتر از اینکه یک گزینه
قابل انتخاب باشد ،به یک ضرورت تبدیل
شده است .این نیاز با نگاه به وضعیت
مشتریان پرمشغلهای که نیاز به سرعت در
تحویل گرفتن بسته دارند ،شدیدتر هم
میشود .به همین دلیل ممکن است پیدا

کردن یک کوریر سرویس خوب و کاربلد که
بستههایتان را با قیمت مناسب ارسال کند،
کار بسیار سختی باشد .البته تحمل این
سختی بینتیجه نمیماند و زمانی ارزش
خود را نشان میدهد که ببینید خیالتان از
بابت ارسال سریع و دقیق بسته راحت است.
برای رسیدن به این راحتی خیال میتوانید
چند نفر پیک را به صورت استخدامی وارد
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شرکتتان کنید یا اینکه از کوریر سرویسهای
ملی یا بینالمللی استفاده کنید .تی نکست
یکی از شرکتهای معتبر و فعال در زمینه
کوریر سرویس است که تجارب ارزشمندی
دارد و کار ارسال بسته درون شهری را با
استفاده از پیک موتوری با کیفیت باال برایتان
انجام میدهد .تینکست اولین ارائهدهنده
سرویس تحویل در همان روز در ایران است.

تکنولوژ یهای برتر لجستیک و زنجیره تامین:

وسایل نقلیه خودران ()AVs

وسایل نقلیه خودران (autonomous
 )vehiclesیا همان  ،AVsتوانایی تحولی
عظیم در عملیات لجستیکی را دارند .آنها
هنوز در مرحله آزمایشی هستند اما پتانسیل
الزم برای افزایش کارایی و ایجاد ارزش
افزوده برای مشتریان را دارند .به نظر شما در
آيندهی نزدیک ،استقرار گسترده وسایل نقلیه

خودران در لجستیک چقدر واقع بینانه است؟
رانندگی خودران یکی از موضوعات داغ
رسانههاست اما تعداد بسیار کمی از آنها
چشم به خودروی خودران در جادهها
دوختهاند! با این حال ،استفاده از AV
توانایی ایجاد یک انقالب بزرگ در عملیات
لجستیک را دارد .البته AVها مدتیست که

برای عملیات در انبارها استفاده میشوند.
اما آیا میتوان از AVها استفادهی بیشتری
کرد؟ استفاده موثر از این فناوری به ویژه در
دو زمینه لجستیکی واقعبینانه است :حمل و
نقل جادهای در مسافتهای طوالنی و لست
مایل دلیوری (.)last-mile delivery

AVها چه مزایایی برای

حمل و نقل جادهای دارند؟
د ر حا ل حا ضر  ،صنعت لجستیک با
کمبود گسترده راننده روبرو است؛ از طرفی
رانندگان حدود  ٪۳۰از هز ینههای حمل و
نقل جادهای را نیز تشکیل میدهند .بدیهی
 Aها میتو ا ند ا ین
ا ست که ا ستقر ا ر  V
مشکالت را برطرف کند .یکی دیگر از مزایای
 AVها در حمل و نقل جاد های ،امکان
افزایش سرعت و انعطا فپذیری روندهای
حمل و نقل است .برای مثال کامیونهای
خودران میتوانند به صورت شبانهروزی کار
کنند؛ ممنوعیت رانندگی (به عنوان مثال
د ر آ خر هفتهها )  ،د ر د ستر س بو د ن
ایستگاههای استراحت و  ...دیگر فعالیت
آنها را محدود نخواهند کرد .سرعت حمل
و نقل نیز افزایش مییابد زیرا  AVبه طور

کلی با سر عت  ،ا یمنی و همچنین صر فه
اقتصادی بیشتری رانندگی میکند.
البته ،استقرار AVها به این معنی است که
ارائه دهندگان خدمات لجستیکی و دیگر
اپراتورهای ناوگان باید مدیر یت ناوگان
عملیاتی خود را تنظیم کنند .توزیعکنندگان
با ید مجمو عها ی ا ز قا بلیتها ی جد ید
را بهدست آورند؛ برای مثال آ نها باید
بتوانند از راه دور کامیو نها را کنترل کنند
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و در صورت نیاز در موقعیتهای خاص
ترافیکی کنترل آنها را بهدست گیرند .عالوه
بر این ،برای  platooningکه در لغت به
معنای لشکرکشی و در این بحث به معنی
کامیونهای متعددی است که با رانندگی
بسیار نزدیک به هم ،یک گروه را تشکیل
میدهند نیز میتواند کارآمد باشد؛ بدین
منظور توسط یک سیستم عامل مرکز ی،
میتوان اتصال اپراتورهای مختلف AV
برای تشکیل یک دسته را مدیر یت کرد.

چه زمانی  AVها در لجستیک به
واقعیت تبدیل میشوند؟
برای این منظور ابتدا باید از چندین مرحله
عبور کرد .بلوغ تکنولوژی از مهمترین
آنهاست .به عنوان مثال  Robotaxisدر حال
حاضر به صورت آزمایشی در شهرهایی با
شرایط آب و هوایی خشک و آفتابی اجرا
میشود ،که برای فناوریهای ادراکی مانند
( LIDARتشخیص نور و تابش ،یک روش
سنجش از دور برای بررسی سطح زمین)
مطلوب است .اما سایر شرایط آب و هوایی،
مانند باران و برف ،هنوز هم چالشهای
عمدهای دارند .مسئله دیگر این است که این
وسایل نقلیه خودران ،نیاز به رانندگی ایمن و
بدون هیچ گونه تصادف دارند؛ بنابراین AV
نیاز دارد تا بتواند همه اشیا را شناسایی و
همچنین حرکت آنها را پیش بینی کند که
تحقق آن بسیار دشوار اما به دالیل واضح
مهمترین نیاز است.

