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فرهنگ واژگان لجستیک:

پودو ( ،)PUDOترکیبی اختصاری از دو مفهوم بسیار مهم در صنعت لجستیک یعنی  PickUpو
 DropOffاســت و روشــی عالــی در زمینــه بهینهســازی حملونقــل مرســوالت به حســاب میآید.

PUDO

     PUDOچیست؟
لجســتیک ،صنعتــی پویــا و پیشــرو
اســت کــه بــرای هــر چالشــی ،حداقــل
چندیــن راهحــل دارد .پــودو ()PUDO
نیــز یکــی از همیــن راهحلهــای کارا
اســت کــه امــروزه پایــه مبانــی بســیاری
از کســبوکارهای لجســتیک محــور در
جهــان اســت.
بــه زبانــی ســاده PUDO ،مخفــف
واژه برداشــتن و گذاشــتن اســت.
شــاید همیــن اآلن ایــن فکــر در ذهــن
شــما شــکل بگیــرد کــه هــر گونــه
ســرویس حملونقلــی ،حــول محــور
معنــای برداشــتن و گذاشــتن بســتهها
میچرخــد امــا مزیــت پــودو نســبت
بــه دیگــر ســرویسهای لجســتیک ایــن
ـا نیــازی بــه ایــن نیســت
اســت کــه اصـ ً
کــه نگــران رســیدن بســتههایتان
باشــید! بگذاریــد مثالــی برایتــان بزنیــم.
فــرض کنیــد کــه قــرار بــوده تــا بــرای
شــما بســتهای بیاورنــد و در زمــان مقــرر

شــده شــما در محــل مشــخص شــده
نبودهایــد! در گذشــتهها ،امــکان ایــن
کــه بســته صــد در صــد برگشــت بخــورد
و پیــدا کــردن آن زمــان ببــرد ،بســیار
زیــاد بــود امــا بــا بــه وجــود آمــدن
مفهــوم  ،PUDOشــما ایــن امــکان را پیدا
خواهیــد کــرد کــه تــا در زمانهــای
مشــخص شــده ،بســته را از نزدیکتریــن
مرکــز پــودو در اطــراف محــل اقامــت
خــود ،تحویــل بگیریــد.
در واقــع بــا وجــود مراکــزی بــه نــام
ـوال در مکانهــای
 PUDO Pointکــه معمـ ً
مختلــف وجــود دارنــد ،ایــن امــکان را
بــرای افــراد بــه وجــود آورده شــده کــه
بتواننــد در بازههــای زمانــی مختلــف
از پیــش معیــن شــده بــرای دریافــت
بســته خــود اقــدام نماینــد.
معمــوال در ۷
مراکــز PUDO Point
ً
روز هفتــه فعــال هســتند و از اوایــل
صبــح تــا آخــر شــب بــاز هســتند و
دقیقــه بــه همیــن خاطــر اســت کــه
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مشــتریان کســبوکارهایی کــه بــا
 PUDOســرویسها همــکاری میکننــد،
میتواننــد تــا در صــورت عــدم آمادگــی
بــرای دریافــت بســته مــورد نظرشــان در
زمــان از پیــش تعییــن شــده ،بــه ایــن
مراکــز مراجعــه کننــد و بســته خــود را
دریافــت نماینــد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن
تعریــف بــه صــورت کلــی ارائــه شــده
و ســازوکار ایــن فراینــد در شــرکتهای
مختلــف بــا ایــنکــه در ماهیــت یکــی
هســتند امــا در نــوع اجــرا بــا یکدیگــر؛
متفــاوت اســت.
شــاید شــعار ،بگذاریــد آدرس مــا آدرس
شــما باشــد کــه متعلــق بــه شــرکت
آلمانــی مبــدع  PUDOاســت ،بتوانــد
بــا همیــن چنــد کلمــه بــه خوبــی همــه
چیــز را دربــاره ایــن مــدل بــه شــما
توضیــح دهــد.

