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فرهنگ واژگان:

دوقلوهای دیجیتال

جهــان فعلــی ،برهــهای افســانهای از یکهتاز یهــای دنیــای دیجیتــال اســت و میتــوان بــه
فنــاوری در هــر
جــرات گفــت کــه جهــان هیچوقــت بــه انــدازه حــاال بــرای تازهترینهــای ّ
زمینــهای ،مشــتاق نبــودهاســت .دوقلوهــای دیجیتــال ( ،)Digital Twinsیکــی از نشــانههای
همیــن خــوش زمانــی اســت کــه مــا امــروز در صنایــع مختلــف و علیالخصــوص در لجســتیک
بــا آن ســروکار داریــم.

بــه زبانــی ســاده ،همانندســازی دیجیتــال بــه معنــای نســخهای
مجــازی از دســتگاههای فیزیکــی اســت .در واقــع معنــای دوقلوهــای

دیجیتــال ،معــادل مجــازی یــک محصــول یــا موجودیــت واقعــی آن
در بعــد مجــاز 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 کننــد.
همهچیز درباره پیدایش دوقلوهای دیجیتال
پــروژه دوقلوهــای دیجیتــال بــرای اولیــن بــار در دهــه  60میــادی
توســط ســازمان ناســا و بــرای شبیهســازی کپســولهای فضایــی
در مأموریــت آپولــو  13مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ولــی بعدهــا
در ســال  ،2002دکتــر مایــکل فیــوز از دانشــگاه میشــیگان ،بــار دیگــر
مبحــث اســتفاده از دوقلوهــای دیجیتــال را مطــرح کــرد و از آن زمــان
بــه بعــد بــه قــدری اســتفاده از ایــن فنــاوری در صنایــع مختلــف زیــاد
شــد کــه  15ســال بعــد در ســال  ،2017نــام ایــن فنــاوری در بیــن 10
فنــاوری برتــر دنیــا قــرار گرفــت.
ّ
امــا حــاال و در ســال  ،2021مــا دیگــر بــه خوبــی میدانیــم کــه فنــاوری
همــزاد دیجیتــال بــه خاطــر مجهــز بــودن بــه بررســی و نتیجهگیــری

از دادههــا ،یادگیــری ماشــینی ،هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا
توانســته اســت تــا تــوازن خــوب و تأثیرگــذاری بیــن مدلهــای
ســنتی و مخصوصـ ً
ـا اســتفاده از ماشــینآالت مختلــف؛ برقــرار نمایــد.
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دوقلوهای دیجیتال و صنعت لجستیک

فنــاوری دوقلــو یــا همــزاد دیجیتــال ،مجموعـهای وســیع از انــواع دادههــای مرتبــط بــا یــک موجودیــت یــا یــک محصــول اســت کــه
فنــاوری
آن میتوانــد یــک محصــول لجســتیک باشــد .بــه همیــن خاطــر ،یکــی از فوایــد مهــم دوقلوهــای دیجیتــال ،اســتفاده از ایــن ّ
در مبانــی مختلــف و علیالخصــوص صنعــت لجســتیک اســت.
قبــل از ورود دوقلوهــای دیجیتــال بــه صنایــع لجســتیک ،مشــکل اصلــی کــه بیــن لجســتیک و زنجیــره تأمیــن وجــود داشــت ،عــدم
تطابــق و شــباهت صددرصــدی مــدل دیجیتالــی ساختهشــده بــا مــدل واقعــی بــود .بــه طــور مثــال ،دادههــا و اطالعــات جمــع
آوری شــده بــه یــک مــدل خــاص بــرای بهبــود و افزایــش بهــرهوری اشــاره میکــرد و ایــن در حالــی اســت کــه مدلــی کــه در نهایــت
پیادهســازی میشــد ،تغییــر زیــادی بــا مــدل دیجیتالــی خــود داشــت.
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فنــاوری دوقلــوی دیجیتــال باعــث شــد تــا دادههــا و اطالعــات از زمــان ســفارش ،بســتهبندی ،انبــارداری و در نهایــت ارســال
محصــول تبدیــل بــه مــدل درســتی شــده و در نهایــت بــا بررســی اطالعــات و دادههــا ،تصمیمــات اســتراتژیک درســتی دربــاره
محصــول لجســتیکی خاصــی گرفتــه شــود.