AVها چه مزایایی برای

مشکل دیگر تنظیم مقررات در این زمینه
است؛ اگر مقررات خیلی سختگیرانه باشد،
اجرا نخواهد شد .در مقابل اگر مقرراتی
وجود نداشته باشد ،ممکن است موجب
عدم اطمینان قانونی و خطرات ایمنی
عمومی شود .واقعیت این است که در حال
حاضر ،مقررات جامع و سازگار وجود ندارد و
بدون شک یک چارچوب نظارتی هماهنگ،
پیش شرط حمل و نقل خودران است؛ و
سرانجام ،امنیت سایبری نیز باید تضمین
شود؛ زیرا این یک پیش شرط برای انجام
عملیات مبتنی بر  AVاست .واضح است که
اگرچه برنامههای  AVنویدبخش هستند،
اما باید موارد زیادی را نیز حل و فصل کرد
ی
که در نهایت تعیین میکند با چه سرعت 
میتوانیم AVها را در لجستیک پیاده سازی
کرده و از خدمات کارآمدشان بهره ببریم.
منبعsabinext :

لست مایل دلیوری دارند؟
مطمئنا استفاده از  AVها میتواند لست
مایل دلیوری را نیز متحول کند .امروزه لست
مایل دلیوری عمدتا متکی به پیکهایی است
که برای حمل بسته به درب منازل مردم ،روزانه
صدها مرتبه از وسایل نقلیه خود پیاده
میشوند و به دنبال مکانهایی برای پارک
کوتاه مدت در مناطق پر ازدحام شهری
هستند AV .ها میتوانند از پیکها پشتیبانی
کنند و مراحل مختلف را در این روند کارآمدتر
کنند .با پشتیبانی  AVها ،یک پیک فقط باید
بسته را از  AVبه درب منزل حمل کند .به این
ک میتواند بستههای بیشتری
ترتیب هر پی 
را تحویل دهد .ضمن این که هنگام بازگشت
به وسیله نقلیه ،بسته بعدی آماده تحویل
گرفتن است .تحوالت در زمینه تحویل مبتنی
ل میکنند
بر  ،AVمانند رباتهایی که بسته حم 
یا وسایل نقلیه خودرانی ک ه میتوانند
بستههای مختلفی را حمل کنند ،میتوانند
پشتیبانی بیشتری از کار پیکها داشته باشند
و در نتیجه کارایی و انعطاف پذیری لست
مایل دلیوری را افزایش دهند.
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معرفی برترین اسـتارتآپهای لجستیکی جهان؛

استارتآپ Bringg

همه نمیتوانند مانند غولهای Amazon
و  Uberاز قابلیتهای  last-mileبرخوردار
باشند ،اما این چیزی است که  Bringgبا هدف
تغییر آن پا به این عرصه گذاشته است .این
استارتآپ امریکایی پلتفرمی است مخصوص
کسب و کارهایی که برای غنیسازی
زیرساختهای لجستیکی خود به مدیریتon-
 demandو لست مایل دلیوری (Last-Mile
 )Deliveryمیپردازند.
 Bringgبا دیجیتالیساز ی و اتصال

داد ههای زنجیره تأمین به شما کمک
میکند سرعت ،راحتی و قیمتگذار ی
بهتری را به مشتریان خود هدیه دهید.
 Bringgاز دادههای موجود شما استفاده
میکند و قابلیتهای دیجیتالی جدیدی را
برای هماهنگسازی لجستیک شما اضافه
میکند .این پلتفرم میتواند با انواع API
ها ارتباط برقرار کند؛ همچنین به کسب و
کارهای بزرگ اجازه میدهد تا سیستمی
ایجاد کنند که بتوانند با ز یرساختهای
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موجود خود کار کنند Bringg .درحال حاضر
در بیش از  ۸۰کشور جهان به بخشهایی
مانند خرده فروشی ،تجارت الکترونیکی،
نوشیدنی ،مواد غذایی و سایر صنایع مرتبط،
خدمترسانی میکند .این شرکت با کسب
و کارهایی مانند  Walmartو McDonalds
و همچنین شرکت لجستیکی طرف سوم
 DoorDashبرای بهینه سازی و مدیریت
لجستیک و سایر بخشهای فرآیند تحویل
همکاری میکند.

متخلفان اجرای پروتکلهای بهداشتی در
حوزه حمل و نقل رسانهای میشوند
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی ،پس از برگزاری نهمین نشست
شورای هماهنگی حمل و نقل و لجستیک
وزارت راه و شهرسازی در  ۱۵شهریور ،اسالمی،
وزیر راه و شهرسازی گفت :رعایت و اجرای
تمامی پروتکلها در همه حوزههای حمل و
نقل الزامی است و در این خصوص تمامی
ارگانها و سازمانهای زیرمجموعه وظیفه
دارند با متخلفان بنا به مجازاتهای در نظر
گرفته شده برخورد کنند .در این نشست
معاونان ستادی وزارت راه و شهرسازی
بهصورت حضوری و مدیران تمام دستگاههای
زیرمجموعه به صورت ویدئو کنفرانس شرکت
داشتند.
در ابتدای این جلسه شهرام آدمنژاد ،معاون
حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی

از آخرین اخبار کمیته حمل و نقل ستاد
ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه داد که در
این گزارش بر رعایت حداکثری پروتکلها
در تمامی حوزههای حمل و نقل تاکید شد.
همچنین گزارشی از آخرین وضعیت حمل و
نقل منطقهای توسط دفتر توسعه بینالملل
ارائه شد .در بخش دیگری از این جلسه محمد
راستاد ،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
تحلیلی از آثار اقتصادی و خسارات ناشی از
شوکهای محیط پیرامونی بر حمل و نقل
دریایی کشور به سمع و نظر حاضران این
نشست رساند .حمل و نقل سبز دیگر موضوعی
بود که توسط دفتر ارزیابیهای اقتصادی و
مدیریت بهرهوری حمل و نقل گزارشی از آن
ارائه و در این نشست مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
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محمد اسالمی در این نشست با تاکید بر
اینکه رعایت پروتکلها توسط وزارت راه و
شهرسازی یک تکلیف به شمار میآید ،اظهار
داشت :وزارت راه و شهرسازی در این زمینه
وظیفه نظارتی داشته و طبق قانون و مقررات
برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده
است .وی در ادامه افزود :رعایت و اجرای
تمامی پروتکلها در همه حوزههای حمل و
نقل یک الزام است و در این خصوص تمامی
ارگانها و سازمانهای زیرمجموعه وظیفه
دارند با متخلفان بنا به مجازاتهای در نظر
گرفته شده برخورد کنند .در این خصوص
قطعا با هر شرکت و مجموعه متخلفی بدون
تعارف و در صورت محرز شدن تخلف برخورد
و موارد تخلف بهصورت کامال شفاف ،رسانهای
خواهد شد.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره
به اینکه کرونا یک فرصت برای توسعه
زیرساختهای دولت الکترونیک به شمار
میآید ،تصریح کرد :خوشبختانه در این زمینه
وزارت راه و شهرسازی یکی از پیشروترین
وزارتخانهها در کشور به شمار میآید .در این
خصوص در تالش هستیم تا به زودی میزان
مراجعات حضوری اجباری مردم برای دریافت
برخی خدمات به وزارت راه و شهرسازی را
با ارائه خدمات الکترونیک به صفر برسانیم.