    هدف اصلی از راهاندازی شبکه  PUDOچیست؟

در زمانــی کــه رشــد تجــارت الکترونیکــی بیــش از هــر وقــت دیگــری شــده و اهمیــت نقــش فرآیندهــای
لجســتیک بیشازپیــش معلــوم شــده اســت ،وجــود شــبکهای همچــون  PUDOاحســاس میشــود زیــرا،
ایــن مــدل بهتــر از هــر چیــز دیگــری مکمــل بــودن نقــش فروشــنده و خریــدار را از زمــان فــروش تــا
شــیوه توزیــع آن را نشــان میدهــد .برخــی از مهمتریــن اهــداف از راهانــدازی شــبکه  PUDOعبارتنــد از:
ایجاد زیرساختهای بهینـه در سرویس  Last Mileبرای اپراتورهای لجستیـک

ساختن کانالهای توزیع جدید یا گسترش روشهای موجود در سمت فروشنده
کاهش هزینههای عملیاتی
برآوردن ترجیحات مشتری
بــه همیـــن خـــاطر ،امـــروزه دسترســـی بــه شبکـــه  PUDOراهحلی برای فروشنـــده ،شــبکه توزیع و مشــتریان
بــه حســاب میآیــد.
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تکنولوژ یهــای برتــر لجســتیک؛ کانتینــر  ،42رابطــی بیــن فنــاوری
دوقلوهــای دیجیتــال و صنایــع لجســتیک

شــاید اگــر بشــریت از ابتــدای زمانــی
کــه شــروع بــه آزمونوخطــا و در
نهایــت اکتشــاف کــرد ،میتوانســت
تــا از هــر چیــزی یــک معــادل مجازی
داشــته باشــد؛ خیلــی زودتر بــه نتیجه
نهایــی و مــورد عالق ـهاش میرســید!
در واقــع ،دوقلوهــای دیجیتــال همان
قطعــه گمشــده انســانها هســتند
کــه حــاال کار مــا را بــه عنــوان فرزندان

عصــر تکنولــوژی راحتتــر کردهانــد.
همســانهای دیجیتــال یکــی از
مبانــی پیشــرفت صنایــع لجســتیک
در دنیــای امــروزه هســتند و یکــی
از مهمتریــن محصــوالت آنهــا
بــرای ایــن صنعــت ،پــروژه ســاخت
کانتینرهــای دوقلــوی دیجیتــال
( )Containers Digital Twinsاست.
در توضیــح دوقلوهــای دیجیتــال
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بایــد بگوییــم کــه ایــن اصطــاح،
بــه معنــای تهیــه نســخهای مجــازی
از دســتگاههای فیزیکــی اســت .در
واقــع معنــای دوقلوهــای دیجیتــال،
معــادل مجــازی یــک محصــول
یــا موجودیــت واقعــی آن در
بعــد مجــاز بــا اطالعــات ارزشــمند
فــراوان از لحظــهبــهلحظــه اســت.