از جملــه مــواردی کــه در آ نهــا از دوقلوهــای دیجیتــال
ً
صرفــا بــرای صنایــع لجســتیک اســتفاده شــده اســت
میتوانیــم بــه کانتینرهــای دوقلــوی دیجیتــال (Container
 ،)Digital Twinsحملونقــل و بســتهبندی دوقلــوی
دیجیتــال ()Digital Twin Shipments and Packaging
و دوقلوهــای دیجیتــال انبــار و مراکــز توزیــع (Digital
)Twins of Warehouse and Distribution Centers
اشــاره نماییــم .هــدف نهایــی در اســتفاده از فنــاوری
دوقلــوی دیجیتــال در صنعــت لجســتیک ،دســتیابی بــه
ســطح بینــش و زاویــه دیــد بســیار متفــاوت از وضعیــت
گذشــته ،حــال و آینــده یــک موضــوع اســت .الزم بــه ذکــر
اســت کــه مــدل دوقلــوی دیجیتــال از ســطح جابهجایــی
بســتههای داخلــی گرفتــه تــا در ســطح بینالمللــی،
کارایــی دارد.
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تکنولوژ یهــای برتــر لجســتیک :قابلیــت مشــاهده زنجیــره تأمیــن
به صــورت Real-Time

بــا اینکــه زنجیــره تأمیــن در صنایــع لجســتیک روزبــهروز
بــه ســمت پیچیدگــی بیشــتری م ـیرود امــا بــا ایــن حــال،
قابلیــت مشــاهده و بررســی زنجیــره تأمیــن بــه صــورت
 real timeهنــوز هــم راهــی مناســب بــرای حــل ایــن
پیچیدگــی بــرای شــرکتهای حملونقــل و مشــتریان ایــن
کســبوکارها اســت.
     دادههای  Real-Timeچیست؟
دادههایــی مثــل الگوهــای ترافیکــی ،وضعیــت آبوهــوا،
شــرایط جادههــا و بندرگاههــا و مــواردی از ایــن دســت،
اطالعاتــی هســتند کــه بــه آنهــا دادههــای Real-Time
میگوینــد و وجودشــان بــرای اعمــال تصمیمــات ،تغییــر
تقاضــا و یــا تغییــر جهــت در تأمیــن و بهینهســازی مســیرها
الزم اســت.
طبــق بررســیها ،شــرکتهای لجســتیکی کــه از زنجیــره
کامــا یکپارچــهای اســتفاده میکننــد ،نزدیــک
تأمیــن
ً
بــه  ٪۲۰کارایــی بیشــتری نســبت بــه شــرکتهای بــدون
یکپارچهســازی دارنــد .البتــه بــدون اشــاره بــه فنــاوری
حســگر  IoTکــه یــک دارایــی مهــم بــرای ردیابــی محمولههــا
اســت ،نمیتــوان در مــورد قابلیــت مشــاهده زنجیــره تأمیــن
صحبــت کــرد زیــرا ،ایــن قابلیــت بــه صــورت قابلتوجهــی
وابســته بــه ایــن امــکان اســت.
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الزم بــه توضیــح اســت کــه دســتگاههای  IoTموجــود در
امــکان را میدهــد کــه از طریــق

بســتهها ،بــه انبــار ایــن
ســرویسهای ابــری موجــود ،وســایل نقلیــه و تجهیــزات را
در لحظــه ردیابــی کننــد.

مزایای وجود دادههای  Real-Timeبرای کسبوکارها چیست؟

قابلیــت مشــاهده زنجیــره تامیــن ( )SCVبــه تنهایی دیگــر امری
دور از دســترس و عاملــی رقابتــی بــرای شــرکتهای فعــال در
صنعــت لجســتیک بــه حســاب نمیآیــد .بــرای همیــن مدتــی
اســت کــه بــرای افزایــش اثرگــذاری بیشــتر ،دادههــای Real-
 Timeبــه ایــن چرخــه اضافــه شــده اســت.
از ای ـنرو ،وجــود ایــن قابلیــت کــه مــورد تقاضــای مشــتریان و
کس ـبوکارهای مختلــف طــرف قــرارداد شــرکتهای لجســتیکی