مانعی بر سر راه اجرای طرح جامع حمل و نقل نیست

به گزارش تحلیل بازار ،اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت :طرح جامع حمل و نقل
در سال  ۹۵رونمایی شده است و هیچ مانعی بر سر راه اجرای آن در کشور وجود ندارد .وی اظهارداشت :برای شکوفایی
اقتصاد به دو قدرت موثر اول «برند» و دوم «لجستیک» نیاز است .اسالمی با تاکید بر لزوم اجرای برنامه جامع لجستیک
کشور ،گفت :مملکت نیازمند یک نظام قدرتمند لجستیکی است و به یک معنا باید قدرت لجستیک در کشور متحول
شود .اسالمی افزود :شورای حمل و نقل و لجستیک از شهریور ماه سال گذشته در وزارتخانه تشکیل شده و صاحبان
صنایع و بار در این شورا عضویت دارند.

نظام جامع لجستیک در
کشور طراحی شده و هم
اکنون در حال اجراست

وی در ادامه به حوزه نوسازی ناوگان
فرسوده جادهای اشاره کرد و گفت :هم اکنون
 ۳۷۴هزار دستگاه کامیون در کشور وجود دارد
که از این تعداد  ۵۵هزار دستگاه باالی  ۴۰سال
سن دارند .اسالمی در ادامه افزود :نوسازی
ناوگان حمل و نقل فرسوده ،از اولویتهای
مهم وزارت راه و شهرسازی است که از دو مسیر
یکی ساخت داخل و دیگری واردات ماشینهای
سه سال کار کرده اروپایی است .وی در ادامه
گفت :با استفاده از ظرفیت صنعتی و تکنولوژی
داخل ،کامیونهای مطلوبی را برای تقویت
ناوگان حمل و نقل ،کیفیتبخشی و بهرهوری
در حمل و نقل و دهها دستاورد دیگر عرضه و
در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
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اسالمی در ادامهی این گفتگو اظهار داشت :حمل
و نقل جادهای نقش موثری در توسعه کشور و
کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی داشته و
وابستگی مستقیم آن با تامین مایحتاج مردم
در حمل و نقل کارآمد ،امری انکارناپذیر است.
این موارد بحث نوسازی ناوگان و اهمیت آن را
دوچندان میکند .وی یادآورشد :افزایش ایمنی
جادهای ،کاهش سوخت ،بهبود شاخصهای
محیط زیست ،افزایش توان عملکردی ناوگان
حمل و نقل داخلی و بینالمللی و باال رفتن
افزایش سرعت عملکرد ترافیکی در جریان راهها
از جمله مزایای نوسازی و استفاده از یک حمل
و نقل کارآمد است.

پویایی لجستیک و زنجیره تأمین در دوران کرونا
این روزها لجستیک و زنجیره تأمین به عنصری اساسی در گذر از بحران  COVID-19تبدیل شدهاند .ماههاست که شبکههای توزیع،
تحت فشار قابل توجهی بود ه و نه تنها توانایی انطباقپذیریشان را نشان دادهاند ،بلکه انعطافپذیری باالی خود را نیز به رخ کشیدهاند .در
این شرایط که ما هنوز به حالت عادی برنگشتهایم ،بسیاری از کارشناسان از خود میپرسند ،آیا بعد از ویروس کرونا ،لجستیک جدیدی ایجاد
میشود؟ چه چیزی تغییر خواهد کرد؟  Stock Logisticبه عنوان یک اپراتور لجستیک جهانی ،به تحلیل عوامل کلیدی که پویایی لجستیک
و زنجیر ه تأمین را به عنوان یک صنعت همیشه استراتژیک و با دامنه جهانی مشخص میکند ،میپردازد.

افزایش رشد تجارت
الکترونیکی
براساس برخی گزارشها تجارت

الکترونیکی طی ماههای اخیر ،رشد ۵۰
درصدی داشته است .عالوه بر این،
بخشهایی از صنعت مانند غذا ،به رشد
چشمگیری رسیدهاند که قابل چشمپوشی
نیست .به گفته برخی از کارشناسان،
افزایش رشد تجارت الکترونیکی ماندنی
است و این موضوع در لجستیک زمینی،
دریایی و هوایی تأثیر خواهد گذاشت.

محیط زیست
براساس برخی گزارشها تجارت
الکترونیکی طی ماههای اخیر ،رشد ۵۰
درصدی داشته است .عالوه بر این،
بخشهایی از صنعت مانند غذا ،به رشد
چشمگیری رسیدهاند که قابل چشمپوشی
نیست .به گفته برخی از کارشناسان،
افزایش رشد تجارت الکترونیکی ماندنی
است و این موضوع در لجستیک زمینی،
دریایی و هوایی تأثیر خواهد گذاشت.

افزایش دورکاری
در طول بحران کرونا ،مشخص شد که

سیستمهای کاری با تیم قابل اعتماد،
بهترین عملکرد را در مقابل سیستمهایی
که فقط فنیتر هستند ،دارند .در عین حال،
دیجیتالی شدن باعث افزایش دورکاری
شده است .طبق آمار بانک اسپانیا قبل از
بحران نرخ دورکاری در این کشور  ٪۷.۶و
در حال حاضر  ٪۸۰است .ما با یک تغییر
الگوی جهانی در سیستمهای کاری روبرو
هستیم.

منبعStock Logistic :
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آیا برای کار در انبار جنگ بهپا خواهد شد؟
تقریبا قطعی است که چرخه حمل و نقل
در اوج تعطیالت ،همه رکوردهای مربوط به
حجم را شکسته است .بدون شک شور و
شوق خرید فصلی با افزایش ترافیک تجارت
الکترونیکی همگرا خواهد شد؛ چرا که
خریدارانی که نگران  COVID-19هستند،
همچنان خرید خود را از فروشگاههای فیزیکی
محدود میکنند .آنچه مسلم است نیاز در
دسترس بودن نیروی کار در انبار و مراکز توزیع
برای رسیدگی به تمام کاالها است ،اما هزینه
آن برای اپراتورهای انبار این است که برای
تعطیالت ،باید نیروی کار بیشتری را به انبارها
بیاورند.
با وجود سطح باالی بیکاری که به نظر
میرسد کار در انبار را جذاب میکند ،افرادی

که عالوه بر مزایای عادی دولت با استفاده از
مزایای افزایش بیکاری در پایان سال هفتهای
 ۳۰۰تا  ۴۰۰دالر دریافت میکنند ،بهراحتی از
شیفت روزانه یا شبانه صرف نظر میکنند تا
در خانه بمانند .برنامههای پراکنده و نامنظم
مدارس که ناشی از اقدامات دولت برای کنترل
شیوع کرونا است نیز میتواند تعهد کامل به
جدولهای زمانی انبار را برای والدین شاغل
در انبار دشوار کند .همچنین کارگران ممکن
است نگران ابتال به ویروس در انبار باشند.
برایان دوین ،معاون رئیس ،Prologistix
یکی از برترین شرکتهای کارکنان انبار،
گفت که کارگران احتمالی همه این موارد
را به عنوان عوامل تأثیرگذار در تصمیمگیری
در مورد درخواست کار در انبار در این فصل
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ذکر کردهاند .دوین گفت :با توجه به افزایش
تقاضا به ویژه از طریق تجارت الکترونیکی،
نیاز به نیروی کار واجد شرایط در انبار نیز
افزایش یافته و به همین دلیل میزان حقوق
را برای جذب آنها افزایش خواهد داد .دیوید
گلیک ،که  ۲۰سال در آمازون شاغل بوده
و امروز مدیر ارشد فناوری در ( Flexeیک
شرکت ارائهدهنده انبار) است میگوید :از
آن جایی که محل انبار اکثر مشاغل ،خارج
از شهر است ،مسئله دیگری که ممکن است
دسترسی به نیروی کار را محدود کند ،این
است که کارگران بیکار ساکن در مناطق شهری
ممکن است نخواهند یا نتوانند به مکانهای
دور از شهر رفت و آمد کنند.
دوین در ادامه گفت :پیش از COVID-19 ،
 Prologistixپیشبینی کرده بود که میانگین
دستمزد ساعتی در سال  ۲۰۲۰به  ۱۵.۵۰دالر
برسد که افزایشی ادامهدار در طول  ۱۰سال
گذشته را نشان میداد .اما اکنون حداقل ۱۹
ساعت طول میکشد تا کارگران فقط عالقهمند
شوند!
 Ulineکه یک شرکت لجستیکی امریکایی
است ،موقعیتی را در پورتال استخدام Indeed.
 comقرار داد و ساعتی  ۲۳دالر برای کار در
یک انبار نامشخص تعیین کرد .براساس این
پست Uline ،همچنین جایزه  Sign upرا ۶۰۰۰
دالر قرار داد؛ ب ه این صورت که اگر متقاضی

از اول اکتبر شروع به کارکند ،این مبلغ در ماه
دسامبر پرداخت خواهد شد.
مایکل میکیتکا ،که  ۱۲سال را به عنوان
مدیرعامل شورای آموزش و تحقیقات انبارداری
( )WERCگذرانده و اکنون یکی از مدیران ارشد
در  MHIاست ،گفت که دستمزد انبار ممکن
است در هر ساعت  ۲۰دالر باشد و حتی در
بازارهای «چالش برانگیز» از این آستانه نیز
فراتر رود .میکیتکا افزود« :به دنبال اپراتورهای
انباری باشید که در مورد چگونگی مدیریت
این هزینههای افزایش یافته نیروی کار بسیار
خالقانه عمل کنند ».میکیتکا در ادامه گفت:
«شکاف اقتصادی ناشی از  COVID-19به
طور ناگهانی چشم انداز نیروی کار موجود را
تغییر نداد .وی گفت بر اساس گفتگویی که با
مدیران انبارها داشته است ،اپراتورهای انبار
باتجربه و آموزش دیده ،قبل از COVID-19
نیز در اکثر بازارها کمبود داشتند».
استخدامهای فصلی نزدیک است؛ شرکت
 UPSبهتازگی گفته که قصد دارد حداکثر
 ۱۰۰۰۰۰کارگر فصلی را در این اوج یا پیک
کاری استخدام کند؛ درست همان تعدادی
که در پیک کاری  ۲۰۱۹استخدام کرده است.

شرکت رقیب آن  FedExنیز گفت که حدود
 ۷۰۰۰۰شغل فصلی به شبکه تحویل زمینی
خود اضافه خواهد کرد FedEx .همچنین
قصد دارد خدمات تحویل روز یکشنبه خود را
برای پوشش  ٪۹۵از جمعیت ایاالت متحده
و خدمات تحویل ( LTLکمتر از کامیون) و
خدمات  FedEx Directرا ،برای  ٪۹۰از جمعیت
گسترش دهد .این شرکت گفت :هر دو تغییر
در هفته آینده اعمال میشود.
کرایگ فورمن ،رئیس تجارت الکترونیک واحد
تجارت امریکای شمالی گفت :بخش زنجیره
تأمین  DHLقصد دارد حدود  ۷۰۰۰کارگر فصلی
را در امریکای شمالی استخدام کند .فورمن
اعالم کرد که الگوهای استخدام به شدت تحت
تأثیر حوادث غیرعادی که توسط شیوع کرونا
ایجاد میشود ،خواهد بود .فورمن گفت:
«ما پیش بینی میکنیم که در دسترس بودن
نیروی کار ،هم تحت تأثیر مستقیم محرکهای
دولتی ارائه شده طی هفتههای آینده و هم
تحت تأثیر پویایی که  COVID-19در سراسر
کشور ایجاد کرده ،قرار میگیرد .البته از تأثیر
غیرمستقیم نگرانیهای احتمالی مردم در مورد
رفتن به محل کار نیز نمیتوان گذشت .فورمن
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گفت  DHLدستمزدهای «رقابتی» را به صورت
 market-by-marketارائه خواهد كرد و افزود
كه انتظار دارد دستمزدها افزایش بیشتری
نیز داشته باشند .وی گفت که این شرکت
قصد دارد به طور تهاجمی استخدام خود را
بیشتر کند!
براساس اطالعات اداره آمار امریکا ،فروش
تجارت الکترونیک به  % ۱۶.۱از کل فروش
خردهفروشی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۰
رسیدهاست .طبق پیشبینیها مجموع
سهماهه دوم فروش تجارت الکترونیک آمریکا
 ۲۰۰.۷میلیارد دالر تخمین زدهشده که ۳۷
درصد افزایش نسبت به سهماهه اول و ۴۴.۵
درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته
است .تحت شرایط کنونی ،هیچکس انتظار
ندارد که این روندها در جهت مخالف حرکت
کنند .آمازون نیز چندین ماه پیش گفته بود
که فضای فیزیکی برای کنترل حجم باال ،تمام
شده است و تا زمان رسیدن به پیک کاری در
ماه نوامبر ،باید  ۵۰درصد ظرفیت انبارهای
خود را افزایش دهد.
منبعFreight Waves :