محققیــن فنــاوری اطالعــات میتواننــد از الگــوی دوقلوهــای
دیجیتــال بــرای اجــرای آزمایشهــا و شبیهســاز یهای قبــل
از تکمیــل و ســاخت و اســتفاده از دســتگاههای واقعــی و یــا
مدلهــای فیزیکــی و اجرایــی در صنایــع لجســتیک؛ اســتفاده
کنند .
کانتینرهای دوقلوی دیجیتال چیست؟
شــاید نــام کانتینــر دیجیتــال در ابتــدا بــرای هــر شــنوندهای،
تصویــری مبهــم و گنــگ را ایجــاد کنــد و مفهــوم اصلــی را
منتقــل نکنــد .امــا اگــر بــه شــما بگوییــم کــه کانتینرهــای
دوقلــوی دیجیتــال ،یکــی از تأثیرگذارتریــن بازیگــران صنایــع
لجســتیک در آینــده هســتند؛ پــر بیــراه نگفتهایــم.
وجــود کانتینرهــای دوقلــوی دیجیتــال ،چشـماندازی جدیــد از
داراییهــای مجموعههــای فعــال در صنعــت لجســتیک را در
آینــدهای نــه چنــدان دور در اذهــان صاحبان صنایع لجســتیک
ایجــاد خواهنــد کــرد .بــه ایــن فکــر کنیــد کــه یــک مجموعــه
بــرای بررســی حملونقــل ،مراکــز توزیــع و حتــی انبــارداری
مرســولههای خــود بتوانــد از یــک مــدل دقیــق دیجیتالــی
اســتفاده نمایــد و بــا اســتفاده از آزمایــش و شبیهســازی،
طر حهــا را توســعه بخشــیده و فعالیتهــا را افزایــش دهنــد
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و در عیــن حــال ریســک عملیاتــی کمتری را نیز داشــته باشــند.
اســتفاده از ایــن فنــاوری در کانتینرهــا بــه مراکــز لجســتیکی
کمــک میکنــد تــا بــا اســتفاده از فناور یهــای  3بعــدی،
درکــی بــاال و البتــه درســتتر از وضعیــت موجــود داشــته
باشــند و آســیبهای احتمالــی را بــه خوبــی تشــخیص
دهنــد .بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی میتــوان بــه خوبــی
آســیبهای احتمالــی ،زمــان تعمیــر و یــا حتــی زمــان
بازنشســتگی یــک کانتینــر را مشــخص کــرد .البتــه ایــن مــوارد
تنهــا برخــی از ویژگیهایــی اســت کــه اســتفاده از ایــن فناوری
در اختیــار مــا میگــذارد .بــرای شــرکتهایی همچــون DHL
بــرای زمانبنــدی تصمیمــات داده محــور مخصوصـ ً
ـا دربــار ه
انــدازه نــاوگان ،ظرفیتهــا و فضاهــای خالــی ،اســتفاده
از کانتینرهــای دوقلــوی دیجیتــال تأثیــری اساســی دارنــد.
اگــر از مــا بخواهیــد تــا یــک نمونــه موفــق در زمینــه اســتفاده
از کانتینــر دوقلــوی دیجیتــال بــه شــما معرفــی کنیــم ،قطعـ ً
ـا
انتخــاب مــا کانتینــر شــماره  42تســا ( )42 the Teslaاســت.
ایــن کانتینــر هماکنــون در بنــدر روتــردام هلنــد قــرار گرفتــه
اســت و بــه صــورت مــداوم ،وضعیــت آن بــا اســتفاده
از اینترنــت اشــیا مــورد ثبــت و بررســی قــرار میگیــرد.
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حــال اگــر از مــا بخواهیــد تــا یــک نمونــه موفــق در زمینــه اســتفاده از کانتینــر دوقلــوی دیجیتــال بــه شــما معرفــی کنیــم ،قطعـ ً
ـا
انتخــاب مــا کانتینــر شــماره  42تســا ( )42 the Teslaاســت .ایــن کانتینــر هماکنــون در بنــدر روتــردام هلنــد قــرار گرفتــه اســت
و بــه صــورت مــداوم ،وضعیــت آن بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا مــورد ثبــت و بررســی قــرار میگیــرد.

از جملــه اطالعاتــی کــه ایــن کانتینــر مخابــره میکنــد ،اطالعــات آب و هوایــی ،شــرایط بــاز و بســته شــدن درب کانتینــر،
ارتعاشــات ،شــیب ،موقعیــت جغرافیایــی ،صــدا و آلودگــی هــوا اســت .در کانتینــر  42تســا همچنیــن دوربینهــای متنوعــی
ـا هنــگام بــاز شــدن درب کانتینــر ،تصاویــر بــه صــورت تایــم
قــرار داده شــده اســت تــا در زمــان وقــوع اتفاقــات خــاص مثـ ً
لپــس ثبــت و ضبــط شــوند.
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معرفی برترین استارتاپهای لجستیکی جهانQuiqup ،