جالــب اســت بدانیــد کــه بیــش از س ـهچهارم از شــرکتکنندگان
در ایــن نظرســنجی معتقــد هســتند کــه قابلیــت مشــاهده
زنجیــره تامیــن بــه صــورت  Real-Timeدر کنــار ابزارهــای
برنامهریــزی و پیشبینــی عرضــه و تقاضــا ،از اهمیــت بســیار
باالیــی برخــوردار هســتند.
در واقــع شــرکتهایی کــه از دادههــای واقعــی بیشــتری بــا
اســتفاده از ابزارهــای رصــد  Real-Timeدر تصمیمگیر یهــای
خــود اســتفاده میکننــد ،توانایــی بیشــتری بــرای تجزیهوتحلیــل
موقعیــت بــا اســتفاده از کســب اطالعــات واقعــی را دارنــد.
بــه همیــن خاطــر شــرکتهای لجســتیکی و علیالخصــوص
اســتارتاپهای فعــال در ایــن حــوزه ،تکنولوژ یهایــی از ایــن
دســت را بــه کاربــران خــود ارائــه میدهنــد تــا در نهایــت آنهــا
توانایــی پاســخگویی ســریع بــرای تغییــر برنامــه و تصمیمگیــری
را داشــته باشــند و از دادههــای  Real-Timeبــه خوبــی اســتفاده
کننــد.

قــرار گرفتــه ،حــاال تبدیــل بــه مزیتــی مطمئــن و تأثیرگــذار شــده
است.
طبــق جدیدتریــن نظرســنجی هفتهنامــه تجــاری بلومبــرگ در
زمینــه تأثیرگــذاری قابلیــت مشــاهده زنجیــره تأمیــن بــه صــورت
 ،Real-Timeیکــی از شــناخته شــدهترین ابزارهــای نوآورانــه
ً
اتفاقــا تأثیــر بســیار
موجــود در زنجیــره تأمیــن اســت کــه
زیــادی در تحقــق اهــداف شــرکتها چــه در حــال حاضــر و چــه
در آینــده دارد.
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معرفی برترین استارتاپهای لجستیک جهان

در ایــن شــماره از مجلــه تــی مــگ ،بــه ســراغ معرفــی یکــی از
برجســتهترین گروههــای حمــل و تحویــل بســته در جهــان بــه
نــام  DPDرفتهایــم.
 DPDرا بایــد یکــی از بزرگتریــن شــبکههای بینالمللــی تحویــل
بســته در قــاره اروپــا و حتــی جهــان بنامیــم .خدمــات گــروه DPD
و نــوع ارائــه آنهــا ،ترکیبــی از نــوآوری در فنــاوری و دانــش
محلــی تیمــی اســت کــه آن را هدایــت میکنــد .ایــن شــرکت
کــه توســط ایســی لــه مولینــو ( )Issy-les-Moulineauxو ایــل
دوفرانــس ( )Ile-de-Franceهدایــت میشــود ،در ســال  1976در
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شــهر آشــافنبورگ ( )Aschaffenburgآلمــان تأســیس شــد امــا
در حــال حاضــر ،دفتــر مرکــزی آن در کشــور فرانســه قــرار گرفتــه
اســت.
تمامــی خدمــات ایــن مجموعــه بــر اســاس ارائــه ســرویس
انعطافپذیــر و کاربرپســند بــرای حمــل یــک کاال اســت .ایــن
روزهــا  ،DPDgroupخــود یکــی از تعیینکننــدگان و پیشــتازان
صنعــت لجســتیک در جهــان اســت کــه بــا برقــراری ارتبــاط نزدیک
مشــتریان بــا امــر تحویــل کاال ،اســتاندارد جدیــدی را بــرای راحتــی
کاربــران و پیــش بــردن امــور خــود ،تعییــن میکنــد.

نسخه دهم

صــورت بیــن المللــی فعالیــت میکند.شــبکه تحویــل بســته
 GeoPostکــه متعلــق بــه هلدینــگ  Le Groupe Laاســت
و  DPDیکــی از زیــر مجموعههــای آن اســت ،در ســال 2020
اعــام کــرد کــه شــرکت  DPDمبلغــی بالــغ بــر  7.8میلیــارد
یــورو ســود را بــرای ایــن مجموعــه بــه ارمغــان آورده اســت.

گــروه  DPDدر حــال حاضــر بــا داشــتن  77هــزار کارشــناس
تحویــل کاال و شــبکهای بــا بیــش از  46هــزار نقطــه دریافــت،
هــر روز  5.3میلیــون بســته را جابهجــا میکنــد کــه بــرآورد
ســالیانه آن برابــر بــا  1.3میلیــارد بســته در طول ســال اســت.
گــروه  DPDاز طریــق برندهایــی همچــونChronopost
 ،iloxx GmbH، SEUR، STUARTو Zeitfracht GmbH
 & Coفعالیــت کــرده و در بــازار لجســتیک جهانــی بــه
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ایــن روزهــا مهمتریــن هــدف گــروه لجســتیکی  DPDبــر  2اصــل مهــم اســتوار اســت:
شــریک اســتراتژیک کســبوکارهای آنالیــن و خــرد بــرای توســعه بینالمللــی آنهــا باشــد.
ســادهترین و بهتریــن نرمافــزار لجســتیک را در زمینه رابــط تجربه کاربری به مشــتریان خود ارائه دهد.
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ساخت و خرید هزار دستگاه اتوبوس درونشهری

مهــدی جمالــی نــژاد معــاون عمرانــی وزیــر
کشــور ،خبــر از امضــای تفاهمنامـهای در جهت
ســاخت و خرید بیش از هزار دســتگاه اتوبوس
بــرای حملونقــل عمومــی کشــور خبــر داد.
مهــدی جمالــی نــژاد معــاون عمرانــی وزیــر
کشــور بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهمنامــه خریــد
 ۱۰۰۰دســتگاه اتوبــوس درونشــهری بــا یکی از
خودروســازان داخلــی و توافــق خریــد همــان
تعــداد دســتگاه اتوبــوس بــا یکــی دیگــر از
گروههای خودروســازی در این شــرایط ســخت
اقتصــادی؛ گفــت :ایــن گــروه خودروســازی
بــه عنــوان بزرگتریــن مجموعــه صنعتــی
خودروســازی کشــور در حــوزه دســتگاههای
ســنگین ،ظرفیــت بزرگــی در کشــور در جهــت
تأمیــن نیازهــای حملونقــل درونشــهری
و برونشــهری کشــور محســوب میشــود.
معــاون عمرانــی وزیر کشــور بــا تشــریح اینکه
در شــهرهای بــزرگ جهــان ،تقویــت حملونقل

درونشــهری به عنوان اولویتــی جدی در کنترل
منابــع متحــرک آالیندگیهــا مطــرح اســت؛
گفــت :شــهردار یها بــه عنــوان نهادهــای
عمومــی غیردولتــی ایــن ظرفیــت را دارنــد
کــه بــا گــروه صنعتــی خودروســازی داخلــی
وارد توافــق در حــوزه تجهیــز زیرســاختهای
حملونقــل درونشــهری گردیــده و بــا
روشهــای تأمیــن مالــی نویــن اقدامــات
ارزنــدهای را در ایــن عرصــه انجــام دهنــد.
معــاون وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اقدامــات
انجــام گرفتــه در خصــوص تجهیــز حملونقــل
درونشــهری؛ گفــت :از محــل انتشــار اوراق
مشــارکت توســط شــهردار یها در ســال ۱۳۹۸
حــدود  ۱۳,۲۰۰میلیــارد ریال برای  ۹شــهرداری،
اوراق مشــارکت بــرای خریــد اتوبــوس انتشــار
یافــت و تاکنــون خریــد  ۳۸۰دســتگاه
اتوبــوس از اعتبــارات مذکــور عملیاتــی شــده
و  ۲۲۰دســتگاه دیگــر در حــال انجــام اســت.
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جمالــی نــژاد تصریــح کــرد :طبــق توافــق
انجــام گرفتــه ،امســال نیــز تأمین مالــی خرید
اتوبــوس بــه میــزان حــدود  ۱۵هــزار میلیــارد
ریــال در دســتور کار قــرار دارد و پیشبینــی
انجــام شــده در ایــن زمینــه ،تأمیــن مالــی
خریــد  ۱۰۰۰دســتگاه اتوبــوس تــا پایــان دولت
از محــل انتشــار اوراق مشــارکت در ســه ســال
اســت .جمالــی نــژاد بــا اشــاره بــه موافقــت
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای بازســازی
 ۵۰۰۰دســتگاه اتوبــوس شــهری؛ تصریــح
کــرد :بــا فعالیتهــای انجــام شــده در دولــت
دوازدهــم ،بازســازی  ۱۲۰۰دســتگاه اتوبــوس
از محــل اعتبــارات دولــت و شــهردار یها
انجــام شــده و بــا تحقــق بازســازی ۴۸۰۰
دســتگاه اتوبــوس از محــل تســهیالت
تبصــره  ۱۸و بازســازی  ۵۰۰دســتگاه از محــل
کمکهــای مالــی ســازمان شــهردار یها
و دهیار یهــای کشــور در ســال  ،۱۳۹۹در
مجمــوع بازســازی  ۵۵۰۰دســتگاه اتوبــوس
تــا پایــان دولــت عملیاتــی خواهــد شــد.

معــاون وزیــر کشــور در پایــان خاطــر نشــان کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه نــاوگان حملونقــل عمومــی کشــور علیرغــم تمــام اقدامــات
خوبــی کــه طــی ســالهای اخیــر انجــام گرفتــه ،فرســوده بــوده و نیــاز بــه بازســازی و نوســازی دارد و در ایــن راســتا ســازمان شــهردار یها
بــا تمــام تــوان آمــاده حرکــت در ایــن مســیر اســت.
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معرفی جدیدترین ون تحویل الکتریکی جنرال موتورز

مجموعــه جنــرال موتــورز ( )GMبــا شناســایی پتانســیل بــاالی بــازار وســایل نقلیــه و تجهیــزات قابــل شــارژ ،در حــال ایجــاد یــک
واحــد تجــاری جدیــد بــرای طراحــی و ســاخت وســایلی از ایــن دســت اســت.
اولیــن محصــول ایــن ســرمایهگذاری ،یــک پالــت چــر خدار الکتریکــی بــا نــام  BrightDropاســت کــه کاالهــا را از انبــار بــه کامیونهــا
و از کامیونهــا بــه مقصــد مشــخص شــده میبــرد.
همچنیــن ایــن محصــول خدماتــی همچــون مکانیابــی ،بررســی وضعیــت باتــری بــه صــورت خــودکار و یــا کنتــرل از راه دور را
توســط نرمافــزار عملیــات پشــتیبانی را بــرای مشــاغل فعــال در حــوزه تحویــل نیــز ارائــه میدهــد.
البتــه ایــن تنهــا محصــول ســال  2021جنــرال موتــورز نیســت زیــرا بــر اســاس اخبــار ،ایــن شــرکت درســت بعــد از ارائــه اولیــه
 ،BrightDropماشــین دیگــر خــود یعنــی ون تحویــل الکترونیکــی را معرفــی و روان ـه بــازار خواهــد کــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
جنــرال موتــورز اطالعــات بیشــتری دربــاره ون جدیــد خــود در اختیــار خبرگزار یهــا قــرار نــداده و جزئیاتــی دربــاره مشــخصات فنــی،
زمــان ارائــه آن بــه بــازار فــروش و یــا شــرایط واگــذاری آن توســط نمایندگیهــا را در اختیــار رســانهها قــرار نــداده اســت .بــا ایــن
حــال ،تــا بــه اآلن مشــخص شــده اســت کــه شــرکت  FedExاولیــن مشــتری ون  EV600اســت و در اواخــر ســال  2021تحویــل ایــن
شــرکت داده میشــود.
پالت  GMکه EP1نام دارد نیز در اوایل سال جاری به فروش میرسد.
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مدیرعامــل جنــرال موتــورز ،مــاری بــارا در ســخنرانی
خــود در معرفــی مجــازی محصــول جدیــد ایــن
شــرکت دربــاره  BrightDropگفــت کــه ایــن محصــول
بخشــی از نمایــش مجــازی  CESدر  ۱۲ژانویــه معرفــی
نمــود.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :در بعضــی از کشــورها،
بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا در مــدت شــیوع
ویــروس کرونــا کــه بــه افزایــش چشــمگیر ارســال
بســتهها منجــر شــده ،محدودیتهایــی را بــرای
اســتفاده از وســایل نقلیــه گازی و بنزینــی تعییــن
کردهانــد .شــیوع ایــن بیمــاری ،فقــط ســرعت رفتــن
بهســوی آینــده را بیشــتر از پیــش کــرده اســت و
ذهــن مــا را از محدودیتهــای شــیوه زندگــی قبلــی،
معطــوف بــه پیــدا کــردن راههایــی مثمــر ثمرتــر کــرده
اســت.
جالــب اســت بدانیــد کــه بــا اعــام ایــن اخبــار ،ســهام
جنــرال موتــورز در معامــات صبــح  ۱۲ژانویــه بــا ