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سازمانهای لجستیکی طرف سوم
()Third-party logistics

    مفهــوم شــرکتهای لجســتیکی طــرف
ســو م چیست؟
شــرکتهای لجســتیکی طــرف ســوم یــا
 3PLبــه شــرکتهایی گفتــه میشــود
کــه ســازمانهای تولیــدی یــا خدماتــی،
بــه صــورت کامــل و یــا بخشــی از
امــور لجســتیکی خــود را بــه آنهــا
برونســپاری میکننــد .ایــن شــرکتها،
معمــوال در حوزههــای حملونقــل و
ً
انبــارداری متخصــص هســتند و ایــن
توانایــی را دارنــد کــه خدمــات خــود را با
انــواع متنــوع و مختلفــی از محصــوالت
کســبوکارهای مختلــف ،وفــق دهــد.
   شــرکتهای طــرف ســوم لجســتیکی
چــه خدماتــی بــه مشــتریان خــود ارائــه
میدهنــد؟
مهمتریــن خدماتــی کــه یــک شــرکت
 3PLبــه مشــتریان خــود ارائــه
میدهــد ،عبــارت اســت از :مدیریــت

ســازمانهای لجســتیکی طــرف ســوم ( ،)Third-party logisticsمجموعههایــی
هســتند کــه در زمینــه اجــرای عملیــات لجســتیکی مجــزا و یــا وظایــف پیچیدهتــری
همچــون موجــودی انبــار ،حملونقــل ،مدیریــت ســفارشها ،توزیــع فیزیکــی و مــواردی
از ایــن دســت؛ ســرویسهایی مبتنــی بــر ارزشافــزوده ارائــه میدهنــد .بــر اســاس ایــن
تعریــف ،مهمتریــن کارکــرد شــرکتهای طــرف ســوم لجســتیکی ،بــر پایــه توزیــع فیزیکــی
کاال و خدمــات اســت .در ادامــه نــگاه دقیقتــری بــه مفهــوم  3PLخواهیــم داشــت.

موجـــودیها ،انبــارداری ،بســتهبندی،
مدیریــت تــدارکات ،اســتفاده از نرمافزارها
و ســختافزارها ،مدیریــت فرایندهــای
دریافــت و ارســال ،حملونقــل و
جابهجایــی ســفارشهای مشــتریان،
تحویلهــای بــه هنــگام و حفــظ و
نگهــداری اطالعــات.
    چــرا مجموعههــای مختلــف تمایــل
بــه اســتفاده از خدمــات شــرکتهای
لجســتیکی طــرف ســوم دارنــد؟
در جهــان صنعتــی و پیشــرو امــروز بــه
خاطــر نیــاز ســازمانها بــه پویایــی،
عــدم وجــود اطمینــان در بازارهــای
مختلــف ،رقابــت ســنگین موجــود بیــن
آنهــا ،طر حهــای ویــژه خدماتــی
بــه مشــتریان ،افزایــش تقاضــا
بــرای ارائــه خدمــات باارزشافــزوده،
ادغامهــای ســازمانی فــراوان ،اســتفاده
بهینــه از منابــع در دســترس ،تمایــل

بــه جهانیشــدن و عواملــی از ایــن
دســت؛ ســازمانهای مختلــف را بــه
برونســپاری لجســتیکی بهعنــوان یــک
راهــکار بــرای حــل و مواجهــه با بســیاری
از ایــن پیچیدگیهــا ،ســوق میدهــد.
هــر چنــد کــه پیچیدگیهــای جهــان
و فعالیتهــای اقتصــادی و تجــاری،
بــهزودی تمامــی ســازمانها را بــه
ســمت برونســپاری لجســتیکی ســوق
مید هــد .

    چشــمانداز ارتبــاط ســازمانهای تجــاری بــا شــرکتهای
لجســتیکی طــرف ســوم چگونــه اســت؟
 4اصــل مهــم در توســعه خدمــات  ،3PLفشــار بــرای ارتقــا
خدماتدهــی بــه مشــتریان ،فشــار بــازار بــرای کاهــش
قیمتهــا ،توســعه فناور یهــای اطالعاتــی و جهانیســازی
خدمــات لجســتیکی اســت.
از نقــاط روشــن چشــمانداز ارتباطــات ســازمانهای تجــاری و
خدماتــی بــا مجموعههــای لجســتیکی طــرف ســوم را میتــوان

مــواردی همچــون ،محــول شــدن وظیفــه حملونقــل
بــه شــرکتهای لجســتیکی و همچنیــن برونســپاری
فعالیتهــای غیــر کلیــدی بــه شــرکتهای تولیــدی و
خدماتــی دانســت.
م
بــه همیــن خاطــر ،اگــر نــگاه دقیقتــری بــه آمــار و ارقــا 
موجــود بیندازیــم خواهیــم دیــد کــه شــرکتهای لجســتیکی
طــرف ســوم در دنیــا و مخصوصـ ً
ـا کشــورهای توســعهیافته در
حــال رشــدی چشــم افــزون اســت.

بیمها و امیدها در زمینه استفاده از فناور یهای رباتیک در انبار
ســرعت پیشــرفت جهــان بــه ســمت تکنولــوژی بهقــدری زیــاد
شــده اســت کــه تقریبـ ً
ـا بــا اطمینــان میتــوان گفــت ،هیــچ بعــدی
از زندگــی انســانها از وجــود آن بینصیــب نمانــده اســت .حــال
در کنــار آن ،ایــن ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی بهقــدری در دنیــای
صنعــت لجســتیک اســت کــه تحلیلگــران ایــن عرصــه عقیــده دارنــد
کــه در مدتزمانــی بســیار کوتــاه ،رباتهــای بســیار زیــادی در
مراکــز لجســتیکی بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد.
کاهــش هزینههــای انبارگردانــی تــا نزدیــک بــه  ،%70یکــی از
مزیتهــای اســتفاده از فناور یهــای رباتیــک در فراینــد انبارگردانــی
( )Warehouse Roboticsصنایــع لجســتیک اســت .شــاید ایــن
بهتریــن دلیــل بــرای افزایــش فــروش ادوات رباتیــک در ســالهای
اخیــر و در مقابــل خریــد آنهــا ،از طــرف ســازمانهای لجســتیکی
باشــد.
در توضیــح اســتفاده از فناور یهــای رباتیــک انبــار بایــد بگوییــم
کــه اســتفاده از ایــن تکنولــوژی بــه خاطــر ســهولت بیشــتر در زمینــه
انبــارداری ســرعت ،دقــت و نظــم باالتــری را نســبت بــه گذشــته
بــرای صنایــع لجســتیک بــه وجــود آورده اســت.
بــرای اولیــن بــار چــه زمانــی از رباتهــا در انبارهــا اســتفاده
شــد؟ واکنشهــا چگونــه بــود؟
بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریخچــه اســتفاده از صنایــع رباتیــک در
لجســتیک ،خواهیــد دیــد کــه بــرای اولیــن بــار کارخانــه جنــرال
موتــورز ( )General Motorsدر ســال  1962میــادی در یکــی از

انبارهــای خــود در نیوجرســی از وجــود رباتهــا بــرای آســانتر
شــدن امــور انبــارداری اســتفاده کــرد.
البتــه ،بــرای مدتهــای طوالنــی ایــن رباتهــا تنهــا بــرای تولیــدات
صنعتــی مناســب بودنــد کــه انســانها در ســاخت و پرداخــت
آن نقــش کمتــری داشــتند زیــرا ،مخترعــان صنایــع رباتیــک ایــن
حقیقــت را از ابتــدا بهخوبــی میدانســتند کــه نیــروی انســانی از
ایــده اســتفاده از ماشــین بهجــای آنهــا در کارهــا اســتقبال نخواهنــد
کــرد و بــه همیــن علــت ،در ابتــدا از رباتهــا تنهــا در بخشهــای
خطرنــاک بهجــای انســانها بهــره بردنــد.
    چرا فرآیند اتوماسیون رباتیک در انبارها استفاده میشود؟
توســعه فنــاوری خودروهــای خــودران و اســتفاده از رباتهــا در
صنعــت لجســتیک 2 ،جریــان کلیــدی و اصلی در توســعه اتوماســیون
عملیــات فیزیکــی صنعــت لجســتیک هســتند.
نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه بااینکــه خودروهــای خــودران
نقــش مخصــوص بــه خــود را در بخــش انبــار صنایــع لجســتیک
دارنــد امــا بااینحــال ،اســتفاده از رباتهــا باعــث شــده تــا قــدرت
هدایــت ،پیشبینــی پذیــری ،دریافــت و انتقــال منظــم مرســولهها
در محیطــی کنتر لشــده بیشازپیــش بــاال رود.
حــال یکــی از مهمتریــن دســتاوردهایی کــه مهندســین رباتیــک در
چنــد ســال اخیــر بــه دســت آوردهانــد ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی
و رباتیــک در کنــار هــم ،در ماشــینهای مختلــف و علیالخصــوص
انــواع مناســب آن در صنعــت لجســتیک اســت.

امــا بــا تمــام ایــن اوصــاف ،چــه عواملــی باعــث میشــوند تــا
شــرکتهای نــوآور لجســتیک محــور بــرای اداره انبارهــای خــود بــه
ســمت اســتفاده از فناور یهــای رباتیــک متمایــل شــوند؟
ســازمانهای مختلــف بــرای اســتفاده از فنــاوری رباتیــک در فرآینــد
انبــارداری خــود دالیــل مختلفــی دارنــد امــا از بیــن آنهــا 3 ،دلیــل از
همــه مهمتــر هســتند کــه عبارتانــد از:
• استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی
• قابلیــت اســتفاده از سنســورهای هوشــمند و پاســخ بهتــر بــه
اتفاقــات محیطــی
• استفاده از نرمافزارهای مدیریت انبار
بــر ایــن اســاس ،بــا اســتفاده از فناور یهــای رباتیــک در انبــار
میتــوان تــا نزدیــک بــه  89درصــد از فرآوردههــای هــوش
مصنوعــی در فرآینــد بهــره بــرد و دقــت و ســرعت باالتــری را در حــل
مســئله و اســتدالل آن داشــت ،از سنســورهای هوشــمند حرارتــی و
لمســی بیشــتری در سیســتم انبــارداری اســتفاده کــرد و در نهایــت ،از
وجــود نرمافزارهــای پویــا در مدیریــت انبــار بهــره بــرد.
    از چــه ماشــینهایی بیشــتر در فناور یهــای رباتیــک در انبــار
اســتفاده میشــود؟
از جملــه ماشــینهای کــه امــروزه در سیســتم انبــارداری روباتیــک
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد میتــوان از ،سیســتمهای هوشــمند