معمــوال ســرعت
مهمتریــن ویژگــی یــک کســبوکار لجســتیکی،
ً
آن در دریافــت و ارســال بســتهها اســت و اگــر بــه کســبوکارهای
فعــال در ایــن صنعــت در سراســر جهــان نگاهــی بیندازیــم ،خواهیــم
ً
تقریبــا تمامــی آنهــا بــر روی داشــتن چنیــن ویژگــی
دیــد کــه
در مجموعــه خــود اصــرار مینماینــد .امــا مجموعــه ،Quiqup
همچــون معنــای اســمش ،ســازوکاری را بــرای خــود فراهــم
کــرده کــه مشــتریانش از هــر زاویــهای ســرعت در پــردازش و
حملونقــل بــه وســیله ایــن کس ـبوکار را بــه خوبــی تجربــه نماینــد.
 ،Quiqupیــک شــرکت لجســتیک محــور در لندن اســت که ســازوکارش
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را بــر اســاس خدمــات تحویل ســفارش از طریــق شــبکهای از رانندگان به
مشــتریان ارائــه میدهــد .ایــن شــرکت در ســپتامبر ســال  2014میــادی
توســط فدریکــو فــرارو ( ،)Federico Ferraroباســل ال کوســا (Bassel
 ،)El Koussaتیــم لینســن ( ،)Tim Linssenدنــی هاوکینــز (Danny
 )Hawkinsو رامــی ادریــس ( )Rami Idrissتاســیس شــد و در حــال
حاضــر و تنها  6ســال پس از تاســیس ،نزدیــک به  200نفر کارمنــد دارد و
در شــهرهای لنــدن و دبی؛ شــعب فعــال دارد Quiqup .در حــال حاضر با
مجموعههایــی همچــون ،فروشــگاه اینترنتــی آمــازون ،Sephora ،مــگا
اســتور  virginو بســیاری از دیگــر برندهــای بــزرگ همــکاری میکنــد.

نسخه نهم

لجســتیکی  Quiqupمیرســیم ،نــاوگان کوئیکــی!
اعضــای نــاوگان عملیــات  Quiqupرا بــه عنــوان Quiqee
میشناســند و از آنهــا بــه عنــوان یکــی از حرفهایتریــن
بخشهــای فعــال در کوئیــکاپ یــاد میشــود .بــه
ادعــای ســایت رســمی ایــن شــرکت در حــال حاضــر ،ســه
هــزار نفــر در بخــش نــاوگان ایــن مجموعــه مشــغول
بــه فعالیــت هســتند و وســیلههای نقلیــه مــورد
اســتفاده آنــان ،دوچرخــه بــرای ارســال بســتههایی در
فواصــل کوتــاه از دوچرخــه و بــرای ارســال بســتهها در
فواصــل طوالنیتــر از ماشــین و ون اســتفاده میکننــد.

کوئیــکاپ خدمات خود را براســاس راحتی مشــتریان و ســرعت
نــاوگان طراحــی و ارائــه میکنــد و مهمتریــن هدفــش ایــن
اســت کــه بســتههای مشــتریان خــود را تنهــا در بیــن  1تــا 2
ســاعت تحویــل دهــد .البتــه  Quiqupبــرای مشــتریان خــود
ســرویسهایی از جملــه :تحویــل در همــان روز و روز بعــد،
امــکان انتخــاب بازههــای ارســال بــه دلخــواه ،سفارشیســازی،
امــکان رصــد ارســال بســته و پشــتیبانی بــه صــورت آنالیــن،
عضویــت رایــگان و پرداخــت هزینــه ارســال بســته در درب
منــزل API ،و بســیاری از مــوارد دیگــر را طراحــی کــرده اســت.
و امــا بــه یکــی از مهمتریــن بخشهــای مجموعــه
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اختصاص  500میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه حملونقل کشور

بر اساس اخبار منتشر شده ،بر اساس الیحه بودجه سال  ،1400قرار است تا 500
میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای صندوق توسعه حملونقل اختصاص داده
شود.
همچنیــن نیــز گفتنــی اســت کــه تأســیس صنــدوق توســعه

بــه گــزارش خبرگزار یهــای داخلــی ،در الیحــه پیشــنهادی
دولــت بــرای ســال آینــده 500 ،میلیــارد تومــان بــرای
تجهیــز صنــدوق توســعه حملونقــل پیشــنهاد شــده
اســت کــه ایــن مبلــغ قــرار اســت از محــل فــروش
داراییهــای وزارت راه و شهرســازی تأمیــن شــود.
ایــن اعتبــار ،در زیــر مجموعــه ردیــف  ۲۱۰۲۱۹جــدول
شــماره  ۵کــه در بنــد قانــون واگــذاری داراییهــای
ســرمایهای اختصــاص دارد ،تعریــف شــده اســت.

حملونقــل بــر اســاس تعــدادی از مــواد منــدرج در
بخــش  ۱۱قانــون برنامــه ششــم توســعه (بخــش مســکن و
حملونقــل) بــه وزارت راه و شهرســازی بخشــنامه شــده اســت.
وزیــر راه و شهرســازی آقــای محمــد اســامی در تیــر مــاه
ســال گذشــته از تصویــب اساســنامه ایــن صنــدوق در هیئــت
دولــت و اختصــاص  ۲۰میلیــارد تومــان از قانــون بودجــه
ســال  ۹۸بــرای راهانــدازی ایــن صنــدوق خبــر داده بــود.
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استارتاپ  ،EVکانو ون تجاری پرسرعت خود را عرضه کرد!

شــرکت طراحــی و ســاخت وســایل نقلیــ ه
الکتریکــی  ،EVدر حــال گســترش دادوســتد
و بخــش فــروش وســایل نقلیــه تجــار ی
اســت و قــرار اســت تــا اولیــن ون تجــاری
پــر ســرعت خــود را بــه زودی عرضــه نمایــد.
تونــی آکیــا ،رئیــس اجرایــی ایــن شــرکت که
بــه تازگــی در ایــن مجموعــه فعالیــت خــود
را آغــاز کــرده اســت ،در خصــوص محصــول
جدیــد ایــن شــرکت میگویــد :فــروش ون
بــا گنجایــش  ۷نفــر ه در اوایــل ســال ۲۰۲۲
بــرای مشــترکین خردهفروشــی در دســترس
خواهــد بــود و همچنیــن فــروش ون تجــاری
نیــز در همــان زمــان صــورت خواهــد گرفــت.
قبــا یکــی از اولیــن
آکیــا کــه خــود
ً
ســرمایهگذاران ایــن پــروژه بــوده در اینبــاره
میگویــد :مــن نقدینگــی خــود را بــه

دلیــل بســتر مناســبی کــه بــرای فنــاوری
دیــدم ،بــه اشــتراک گذاشــتم و بــرای
ایــنکــه عضــوی از ایــن فنــاوری باشــم،
بــر روی آن ســرمایهگذاری کــردهام.
شــرکت کانــو ،کــه در مــاه آگوســت بــا
یــک شــرکت بــه ارزش  ۲.۴میلیــارد دالر
بــه توافــق رســید ،قــرار اســت تــا در
همیــن مــاه دارای مالکیــت عمومــی شــود
ی اســت کــه از طریــق رونــق
و ایــن در حالــ 
تأمیــن مالــی بــه شــرکتهای متفرقــه
بــرای اهــداف ویــژه کــه بــه دنبــال لیســت
عمومــی اســتارتاپهای وســایل نقلیــه
الکترونیکــی هســتند ،کمــک میکنــد.
دربــاره اســتارتاپ  EVبایــد بگوییــم بــا ایــن
کــه ســه ســال از زمــان تاســیس ایــن شــرکت
توســط مدیــران اســبق  BMWمیگــذرد امــا
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بــا ایــن حــال ،هنــوز نتوانســته اســت تــا
وســیله نقلیــهای را وارد بــازار جهانــی کنــد.
ایــن شــرکت در جدیدتریــن دســتاورد خود به
منظــور توســع ه خودروهــای مصرفــی و برقــی
بــه صــورت مشــترک و وابســته ،با شــرکت کیا
و گــروه هیونــدای بــه توافــق رســیدهاســت.
ون کانــو از زیرســاختهای اســتاندارد
بســته باتــری،

اســکیتبورد متشــکل از
پیشــرانه و سیســتم تعلیــق بهــره میبــرد.
این شــرکت ذکــر نکرده اســت کــه خودروهای
الکترونیکــی آن در کجــا و یــا توســط چــه
کســانی ســاخته خواهنــد شــد .عــاوه بــر این
هنــوز هــم هیــچ لیســت پیــش سفارشــی
بــرای ایــن خودروهــای الکترونیکــی تجــاری
از طــرف ایــن مجموعــه منتشــر نشــد ه اســت.

کانــو پیــش از انشــعاب بــه ســاحل شــرقی ،در نظــر دارد تــا اولیــن
مــدل خــود را کــه یــک ون  ۷نفــره اســت و بــا باطــر ی جعب ـهای
کار میکنــد را در لسآنجلــس و سانفرانسیســکو معرفــی
کنــد .همچنیــن مشــتریان آن میتواننــد تــا تنهــا یکبــار
حــق عضویــت و یــک نــرخ ثابــت ماهیانــه پرداخــت کننــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن اســتارتاپ بــرای رشــد هرچــه
ســریعتر نقدینگــی ،قصــد دارد تــا ســرعت عرضــه وســایل
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نقلیــهی تجــاری ون را باالتــر ببــرد .طبــق گفتــهی ایــن
شــرکت خــودرو ون تولیــد شــده توســط آنهــا در دو انــدازه
عرضــه خواهــد شــد و قیمــت آن از حــدود  ۳۳هــزار دالر
شــروع میشــود و بــا یــک بــار شــارژ ،مســافتی در حــدود
 ۹۰تــا  ۲۳۰مایــل را میپیمایــد .ایــن شــرکت در ابتــدا قصــد
داشــت فــروش ون را از ســال  ۲۰۲۳آغــاز کنــد امــا اکنــون
میخواهــد آن را یــک ســال زودتــر بــه بــازار عرضــه نمایــد.
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مسابقهاینستاگرامی تینکست به مناسبت روز ملی حملونقل

روز

ملــی

حملونقــل،

شــاید

یکــی

از

مهمتر یــن رویدادهــای ثبــت شــده در تقویــم
بــرای مجموعههــای فعــال در حــوزه صنایــع
لجســتیک کشــور اســت کــه شــاید یــادآوری

برازنــده بــرای تأ کیــد بــر اهمیــت وجــود

ایــن صنعــت و پیشــرفت بیشاز پیــش آن
اســت .بــه همیــن خاطــر ،تینکســت در ایــن

فرصــت ارزنــده بــرای بزرگداشــت ایــن روز

خــاص ،جهــت قدردانــی و تشــکر از همراهــان
همیشــگی خــود اقــدام بــه برگــزاری مســابقهای

در

فضــای

پرطرفــدار

اینســتاگرام

نمــود.

شــرایط شــرکت در ایــن مســابقه ،پیــدا کــردن
رمــز و رازهــای تینکســتی در تصویــر ،بــه

اشــترا کگذاری پاســخ صحیــح بــه ســؤال در

ز یــر پســت و همچنیــن دعــوت از دوســتان

بــرای اقــدام و شــرکت در ایــن مســابقه بــود.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه یکــی از جذا بتر یــن
قوانیــن ایــن مســابقه بــر ایــن اســاس بــود

کــه بــه نفــر اول ،بــدون قرعهکشــی و تنهــا بــه
شــرط بیشــتر ین تــگ البتــه از بیــن دوســتان

و نــه افــراد مشــهور؛ انتخــاب خواهــد شــد.

ســخن کوتــاه کنیــم! فضــای رقابــت در مســابقه
ً
مخصوصــا در روزهــای منتهــی بــه قرعهکشــی،

داغ بــود کــه باالخــره  26آذر ،روز موعــود

قرعهکشــی و اعــام برنــدگان در تینکســت
فــرا رســید و بــر اســاس بررســیهای انجــام

شــده ،طبــق قوانیــن از بیــن بیــش از  7هــزار
و  500کامنــت گذاشــته شــده ،اولیــن برنــده
بــا توجــه بــه بیشــتر ین تعــداد تــگ و  2نفــر
دیگــر از بیــن افــراد واجــد شــرایط شــرکت

در مســابقه ،بــا اســتفاده از الگــوی انتخــاب
تصادفــی گــوگل ،برنــده ایــن مســابقه شــدند.
جوایــز ایــن مســابقه 3 ،دســتبند هوشــمند

 5 Mi Bandشــیائومی بــود کــه بــرای
هــر

3

نفــر

برنــده؛

ارســال

شــدند.