بررسی زیرساختهای لجستیکی

از نگاه مهندس علی رضایی مدیرعامل تی نکست
مهندس علی رضایی مدیر عامل تی نکست درباره اهمیت زیرساختهای لجستیکی

در کشور مصاحبهای با تیمگ داشتهاند که شما را به مطالعهی آن دعوت میکنیم.
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جذابیتهای لجستیک برای ورود شما

به این صنعت چه بوده است؟

صنعت لجستیک ،یک صنعت مادر است
و شما هیچوقت از آن بینیاز نخواهید شد؛
لجستیک زیرشاخههای تخصصی و متنوعی
دارد و سرعت ،قیمت و کیفیت از مهمترین
مباحث موجود در این صنعت هستند که
معموال تجمیع این سه با هم در یک نقطه
میسر نیست .ورود من به این صنعت بر
اساس دعوت و تجریباتی که در صنایع دیگر
داشتم بوده است .پس از ورود ،این صنعت
برای من از منظر یک کار و تجربه جدید ،بسیار
جذاب بود ولی اولین و بارزترین جذابیت
آن ،حل مسأله است .لجستیک کاری بسیار
سخت و متعهدانه از جنس امانتداری است.
مسئولیت جابجایی بستههای مردم ،در صحت
و سالمت کامل ،طبق زمان مقرر و با کیفیت
موردنظرشان ،بسیار دشوار است.
جذابیت بعدی لجستیک از نظر من پیشرفت
روزافزون در این صنعت است .تغییر الگوی
خرید مردم و رشد تجارت الکترونیک،
اهمیت این صنعت را بیش از پیش نمایان
کرده و بهمنظور پاسخگویی به نیازهای
بازار ،لجستیک همواره در حال رشد است.
این پاسخگویی دقیقا به همان حل مسأله
که عرض کردم برمیگردد؛ مسائلی که گاه
بسیار پیچیده هستند و همچنان راهحل
سیستماتیک و منطقی برایشان پیدا نشده
است .حتی ممکن است راهحلهایی نیز پیدا
شده باشد اما از لحاظ هزینه بهصرفه نباشد؛
اقتصادی کردن این راهحلها نیز از دیگر
جذابیتهای صنعت لجستیک است.

بزرگترین چالشی که تا بهحال در

صنعت لجستیک با آن مواجه شدهاید ،چه

بوده است؟

به نظر من یکی ازبزرگترین چالش صنعت
لجستیک در کشور ما و بهویژه در بخش
ارسال و جابجایی بسته که تینکست به آن
مشغول است ،تبدیل آدرس فارسی به لوکیشن
است .یکی از کلیدیترین نقاطی که میتواند
سیستم ما را متحول کند ،تبدیل آدرسها به
لوکیشنهای قابل اتکا و البته با درصد اتکای
باالی  ۹۹درصد است .در صنعت پخش ،از
آنجایی که شما یک مبدا مشخص دارید
و گیرندگان هم فروشگاهها یا شرکتهای
ثابتی هستند ،با یک بار مراجعه میتوانید
لوکیشن دقیق را داشته باشید .در صنعت
پست نیز با نوشتن آدرس سنتی روی بسته
که بهصورت نام استان ،شهر ،خیابان و...
در بعضی موارد اشاره به موارد خاص مثل
جنب داروخانهی  ...یا روبروی مسجد...
است ،مقصدها مشخص میشوند؛ که در
حال حاضر این آدرسها روی سرویسهای
نقشهای که وجود دارند قابل تعریف نیستند.
چندین روش برای این کار وجود دارد.
در این سه سالی که بصورت تخصصی در
صنعت لجستیک بودهام ،بالغ بر هفت تیم
که روی این مسأله کار کردند را دیدهام؛ در
شرکت تیپاکس هم یکی از چالشهای بزرگ
ما برای مسیربندی و تخصیص بستهها به
یک  Polygonیا چندضلعی خاص همین
موضوع بود که بسیار هم کار دشواری بود.
حتی با ایجاد زیرساختهای تعیین آدرس
روی نقشه ،باز هم بسیاری از افراد لوکیشن
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اشتباه یا غیردقیق را وارد میکنند .برای

چنین کاری ما رشته آدرس نوشته شده را
با موقعیت جغرافیایی تعیین شده روی
نقشه تطابق میدادیم و متاسفانه باالی ٪۵۰
آدرسها تطابقی نداشتند.
یک آمار جالب دیگر همسال گذشته از اداره
پست شنیدم ؛ یکی از خبرگان در صنعت
پست میگفت :همچنان باالی  ٪8۰از
کدپستیهایی که برای مرسوالت پستی
نوشته میشود ،اشتباه است! وقتی به اداره
پست مراجعه میکنید و از شما کدپستی
میخواهند ،از آنجایی که نوشتن کدپستی
اجباری است ،معموال افراد این کد را ندارند
و کد اشتباه مینویسند .البته در بسیاری
از شهرها و روستاها ،بانک کدپستیهای
کاملی نداریم؛ حتی در تهران هم که باالی
 ٪۹۵کدپستیهای مشخص وجود دارد ،با
تغییر حریم ساختمانها ،هرچندوقت یکبار
نیاز به بازبینی کدپستیها وجود دارد که
معموال بودجهای برای اینگونه بازبینیها
وجود ندارد .همین کدپستی به شرط بهروز
بودن میتواند کمک شایانی به ما بکند.
البته کدپستی که در ایران استفاده میشود
 ۱۰رقمی است که قابل حفظ کردن نیست و
همین کار را بسیار سخت میکند.
یک بسته در طول رسیدن به مقصد ،یک
عمری دارد و یک سفری را طی میکند؛ در
ارسالهای معمول یک مبدا و مقصد داریم
که برای رساندن یکی دو تا بسته نیاز به
زیرساختهای ذکرشده نیست اما در اشل
بزرگ با روزی  ۵الی  ۱۰هزار بسته که از
نقاط مختلف در یک هاب مرکزی جمعآوری
شدهاند ،کار سورتینگ بسیار مهم است .اصال

ماهیت هاب برای همین است که حجم
زیادی از کار را بتوانید با یک سری ابزار یا
زیرساخت ،در زمان کوتاهی انجام دهید.
همین موضوع برای شما مزیت رقابتی ایجاد
میکند .برای مثال شرکت تیهاب سه سال
پیش دستگاهی را از آلمان وارد کشور کرد
که در خاورمیانه مدر نترین دستگاه سورتر
بود؛ این دستگاه تا ساعتی ۷هزار مرسوله را
میتواند سورت کند .اما این مستلزم قابل
تشخیص بودن آدرس است .پس ضعف
اساسی این صنعت از نظر بنده تبدیل رشته
آدرس فارسی به لوکیشن دقیق است که اگر
این مسأله حل شود ،خیلی از زیرساختها و
ایدهها عملی میشوند.
نگاه شما از لحاظ زیرساختی به

وضعیت فعلی بازار چیست؟

در بازار فعلی ما ،یک بازیگر بزرگ به نام
شرکت ملی پست وجود دارد که در تمام
ردهها مثل درون شهری ،بین شهری ،درون
استانی و  ...کار میکند .امروز من بهعنوان
یک مشتری دیگر از سرویسهای پستی
راضی نیستم؛ زیرا پاسخگوی نیازهای من
نیستند .در حال حاضر برای مشتریان ،زمان
مسأله مهمی است و میخواهند از زمان
رسیدن بستههای خود اطالع داشته باشند.
در حال حاضر به جایی رسیدهایم که بسیاری
از افراد پس از اطالع یافتن از ارسال بستهها
توسط پست ،ممکن است خرید خود را

کنسل کنند؛ چرا که نمیدانند بستههایشان
دقیقا چه روزی به دستشان میرسد تا برای
ماندن در محل آدرس برنامهریزی کنند.
البته همکاران ما در شرکت پست در
حال ایجاد زیرساختهای جدید برای
سرعت بیشتر در ارسال بستهها هستند
و حتی در مواردی پستچیهای عزیز ما
با وجود اینکه جز وظایفشان نیست،
زودتر با گیرنده تماس میگیرند تا بسته را
تحویلشان دهند .ناگفته نماند که شرکت
پست وظیفه ایجاد زیرساخت پستی در
کل کشور را دارد و بهدور افتادهترین نقاط
کشور هم ارسال بسته را انجام میدهد؛ و
برای ۵درصد از مساحت کل کشور که جز
نقاط دورافتاده محسوب میشوند ،تنها راه
دسترسی استفاده از سرویسهای پستی
است.
در حوزه شرکتهای خصوصی کوریری بین
شهری و درون شهری نیز چند اسم بزرگ
وجود دارند .به نظر من شرکت تیپاکس
با یک سابقه  ۶۰ساله که بنده نیز افتخار
حضور در این شرکت را داشتم ،کاملترین
زیرساخت لجستیکی را در بین شرکتهای
فعال در بازار دارد .البته شاید آن ایدهآلی
که مدنظر سهامدارن و هیات مدیره است،
نباشد اما در ایران کاملترین زیرساخت
لجستیکی را دارد .یا شرکتهای دیگری
مانند چاپار ،ماهکس ،بادپا و ...که بنا بر
نیازهایشان ،زیرساختهای لجستیکی خود
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را توسعه دادهاند و شاید بیش از این نیاز
بازارشان نبوده یا امکان توسعه فنی آن را
نداشتهاند.
اما در زمینه کوریر درون شهری با مقوله
متفاوتی روبرو هستیم؛ ما چند مدل سرویس
کوریر درون شهری داریم که بعضیهایشان
خیلی جدید ،بعضی نسبتا جدید و بعضی
هم به روشهای سنتی از قدیم وجود
داشتهاند .مثال پیکهای موتوری محلی که
با تماس تلفنی درخواست پیک میکردیم؛
زیرساخت این نوع از سرویس ،یک خط
تلفن ،یک دسته رسید و یک موتورسوار مورد
اطمینان بود .در سالهای اخیر شرکتهایی
مثل الوپیک و اسنپ باکس وارد بازار شدند
که از زیرساختهای نرمافزاری با توجه به
توسعه بسیار خوب گوشیهای موبایل و
دسترسی به اینترنت در کل کشور بهر ه بردند.
ولی هستهی اصلی کسب و کارشان با مدل
کسب و کاری ما در تی نکست ،تفاوت دارد.
این شرکتها در زیرساخت با ایجاد یک
پلتفرم و اپلیکیشن و ایجاد حساب کاربری و
کیف پول سرویسهای خود را ارائه میدهند
اما در واقع همان کار پیک موتور یهای
سنتی را به شیوهی مدرن انجام میدهند؛
با این تفاوت که اعتماد به آن پیک موتوری،
ناشی از اعتماد به آن برند است؛ و البته
هیچ تعهدی به انجام آن سرویس در زمان
موردنظر شما وجود ندارد .بعضی مواقع
بالفاصله پس از درخواست ،پیک به محل

شما میآید و سرویس موردنظرتان انجام
میشود اما گاهی ممکن است با توجه
به مسافت ،شرایط آب و هوایی ،ساعت
درخواست ،ترافیک و  ...هیچ رانندهای
درخواست شما را نپذیرد .البته در بیشتر این
پلتفرمها شما با افزایش قیمت میتوانید
سریعتر به سرویس موردنظر خود برسید اما
این با ذات لجستیک که شاخصهی اصلی آن
اقتصادی بودن است ،منافات دارد.
از طرفی بسیاری از کسب و کارها هم
نمیتوانند از این سرویسها استفاده کنند؛
چرا که ممکن است یک کسب و کار روزانه
 ۵۰تا  ۱۰۰بسته برای ارسال داشته باشد؛
بنابراین استفاده از این سرویسها هیچ
توجیه اقتصادی برایشان ندارد .صرفنظر
از اقتصادی بودن یا نبودن این سرویسها،
هیچ  SLAمشخصی نیز وجود ندارد؛ مثال
دریافت هزینه یا رسید از مشتری ،قرارداد
منعطف بسته به نیاز کسب و کار و ...
بنابراین امروزه نیاز بازار به این سمت رفته
که شرکتهایی باید باشند تا بتوانند به
کسب و کارها سرویسهای سفارشی ارائه
دهند.
شرکت تی نکست نیز از اواخر سال  ۹۷در
جهت نیازهای جدید بازار ،سرویسهای
خود را از  On-Demandبه تحویل در همان
روز و تحویل در روز بعد تغییر داد .که تفاوت
اصلی این دو نوع سرویس در داشتن Rout
و  Hubاست .در سرویس On-Demand
شما ارسال نقطه به نقطه دارید و دیگر
نیازی به هاب و مسیربندی ارسالها وجود

ندارد .ولی در تی نکست ما یک هاب مرکزی
داریم که پس از پیکاپ مرسوالت ،عملیات
سورتینگ و مسیربندی ،ارسال بستهها را
انجام میدهیم .تی نکست فقط به کسب
و کارها سرویس میدهد؛ ما به نیازهای هر
کسب و کار خوب گوش میدهیم و بسته
به آن نیازها سرویسهای منعطفی را به
آنها ارائه میدهیم .حتی در مواردی نیز
اگر نیاز کسب و کارها با سرویسهای فعلی
ما رفع نشود ،با توجه به افزایش تقاضا،
سرویسهای جدیدی را تعریف خواهیم کرد
که در ابتدا آنها را به صورت آزمایشی و
پس از آن بهصورت عمومی ارائه خواهیم
داد.
انواع زیرساختهای لجستیکی را

چگونه تعریف میکنید؟

من نه براساس اصول آکادمیک و صرفا از
روی تجربهای که در این صنعت داشتهام این
دستهبندی را بیان میکنم .به نظر بنده اولین
ت لجستیکی نیروی
و مهمترین زیرساخ 
انسانی است که خود به دو دستهی ستادی
و عملیاتی تقسیم میشوند .بخش دوم
این زیرساختها وسیله نقلیه است؛ ناوگان
سنگین ،ناوگان سبک ،ناوگان موتوری و ...
جز دستهبندیهای این بخش هستند که
بسته به نیاز هر شرکت ،تعداد مرسوالت و
منطقه جغرافیایی از آنها استفاده میشود.
بخش بعدی زیرساخت ،ابزار کار است که
به می توان به دو دسته سخت افزارو نرم
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افزارتقسیم نمود؛ خیلی از شرکتهای بزرگ
تا همین چند سال پیش از قلم و کاغذ،
کاغذهای کاربندار ،رسیدهای دستی و ...
استفاده میکردند؛ اما امروزه زیرساختهای
اینچنینی بهسمت نرمافزاری شدن پیش
رفتهاند و اکثر شرکتها برای مشتریان خود
پنل کاربری دارند .مکمل این نرم افزارها
سخت افزارهایی از جنس ابزار هستند
و برای سهولت بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرند .مثال ما در تی نکست از یک سری
دستگاههای اندرویدی به نام  PDAاستفاده
میکنیم که درگاه الکترونیکی پرداخت پول،
مسیریابی ،مکالمه ،چاپ رسید ،عکاسیQR ،
خوان دو بعدی و سه بعدی برای بارکدها و
...از امکانات این دستگاهها هستند.
در شرکتهای لجستیکی ،توسعه

زیرساخت در چه زمانی باید انجام پذیرد؟

به نظر من توسعه زیرساخت ارتباط مستقیمی
با نیاز بازار دارد .همانطور که قبال اشاره
کردم ،جذابیت صنعت لجستیک حل
مسأله است .هر وقت برای شما مسألهی
جدیدی مطرح شود که با زیرساختهای
فعلیتان قابل حل نباشد ،دو راه پیش
روی شماست؛ یکی تغییردر زیرساخت و
حرکت تکنیکال و دیگری ایجاد زیرساخت
یا ابزار جدید است .از آنجایی که صنعت
لجستیک یک صنعت پویا است ،ابزارها
و تکنولوژ یهای لجستیکی دائما در حال
پیشرفت و رشد هستند .مثال بعضی اوقات

با حضور در نمایشگاههای لجستیکی ،ابزار
یا تکنولوژ یهایی را میبینیم که از وجود
آنها بیخبر بودهایم و یادمان میآید زمانی
این ابزار از نیازهای مشتریانمان بوده و ما
نتوانستیم پاسخگویشان باشیم .بنابراین با
بهرهگیری از آنها میتوانیم قسمت دیگری
از بازار را تحت پوشش قرار دهیم.
گاهی نیز با افزایش یک نیاز در بازار ،خودمان
به سمت تولید ابزار یا تکنولوژی جدید
خواهیم رفت؛ بنابراین توسعه زیرساختها
کامال به نیاز بازار و نیازهایی که از دل صنایع
دیگر بهوجود میآیند ،بستگی دارد .از
طرفی توسعه زیرساختهای عملیاتی نیز
با افزایش تعداد بستهها ارتباط مستقیمی
دارد .ما با احتساب سرانه مرسوله به نفر
میتوانیم زیرساختهای نیروی انسانی
خود را ارزیابی کنیم .در کل من آگاهی از
نیازهای بازار را خیلی دوست دارم؛ چرا که
باعث تولید تکنولوژ یها یا سرویسهای
جدید میشوند .مثال سال گذشته ما به دو
شرکت بزرگ ،سرویسهای  Papperlessرا
پیشنهاد دادیم که بسیار هم مورد استقبال
آنها قرار گرفت.
در حال حاضر زیرساختهای تی

نکست را چطور ارزیابی میکنید؟

زیرساختهای فعلی تی نکست با توجه به
امکانات موجود در کشور و سطح دسترسی
به بازارهای جهانی ،یکی از بهروزترین
زیرساختهای لجستیکی در کشور است .از
نظر نیروی انسانی ،تمام افراد آموزشدیده و
باسابقه هستند؛ از نظر ابزار ،حداقل من در
بازار ایران ،ابزاری بهروزتر از تکنولوژ یهای
موجود در تی نکست با این سطح از
سرویس و این حجم از مرسوله را ندیدهام.
اما ما قصد داریم روی همین ابزارهای

فیزیکی سرویسهایی را نیز برای بهینهسازی
بیشتر اضافه کنیم؛ مثال بحث دریافت پول
از گیرندهی نهایی و رساندن آن به فروشنده
برای مشتریان ما بسیار مهم است و هرچه
زمان کوتاهتری را طی کند ،رضایت مشتریان
بیشتر خواهد شد.
طی توافقی که در چند هفتهی اخیر با یکی
از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ فاخر
داشتیم ،فکر میکنم از ابتدای ماه آتی ما
بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن و با اولین
سوئیچ شاپرک ،انتقال پول را انجام دهیم.
در بحث تبدیل رشته آدرسها به لوکیشن
نیز همکاران ما در حال تبادل اطالعات با
تیمهای نخبهی دانشگاهی و حتی یک
تیم خارج از کشور هستند تا زیرساخت
الزم را در این مورد فراهم کنند .یکی از
بزرگترین آرزوهای ما در لجستیک رسیدن
به  Dynamic Polygonاست که اگر بتوانیم
آن را طراحی و عملی کنیم ،موفقیت بزرگی
برای ما خواهد بود.
چطور زیرساخت مناسب میتواند

زمینهساز رشد و تحول در صنعت لجستیک
شود؟

اگر به تاریخچه لجستیک در جهان نگاهی
بیندازیم ،متوجه میشویم که اولین
زیرساختهای لجستیکی اسب ،گاری،
درشکه و  ...بودهاند .حال تصور کنید اگر
زیرساختهای جدید مثل جادهها ،ریل راه
آهن ،باند فروگاه و  ...ایجاد نمیشد ،آیا
پیشرفتی در این صنعت حاصل میشد؟
پاسخ به سوال شما کامال مشخص است؛ نیاز،
باعث ایجاد زیرساختهای جدید است و به
واسطهی این توسعه زیرساختها ،یک صنعت
میتواند رشد کند.
اگر کسب و کارها بخواهند خودشان درگیر
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ایجاد زیرساختهای لجستیکی شوند ،کار
دشوار و در بیشتر مواقع نشدنی خواهد
بود .اما اگر نیازهای خود را به شرکتهای
لجستیکی بگویند ،میتوانند با هزینه کمتر
و همچنین راهحلهای پیشنهادی کارآمد
از جانب این شرکتها نیازهای خود را
بهبهترین شکل برطرف کنند .در کشور ما
بسیاری از خردهفروشان و کسب و کارهای
کوچک اینترنتی ،از ظرفیتهای شرکتهای
لجستیکی مثل تی نکست بیخبرند و اکثرا
از سرویسهای پستی یا سرویسهای On-
 Demandاستفاده میکنند؛ متاسفانه آنها
نمیدانند که شرکتهایی هستند که ماهیت
وجودیشان صرفا ارائه خدمات لجستیکی
به کسب و کارهاست.
اگر بخواهم از دور لجستیک کشور را بررسی کنم،
جامعترین خدمات لجستیکی توسط هلدینگ
فاخر ارائه میشود؛ اگر شما یک واردکننده
باشید میتوانید از خدمات ترخیص کاال با
شرکت تی اکسپرس شروع کنید؛ با خدمات
شرکت ایفا ،انتقال آن به انبار ،شمارش کاال،
نگهداشت موجودی ،سفارشگذاری مجدد،
بستهبندی ،آمادهسازی نهایی برای ارسال به
مشتریان را میتوانید به انجام برسانید؛ اگر
ارسال بین شهری داشت ه باشید میتوانید از
خدمات تیپاکس استفاده کنید؛ اگر ارسال درون
شهری داشته باشید ،میتوانید از خدمات تی
نکست بهره ببرید؛ و در نهایت نقطه تبادل
ارزش که گرفتن پول از مشتری است نیز
با سرویسهای تیپاکس و تی نکست قابل
انجام است .شما به عنوان یک کسب و کار به
همین سادگی و فقط با استفاده از خدمات این
شرکتها ،میتوانید تمام امور لجستیکی خود
را جلو ببرید و در نهایت پول به حسابتان
واریز شود .به این صورت شما میتوانید کسب
و کار خود را رونق دهید.

روند کار در واحد برنامهریزی و بودجه تینکست

برنامهریزیها در تی نکست با رویکرد  Middle-Outصورت میگیرد .اهداف ،استراتژیها و برنامههای
بلندمدت در تعامل با هیئت مدیره و مدیران ارشد سازمان تدوین میشوند و سپس شکسته شده و تحت عنوان
برنامه ساالنه ،فصلی و ماهانه به واحدها اعالم میشود .اصالح و واقعبینانه کردن برنامهها به کمک واحدهای
عملیاتی و اجرایی انجام شده و نهایتا با تصویب در هیئت مدیره به کلیه بخشها ابالغ میشود .متعاقبا واحد
برنامهریزی پایش و کنترل برنامه ،تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی و مدیریت تعریف اقدامات اصالحی را برعهده دارد.
•
•
•
•
•
•

تدوین طرح کسب و کار و بازنگری دورهای آن
تدوین برنامه و بودجه ساالنه متناسب با طرح کسب و کار ،در تعامل با هیأت مدیره و واحدهای سازمانی
نهاییسازی و ابالغ برنامه عملیاتی ماهانه واحدها
پایش و کنترل تحقق برنامهها و اهداف
تهیه گزارشهای مدیریتی برای مدیرعامل و هیأت مدیره
مدیریت تعریف اقدام اصالحی
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