حملونقــل ( ،)AGVماشــینهای اتومــات کنترلــی (،)AGC
رباتهــای ســیار مســتقل مثــل AMRهــا ،روباتهــای شــمارش گــر،
پهپادهــای بــدون سرنشــین  WMSو سیســتمهای ذخیرهســازی و
بازیابــی  AS / RSنــام بــرد.
    مزیتهای استفاده از رباتها در سیستم انبارداری چیست؟
مزایــای اســتفاده از فناور یهــای رباتیــک در انبــار بــرای شــرکتهای
لجســتیک محــور بســیار مشــهود و مشــخص اســت.
نــرخ خطــای پاییــن ،نیــروی کار ســازگار ،افزایــش ایمنــی بــار،
رضایــت باالتــر مشــتریان و پیشــگامی در نــوآوری ،تنهــا برخــی از
ارزشافزودههایــی هســتند کــه در زمینــه فنــاوری انبــارداری رباتیــک،
نظــر مدیــران و مشــتریان مختلــف را بــه خــود جلــب میکنــد.
  آیا باید رباتها را وارد پروسه انبارداری کرد؟
مهمتریــن ســؤالی کــه ایــن روزهــا ذهــن صاحبــان کســبوکارهای
مختلــف را بــه خــود مشــغول کــرده ایــن اســت کــه آیــا بایــد
رباتهــا را جایگزیــن نیــروی انســانی در فراینــد انبــارداری کــرد؟
جــواب ایــن ســؤال ،شــاید یکــی از مبهمتریــن جوابهــای علــوم
رباتیــک بــه انبــارداری و صنایــع لجســتیک باشــد امــا بااینحــال
نمیتــوان از افزایــش نــرخ بهــرهوری مفیــد ،دقــت باالتــر ،ارزیابــی
هوشــمندانه و در نهایــت رضایــت مشــتریان در زمــان اســتفاده از
رباتهــا در انبــارداری ،چشمپوشــی کــرد.

معرفی برترین استارتاپهای لجستیکی جهان؛
 ،Gojekاستارتاپی پیشرو در آسیا
ایجــاد ارزشهــای جدیــد در هــر صنعتــی جــذاب و قابلتوجــه اســت .اروپــا ،آســیا ،آمریــکا و یــا هــر قــاره دیگــری،
میتوانــد بســتری بــرای راهانــدازی یــک کســبوکار ســودآور و کارآفریــن باشــد .کســبوکاری همچــون گوجــک.
گوجــک ( ،)Gojekیــک اســتارتاپ لجســتیک محــور اندونزیایــی اســت کــه در ســال  2015میــادی و بــا طــرح و اندیشــه
چندیــن دانشــجوی فار غالتحصیــل ،راهانــدازی شــد و حــاال تنهــا  5ســال بعــد از شــروع فعالیتــش تبدیــل بــه یکــی از
موفقتریــن پلتفرمهــای حملونقــل شــده اســت .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن روزهــا ایــن شــرکت در زمینههــای
مختلفــی از جملــه تکنولــوژی نیــز فعالیــت میکنــد امــا عمــده شــهرت خــود را بــه خاطــر موفقیتهایــش در زمینــه
لجســتیک بــه دســت آورده اســت.
گوجــگ نــام خــود را از واژه  ojekبــه معنــای تاکســی موتــوری وام گرفتــه اســت و حــاال موتورســوارانش را در خــارج از
مرزهــای اندونــزی و در ویتنــام  ،ســنگاپور و تایلنــد و در مجمــوع 207 ،شــهر در جنــوب شــرقی آســیا تعمیــم داده اســت.
گوجــک در ابتــدا بــا هــدف ارائــه راهحلهایــی بــرای مشــکالت جاکارتــای همیشــه شــلوغ تأســیس شــد و بهعنــوان یــک
مرکــز تمــاس بــرای حملونقــل بــار فقــط بــا  20راننــده ،کارش را شــروع کــرد .ســرویسهای کاری گوجــک در اوایــل تنهــا
بــر اســاس تحویــل کاال ( )GoSendو خریــد بــرای مشــترکین ( )GoMartبــوده اســت.

امــا امــروزه گوجــک تبدیــل بــه یــک َا َبــر برنامــه شــده اســت کــه  20ســرویس مختلــف را پشــتیبانی میکنــد .ایــن پلتفــرم در حــال
حاضــر دارای  2میلیــون راننــده ،و نقطــه اشــتراک  500هــزار کسـبوکار اســت .جالــب اســت بدانیــد کــه بــا نگاهــی بــر آمــار ارقــام،
اپلیکیشــن گوجــک تابهحــال نزدیــک بــه  100میلیــون بــار دانلــود شــده اســت.
 Gojekامــروزه بهعنــوان پیشــروترین پلتفــرم تکنیکــی و چنــد درخواســتی بــر اســاس سیســتم عرضــه و تقاضــا اســت کــه اجــازه
دسترســی کاربــران بــه طیــف وســیعی از خدمــات از جملــه حملونقــل بــار ،پرداختهــای درونشــبکهای ،تحویــل غــذا ،تــدارکات و
بســیاری را میدهــد.
خدمــات گوجــک بــر اســاس ایجــاد ارزش بیشــتر بــرای جامعــه ،بهبــود کارایــی ،افزایــش بهــرهوری و در نهایــت گــردش مالــی شــکل
گرفتهانــد .همچنیــن ایــن شــرکت موفقیــت خــودش را در گــرو آمادگــی ایــن ســازمان بــرای چالشهــای روزمــره و حتــی گاهــی
اوقــات پیشبینــی نشــده ،میدانــد.

جزئیات طرح قرنطینه دو هفتهای تهران و محدودیتهای
رفتوآمدی آن
تقریبـ ً
ـا یــک ســال اســت کــه نــام ویــروس کرونــا ،جایــگاه ویــژه خــودش را در صــدر خبرهــای مهــم جهانــی حفــظ کــرده اســت .حــال آمــار
و ارقــام منتشــره دربــاره میــزان شــیوع ایــن ویــروس نهتنهــا در ایــران بلکــه در جهــان بهقــدری بــاال رفتــه اســت کــه در بســیاری از نقــاط
مختلــف دنیــا ،مقــررات ســخت و منــع کننــدهای بــرای مهــار آن وضــع شــده اســت.
تهــران ،ایــن پایتخــت همیشــه شــلوغ و بیــدار هــم بــا توجــه بــه میــزان ابتــا بــه کرونــا و تعــداد مرگومیــر بــاالی شــهروندان خــود بــر اثــر
ابتــا بــه ایــن ویــروس ،بهتازگــی و بــا توجــه بــه اعــام ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و بــا توجــه بــه بــاال رفتــن ســطوح هشــدار ،بــرای 2
هفتــه از ابتــدای آذر بــه جرگــه شــهرهایی بــا شــرایط قرنطینـ ه پیوســت.
بــر اســاس ایــن طــرح و بــه گفتــه دکتــر علیرضــا رئیســی ،ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،تهــران بــرای  2هفتــه در قرنطینــه کامــل
بــه ســر خواهــد بــرد و تنهــا برخــی از مشــاغل از جملــه مشــاغل خدماتــی ســطح  1همچــون بیمارســتان ،داروخانــه ،مطــب ،آمبوالنــس،
آتشنشــانی ،ســوپرمارکت ،نانواییهــا ،امنیــت ،ســامت ،تعمیرگاههــای لوازمخانگــی و پمپبنزیــن و برخــی از پســتهای مشــاغل
دولتــی اجــازه فعالیــت خواهنــد داشــت.
بــر اســاس ایــن طــرح از ابتــدای آذر ،تــردد از شــهر بــه شــهر ممنــوع اســت و تنهــا تولیدکننــدگان و تأمینکننــدگان کاالهــا و تولیــدات مــورد
نیــاز و ضــروری مجــاز بــه فعالیــت هســتند.
ـا غیرحضــوری برگــزار میشــوند و بــه تبعیــت از قوانیــن ،مســاجد تهــران و نمــاز جمعــه
همچنیــن ،مــدارس ،دانشــگاهها و آزمونهــا کامـ ً
تــا  2هفتــه ،تعطیــل خواهنــد بــود .همچنیــن هــر نــوع جلســه رســمی در مناطــق قرمــز تنهــا بــا حداکثــر  15نفــر مجــاز بــه برگــزاری اســت و
حداقــل بایــد  4متــر فاصلــه بیــن افــراد رعایــت شــود.
ت تــردد وســایل نقلیــه در شهرســتانهایی بــا وضعیــت  2و  3یعنــی قرمــز و نارنجــی بــه اجــرا درخواهــد آمد
بــه گفتــه دکتــر رئیســی ،محدودیـ 
ـا نیــز خودروهایــی
و بــه تبعیــت از آن؛ خودروهــای بومــی بــا پــاک هــر شهرســتان حــق خــروج از محــدوده شهرســتان خــود را ندارنــد و متقابـ ً
بــا پــاک غیربومــی شهرســتانهای دیگــر نیــز حــق ورود بــه ایــن شهرســتانها را نخواهنــد داشــت.
دکتــر رئیســی دربــاره رفتوآمدهــا تأکیــد نمودهانــد کــه ،تــردد درونشــهری از ســاعت  21تــا  4صبــح از اول آذرمــاه ممنــوع اســت و ایــن
اقــدام در ادامــه تشــدید محدودیتهــا در شــهرها و مناطــق قرمــز اعمــال خواهــد شــد.
به گفته پلیس ،خودروهای متخلف بین  500هزار تا  1میلیون تومان جریمه خواهند شد.