هــدف مــا ،تکر یــم و سپاســگزاری از تمامــی
باز یگــران فعــاالن صنعــت لجســتیک و همراهــان

تینکســت بــود کــه بــا عنایــت خالــق توانــا و

حمایتهــای شــما بــه خوبــی بــه ســرانجام رســید.

اما این تازه آغاز ماجرا اســت...

14

نسخه نهم

بررسی رابطه  ITو لجستیک در گفتگو با راضیه علی نژاد،
مدیر دپارتمان زیرساخت تینکست
   قبــل از هــر چیــز ،کمــی دربــاره راضیــه علــی نــژاد از زبــان
خودتــان بــرای مــا بگوییــد.
مــن راضیــه علــی نــژاد هســتم ،متولــد  31شــهریور ســال 1368
و بــرای  4ســال  ITخوانــد هام و  2ســال هــم در رشــته گرافیــک
تحصیــل کــرد هام .شــغلم را بســیار دوســت دارم و فکــر میکنم که
کاری پــر از چالــش بــا فرصتهــای یادگیــری بســیار بــاال اســت.
فــردی درونگــرا امــا گوشــی شــنوا بــا ســازگاری بــاال
بــا دیگــران هســتم .همینطــور معتقــد هســتم کــه هــر
آدمــی هــر میــزان منفــی؛ لیاقــت بخشــیده شــدن را دارد.
   لطفــاً بــرای مــا بگوییــد کــه شــما بــه عنــوان مدیــر زیرســاخت
تینکســت ،چــه وظایفــی را بــر عهــده داریــد؟
بــه صــورت خالصــه ،راحت¬تــر کــردن عملکــرد همــکاران در
واحدهــای دیگــر بــرای رســیدن بــه آرمــان و هــدف مجموعــه
بــا فراهــم کــردن زیرســاختهای ســختافزاری و نر مافــزاری
مناســب ،پیاد هســازی و نگهــداری از ســرویسها از جملــه
وظایفــی هســتند کــه مــن در تینکســت بــر عهــده دارم.
   رابطــه  ITو صنایــع لجســتیک را چگونــه توصیــف میکنیــد؟
بــه زبــان ســاده ،فنــاوری اطالعــات در بردارنــده مفاهیمــی
مثــل افزایــش ســرعت در ارتبــاط ،کاهــش هزینــه و آســانی
انجــام فرآیندهــا و بــاال بــردن دقــت و خالقیــت اســت.
تمــام ایــن مفاهیــم در لجســتیک پیشــرفته حائــز اهمیــت
اســت و در نهایــت ،یکپارچگــی سیســتم لجســتیک را در پــی
دارد .در واقــع بــا ترکیــب  ITو لجســتیک ،شــبکه لجســتیکی
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پیشــرفتهای خواهیــم داشــت کــه بــه خاطــر آن ،روندهــا
تحــت مکانیزمــی شــفاف انجــام خواهنــد شــد .بــه طبــع،
ورود تکنولــوژی بــه لجســتیک ،پیچیدگیهایــی را بــه همــراه
دارد امــا ،گــذر از ایــن مرحلــه و رشــد پذیــرش نــوآوری
مســیری ســبز؛ بــرای موفقیتهــای بعــدی ســازمان اســت.
   فرصتهــا و تهدیدهــای بخــش زیرســاخت در تینکســت
چــه مــواردی هســتند؟
اگــر منظورتــان موقعیتهایــی اســت کــه تینکســت در
محیــط کســبوکار بــه واســطه بخــش زیرســاخت میتوانــد
داشــته باشــد ،بــه هــر حــال مــا بــا ایــن ســرعت رشــد در
یادگیــری و بهــرهوری هــر لحظــه را بــه فرصــت و در مقابــل،
یــک وقفــه کوتــاه و لحظــه¬ای را بــه عنــوان تهدیــدی بــزرگ بــه
حســاب میآوریــم .همچنیــن ،در کنــار ســرعت ،پایــداری یــک
ســرویس تأثیــر زیــادی در رونــد ارائــه کار دارد و مــا در ایــن
بخــش ســعی میکنیــم تــا بــا پایــش  24ســاعت در  7روز هفتــه
زیــر ســاخت و ســرویس-ها ،تهدیدهــا را بــه حداقــل برســانیم.
   چگونــه تینکســت را از لحــاظ فنــی و  ITبــه روز نگه میدارید؟
بــا مطالعــه و یادگیــری ابزارهــای بــه روز را شناســایی میکنیــم
و آن ابزارهایــی کــه بــه خاطــر مشــکالتی همچــون تحریــم یــا
بودجــه محــدود نیســتند را در محیــط آزمایــش ،پیــاده می¬کنیــم
و در صورتــی کــه بــا بررســی نتیجــه ،اهمیــت وجــود آن ابــزار
در سیســتم پررنــگ باشــد ،زیــر ســاخت را بــرای ران کــردن در
محیــط واقعــی آمــاده و در نهایــت ســرویس را اجــرا میکنیــم.
نسخه نهم

   چــه آینــدهای را بــرای تینکســت
پیشبینیمیکنیــد؟
تینکســت بــا توجــه بــه خاصیــت
پیشــرو بــودن در مــدل ســرویسدهی
کــه داشــته و دارد ،قطعـ ً
ـا در حــال حاضــر
بــرای کســبوکارها یکــی از گزینههــای
اول بــرای ارســال بســته درونشــهری در
داخــل شــهر تهــران اســت .بــا رشــد هــر
روزهای کــه شــاهد آن هســتیم ،در آینــده
هــم یکــی از بهترینهــا خواهــد بــود.

برنامههــای شــما بــرای پیشــرفت
بخــش زیــر ســاخت تینکســت
چیســت؟  
ً
حتمــا میدانیــد کــه در زمینــه  ITبــه
روز بــودن و طبــق علــم روز پیــش رفتــن
بهتریــن راهحــل بــرای پیشــرفت اســت و
تحقــق ایــن امــر ،بــه جــز بــا یادگیــری
و برنامهریــزی امکانپذیــر نیســت.
ازایــنرو در تینکســت یادگیــری و
برنامهریــزی بــه صــورت مســتمر،
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متناســب بــا رشــد ســرویس ،انجــام
میشــود .هــر مقــدار کــه ســرویس در
ً
قطعــا
ابعــاد بزرگتــری ارائــه شــود،
احتیــاج بــه سیســتمهای قویتــری
داریــم .در نهایــت میتوانــم بگویــم کــه
بخــش زیرســاخت ،در مســابقه ماراتونــی
کــه تینکســت در آن شــرکت کــرده
اســت ،چــارهای بــه جــز پیشــرفت نــدارد
و بایــد در حــد توانــش ،بســتر مناســبی
بــرای پیادهســازی علــم روز باشــد.

لجستیک به زبان تصویر ،اینفوگرافی لجستیک!

بارهــا دربــاره مفهــوم لجســتیک برایتــان گفتهایــم .لجســتیک بــه زبانــی ســاده یعنــی ،مدیریــت فرآینــد جم ـعآوری ،ذخیــره و
انتقــال منابــع (یــا کاال) از نقطــه مبــدأ بــه مقصــد.
در واقــع ،لجســتیک بخشــی از زنجیــره تأمیــن اســت و وظیفــه جابجایــی یــک مرســوله و رســاندن آن بــه دســت گیرنــده نهایــی
را بــر عهــده دارد.
ایــن زنجیــره ،از چندیــن بخــش مختلــف تشــکیل شــده اســت کــه در نهایــت همگــی بــه ارســال کاال بــا اســتفاده از نرمافزارهــای
مختلــف برنامهریــزی منتهــی میشــوند.
در ابتدا ،مرسوله از مبدأ در مرحله دریافت ( )PICK UPو برای پردازش به مرکز هاب ( )HUBفرستاده میشود.
در مرکــز هــاب و در مرحلــه پــردازش ( ،)Processمرســوله پــس از دریافــت ( )Shootingبــه وســیله نیــرو انســانی و بــا اســتفاده از
تجهیــزات الزم و بــر اســاس نــوع کاال ( ،)Sortingدســتهبندی شــده و بعــد از آن در مرحلــه مســیریابی ( )Routingقــرار میگیــرد
و در انتهــا ،بــه نیروهــای توزیــع بــرای ارســال نهایــی تحویــل داده میشــود.
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