گامــی دیگــر بــرای حفاظــت از محیــطزیســتDHL ،
از  4کامیــون  برقــی جدیــد رونمایــی کــرد!
شــرکت  DHLبــا رونمایــی از  4کامیــون تریلــی برقــی جدیــد خــود در روز  17نوامبــر ،گامــی روبهجلــو در جهــت
ط زیســتی خود برداشــت.
اهــداف ســبز و ارزشهــای محیـ 
ایــن شــرکت در پــی خــارج کــردن کامیونهــای الکتریکــی  BYDکالس  )8 BYD Class( 8خــود از مرکــز ایــن
شــرکت در لسآنجلــس ،قصــد دارد تــا بهجــای آنهــا ،از ایــن کامیونهــای جدیــد بهصــورت آزمایشــی
اســتفاده کنــد.
ســران شــرکت  DHLدر توضیــح
هــدف خــود در اســتفاده از ایــن
کامیونهــای جدیــد میگوینــد،
مهمتریــن هدفشــان از ایــن ادغــام
و جایگزینــی ،کاهــش انتشــار
آالیندههــا و گازهــای گلخانــهای
اســت.
گــرگ هویــت (،)Greg Hewitt
مدیرعامــل شــرکت DHL Express
در طــی یــک کنفرانــس مطبوعاتــی
مجــازی اعالم کــرد :تمرکز ما همیشــه
بــر روی ســازوکار نــاوگان تحویــل
بــوده و حــاال تمامــی توجهمــان
را بــه ســمت نــاوگان حملونقــل

معطــوف کردهایــم و ایــن بــرای
مــا هیجانانگیــز اســت .آنچــه کــه
امــروز دربــاره آن صحبــت میکنیــم
ایــن اســت کــه مــا میخواهیــم
از نســل جدیــدی از کامیونهــای
باربــری اســتفاده کنیــم.
کامیونهــای جدیــد  ،DHLقــرار
اســت تــا بــا یکبــار شــارژ در طــول
روز کار کننــد .ظرفیــت حمــل بــار این
تــراک هــا  105هــزار پونــد اســت و
مســافتی کــه میتواننــد بپیماینــد،
 125مایــل اســت .البتــه الزم بــه ذکــر
اســت کــه ایــن میــزان مســافت بــا
توجــه بــه میــزان بــار و شــرایط آب

و هوایــی ممکــن اســت تغییــر پیــدا
کنــد.
هویــت در ادامــه میگویــد :مــا از
ایــن اتفــاق هیجانزدهایــم زیــرا ایــن
نقطــه آغــاز جدیــدی بــرای ماســت.
لسآنجلــس را بهعنــوان مــکان
اولیــه بــرای اســتفاده از تراکهــای
جدیــد انتخــاب کردهایــم زیــرا ســهم
بزرگــی از حملونقــل بــار را بــه خاطــر
فــرودگاه بینالمللــی لسآنجلــس
دارد و هــم بســتری مناســب بــرای
اجــرای سیاســتها و برنامههــای
مختلــف زیســتمحیطی مــا اســت.
ازایــنرو ،بــرای شــروع ایــن برنامــه
بهتریــن انتخــاب اســت.

هویــت همچنیــن میگویــد کــه در صــورت موفقیــت در لسآنجلــس ،ب ـهزودی بهصــورت سراســری در آمریــکا و دیگــر
شــعب ایــن شــرکت در سراســر جهــان ایــن طــرح را اجــرا خواهنــد کــرد.
 DHLدر ســالهای اخیــر ،تغییــرات مختلفــی را در زمینــه ســازگاری بخــش عملیاتــی کســبوکار بــا محیطزیســت ایجــاد
کــرده اســت .حتــی کامیونهــای الکتریکــی  BYDکالس  8کــه در ابتــدا بــه آنهــا اشــاره نمودیــم نیــز جزئــی از برنامههــای
اجراشــده توســط ایــن شــرکت بــرای محافظــت از محیطزیســت اســت.

ســیمر غ ،اولیــن رویــداد آنالیــن در صنعــت لجســتیک،
پســت و کوریــر کشــور

ســیمرغ ،فرصتــی بــرای آغــاز یــک صفحــه جدیــد در زمینــه
گردهماییهــای صنایــع لجســتیک ،پســت و کوریــر ســرویس
اســت .رویــدادی از جنــس آشــنایی.
در رویــداد ســیمرغ کــه بــه همــت و همــکاری بــا اکتیــران
پــاس از  1تــا  3آذر برگــزار شــد ،ایــن بــار اعضــای خانــواده
هلدینــگ فاخــر ایــن فرصــت را به دســت آوردند تا در بســتری
متفاوتتــر از همیشــه و ایــن بــار در یــک فضــای اشــتراکی
آنالیــن ،بــا یکدیگــر بیشــتر از پیــش آشــنا شــده و زمینــه
همکار یهــای بیشــتری را بــا یکدیگــر بــه وجــود بیاورنــد.
در ایــن رویــداد ،شــرکتها و زیرمجموعههــای مختلــف ،بــا
ظرفیتهــای شــرکتها ،دادههــا و تجربیــات مختلفــی را کــه
در طــول ســالیان متمــادی بــه دســت آوردهانــد ،بــا یکدیگــر در
غالــب  40وبینــار بــه اشــتراک گذاشــته و رویکــردی مشــارکت
جویانــه بیــن مدیــران و کارشناســان را بــه نمایــش گذاشــت.
تمرکــز رویــداد ســیمرغ در معرفــی اکوسیســتم هلدینــگ فاخر،
ارتقــا مهارتهــای رهبــری و مدیریتــی ،مفاهیــم تخصصــی
پســت لجســتیک و تجــارت الکترونیکــی ،مهارتهــای
تخصصــی کارشناســی و در نهایــت؛ مهارتهــای عمومــی و
فــردی بــوده اســت.

هــدف اصلــی از برگــزاری رویــداد ســیمرغ ،ایجــاد یــک محفــل گفتگو
محــور ،فــارق از مــکان و بــا محتوایــی بــر خواســته از دل تجربیــات
مجموعههــای حاضــر و دانــش و مهــارت آنهــا اســت.

همچنیــن در ایــن رویــداد ،جنــاب آقــای مجتبــی زاهدیــان ،مدیــر محصــول تــی نکســت
بهعنــوان نماینــده مجموعــه دربــاره مدیریــت بررســی محصــول لجســتیک محــور ارائ ـهای خــاص
داشــتند .ایشــان در زمینــه اینکــه مدیــر محصــول کیســت ،ویژگیهــای مهــم لجســتیک چیســت،
بررســی رفتــار مصرفکننــده و مــواردی از ایــن دســت ،صحبــت نمودنــد.
احتماال در اسفند  99برگزار خواهد شد.
رویداد بعدی سیمرغ
ً

بررســی فرصتهــا و تهدیدهــای بخــش فــروش بــا مدیــر
فــروش تــی نکســت آقــای علیاکبــر کلهــر
در گفتگویــی بــا آقــای علیاکبــر کلهــر مدیــر فــروش
تــی نکســت ،گفتوشــنودی صمیمانــه دربــاره رونــد کار در
واحــد فــروش تــی نکســت داشــتیم و دربــاره تهدیدهــا و
فرصتهــای ایــن صنعــت بــا ایشــان صحبــت کردهایــم در
ادامــه شــما را بــه مطالعــه ایــن بخــش دعــوت مینماییــم.
در مورد خودتان بگویید.
مــن علــی کلهــر هســتم و در همیــن لحظــه کــه باهــم
صحبــت میکنیــم 37 ،ســال دارم .در دانشــگاه ،ابتــدا
نســاجی خوانــدهام و بعــد در رشــته مدیریــت بازرگانــی
تحصیــل کــردهام .اگــر از مــن بپرســید کــه از چــه زمانــی
در زمینــه فــروش فعالیــت خــودم را شــروع کــردم ،جــواب
مــن از  7سالگیســت .بــه خاطــر شــغل پــدرم شــروع بــه
فعالیــت در زمینــه فــروش کــردم و بـ ه مــرور زمــان و بــا الگو
گرفتــن از پــدرم ،بــه ایــن کار عالقهمنــد شــدم و میتــوان
گفــت کــه از همــان ســالها ،ســنگ بنــای یــک فروشــنده
در وجــود مــن گذاشــته شــد.
ماهیــت فــروش را درک کــردم و از ابتــدا در ایــن محیــط
بــزرگ شــدم و در آن فعالیــت کــردهام.
پــدرم از همــان دوران کودکــی بــه خوبــی بــه مــن
آموخــت تــا قــدر داشــتههای خــود را بدانــم و از آنهــا

بهدرســتی اســتفاده کنــم .بــه همیــن خاطــر ،از دوران
دبســتان و بــا توجــه بــه درک نیــاز دیگــر دانــش آمــوزان،
شــروع بــه کســب درآمــد از طریــق فــروش ســاندویچ بــه
بچههــای مدرســه کــردم در واقــع بــا پــول بچههــای
مدرســه ســاندویچ میخریــدم و همــان ســاندویچها
را بــه خودشــان میفروختــم (میخنــدد) و ایــن اولیــن
درآمــدم بــا اتــکا بــه توانمنــدی خــودم بــود ،از همانجــا
بــود کــه بــا قانــون عرضــه و تقاضــا آشــنا شــدم .ایــن اتفــاق
باعــث شــد تــا کمکــم بــه اهدافــی کــه در پــی رســیدن
بــه آنهــا بــودم ،برســم و ایــن شــیرینترین حســی بــود
کــه تــا بــه آن زمــان تجربــه کــرده بــودم .همــان زمــان بــا
منطــق یــک پســر هفــت ســاله ایــن اصــل را متوجــه شــدم
کــه نیــاز محیــط ،ایــن را مشــخص میکنــد کــه میتوانــی
چــه چیــزی را بــه فــروش برســانی و حــاال بعــد از ســالیان
فعالیتــم در حــوزه فــروش ســادهترین و مهمتریــن قانــون
فــروش را در ایــن میدانــم ،هــر محیطــی دارای یــک تقاضــا
اســت کــه بــرای عرضــه محصــول یــا بایــد ایــن نیــاز را
شناســایی کــرد یــا آن را در مشــتریان بــه وجــود آورد و در
نهایــت بــا ارزشافــزوده ،آن را عرضــه کــرد.

بهعنــوان مدیــر فــروش تــی نکســت چــه دیــدی نســبت
بــه محیــط  داریــد؟
از زمانــی کــه وارد تــی نکســت شــدم ،مجموع ـهای خــوب،
پیشــرو ،رو بــه رشــد را دیــدهام کــه همــه در کنــار هــم و بــا
مجموعــه در حــال پیشــرفت هســتیم .بــه همیــن خاطــر از
زمانــی کــه در ســمت مدیــر فــروش تــی نکســت مشــغول
بــه فعالیــت شــدهام ،تمــام تالشــم را در حــد تــوان انجــام
دادم ،تــا از پــس مســئولیتهایم در ایــن صنعــت پیچیــده،
بربیایــم و ایــن مایــه رضایــت مــن اســت.
چگونه تیم فروش تی نکست را هدایت میکنید؟
بــا توجــه بــه فعالیتهــای گذشــتهام در فــروش ،ایــن
شــانس را داشــتم تــا هــم در زمینــه کاال و هــم در حــوزه
خدمــات کســب تجربــه کنــم ،البتــه در بخش خدمات بیشــتر
در زمینــه آنالیــن و بــر بســتر وب کار کــردهام ،تجربیــات
گذشــته باعــث شــد تــا درک بهتــری از پروســه کاری در
تــی نکســت بــه دســت بیــاورم  .از ایــنرو تــاش تــا
تجربیاتــم را در زمینــه فــروش خدمــات آنالیــن و فــروش
تلفنــی را بــه تیــم فــروش تــی نکســت نیــز منتقــلکنــم.
البتــه فعالیــت مــن در تــی نکســت بــه فــروش محــدود
نمیشــود .بهبــود زیرســاختهای امــور مشــتریان
و نظــارت بــر تیــم ،رســیدگی بــه امــور مالــی فــروش
بخشهــای دیگــری از رونــد فعالیــت مــن در تــی نکســت
محســوب میشــوند.
البتــه مــن ایــن مــوارد را از هــم جــدا نمیبینــم و در
شــرکتی همچــون تــی نکســت ،تمــام ایــن مــوارد بهصــورت
زنجیــرهای بــه یکدیگــر متصــل هســتند و بــرای یــک مدیــر
فــروش الزم اســت کــه بــا آنهــا ســروکار داشــته باشــد .هــر

چنــد کــه در کسـبوکارهای دیگــر ،این مســائل از هــم مجزا
هســتند .در کنــار ایــن مــوارد ،الزم اســت تــا بعــد از بخــش
اول کــه فــروش اســت بــا بخــش عملیــات ،رابطــه صحیــح
و تنگاتنگــی برقــرار باشــد تــا در نهایــت میــزان موفقیــت در
کار ،بــا حداکثــر رضایــت مشــتریان همــراه گــردد.
فرصتهــا و تهدیدهــای بخــش فــروش در تــی نکســت
چــه مــواردی هســتند؟ لطفــاً توضیــح بدیــد.
از نظــر مــن در صنعــت لجســتیک  ،تهدیــد خارجــی و
بزرگتریــن مشــکل ،افــرادی هســتند کــه وارد ایــن صنعــت
میشــوند و اشــتباهات اســتراتژیکی را مخصوصـ ً
ـا در زمینــه
قیمــت گــزاری مرتکــب میشــوند کــه ایــن باعــث وارد
آمــدن لطمــه بزرگــی بــه بدنــه صنعــت لجســتیک میشــود
کــه عارضههــای زیــادی دارد و باعــث تکانههــای شــدیدی
بــرای فعالیــن ایــن صنعــت میگــردد.
ازایــنرو تــاش مــا در خانــواده تــی نکســت ایــن بــوده
و هســت تــا بــه مشــتریانمان ایــن پیــام را ارســال کنیــم،
کیفیــت و بــاز هــم تأکیــد میکنــم کیفیــت تنهــا دلیلــی
اســت کــه مشــتریان بــا توجــه بــه آن هزینــه پرداخــت
مینماینــد و پرداخــت بهــای ایــن کیفیــت در نهایــت در
رضایــت گیرنــدگان نهایــی نمــود خواهــد یافــت و ایــن
یعنــی ادامــه چرخــه بیپایــان عرضــه و تقاضــا.
ایــن ارزش میتوانــد شــامل یــک پنــل در دســترس باشــد
کــه شــما بهوســیله آن بتوانیــد مرســوالت خــود را بهراحتــی
ثبــت کــرده ،از  APIاســتفاده کنیــد ،بتوانیــد پرداختهــای
مالــی خــود را در شــفافترین حالــت ممکــن انجــام دهیــد
و در کنــار آن ،از وجــود نکســت یارانــی اســتفاده کنیــد کــه
آمــوزش دیــده هســتند و برخــوردی مناســب و شایســته بــا
مشــتریان شــما دارنــد.

در واقــع ،اعضــای نــاوگان حملونقــل تــی نکســت فرهنگســازمانی مخصــوص خودشــان را دارنــد و خــود را عضــوی از خانــواده
تــی نکســت میداننــد .همــه نیروهــا گزینــش شــدهاند و تعهــد بســیاری نســبت بــه کار خــود دارنــد و ازای ـنرو ،بســیار ارزشــمند
هســتند.
روند وفادارسازی مشتریان تی نکست چگونه است؟
صادقانــه بگویــم ،در دوران فعالیــت تــی نکســت بــه خاطــر فــراز و نشــیبهای مختلــف ،دچــار تکانههایــی شــده بودیــم و تجربیــات
ارزشــمندی در طــی ســالیان فعالیــت بــه دســت آمــده و در حــال حاضــر بــا تکیــه بــر تجربیــات و دانــش بومــی در تــی نکســت تــاش
میکنیــم تــا بــا بــاال بــردن کیفیــت ســرویسدهی در بخشهــای مختلــف عرضــه خدمــت لجســتیک محــور ،مشــتریانمان را در
مســیر وفــادار ســازی قــرار دهیــم .از نــگاه مــن در مســیر درســتی گام بــر میداریــم.
از دیگــر مــواردی کــه میتوانــم بــه آن در تســهیل رونــد وفادارســازی مشــتریان تــی نکســت بــه آن اشــاره کنــم ،شــفافیت مالی تی نکســت،
امــکان اســتفاده از  APIبــرای مشــتریان و امکانــات سیســتمی بــر بســتر وب اســت کــه در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار داده میشــود
تــا در نهایــت بــا اســتفاده از ایــن اتوماســیون؛ ســرعت ،دقــت و کیفیــت باالتــری در کار خــود داشــته باشــند.
برنامههای شما برای پیشرفت بخش فروش چیست؟
برای پیشرفت تی نکست ،برنامههای بسیار زیادی داریم که در آینده بیشتر درباره آنها خواهیم گفت.
نــگاه مــن بــرای رشــد فــروش ،نگــه داشـ ِ
ـت خــوب مشــتریان اســت .مــا میخواهیــم کیفیــت زیرســاختهای فــروش را باالتــر
ببریــم تــا مشــتریان مــا تجربــه کاربــری بهتــری داشــته باشــند و در کنــار آنهــا ،مشــتریان جدیــد نیــز بــه جمــع دیگــر همراهــان مــا
در تــی نکســت ،اضافــه شــوند.
چه آیندهای را برای تی نکست پیشبینی میکنید؟
مــن ترجیــح میدهــم تــا در روز و در لحظــه زندگــی کنــم .بههرصــورت ،ادامــه مســیر مــا در گــرو تــاش بیــش از پیــش مــا و همراهــی
مشــتریان مــا اســت و هــر آنچــه کــه بتوانیــم کیفیــت خدماتمــان را بیشــتر کنیــم و تکریــم مشــتری از ســمت ما بیشــتر باشــد و همچنین
رونــد مناســبی بــرای روزهــای پــر کار همچــون فصــل زمســتان ،مناســبتها و یــا دیگــر چالشهــا داشــته باشــیم ،قطعـ ً
ـا بیشازپیــش
رشــد خواهیــم داشــت .مطمئنــم آینــده تــی نکســت در ســایه تــاش و همــکاری صمیمانــه تمــام همــکاران روشــن خواهــد بود.
بهعنوان حرف آخر...
در انتهــای ایــن گفتگــو میخواهــم از تکتــک بچههایــی کــه افتخــار همــکاری بــا آنهــا را از ابتــدای فعالیتــم در تــی نکســت تــا
بــه االن داشــتهام ،تشــکر کنــم .دوســتان و همکارانــم همیشــه بــا جــان و دل کار میکننــد ،زمــان میگذارنــد و در برابــر ســختی هــای
بیپایــان کار ،خــم بــه ابــرو نمیآورنــد و بــا دلســوزی بــرای تــی نکســت زحمــت میکشــند.
تکبهتــک آنهــا بــرای مــن مهــم هســتند و فکــر میکنــم مهمتریــن دســتاوردی کــه در تــی نکســت در حــال حاضــر داریــم،
انســجامی اســت کــه بیــن همــکاران وجــود دارد.
و در کالم آخر از جناب آقای مهندس رضایی تشکر میکنم بابت اعتماد و همراهی ایشان با من و تیم فروش.

روند کار در بخش منابع انسانی تی نکست

نیــروی کار ،مهمتریــن ســرمایه و دارایــی هــر شــرکتی اســت .بــه همیــن خاطــر الزم اســت تــا بــرای پیشــرفت
و دســتیابی بــه اهــداف یــک مجموعــه ،ایــن ســرمایههای مهــم بهخوبــی مدیریــت شــوند .حــال بخــش مدیریــت
منابــع انســانی تــی نکســت دقیقـ ً
ـا همیــن وظیفــه را دارد ،رســیدگی و مدیریــت یکــی مهمتریــن داراییهــای
شــرکت .بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت ،مدیریــت منابــع انســانی از مهمتریــن و حســاسترین واحدهــا در
ســازمانها اســت و بــا مدیریــت خــوب و حرفــهای ،میتوانــد موجــب رشــد دائــم ســازمان در کنــار رضایــت
کارفرمــا و کارمنــدان شــود.
شاید بتوان گفت موارد زیر ،بخشی از وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی در تی نکست است:
تدوین شاخصهای عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
برنامهریزی ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
تفسیر آییننامهها و قوانین اداری و ستادی سازمان
استقرار و توسعه سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی
مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
طراحی شغل و غنیسازی شغلی
تجزیهوتحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
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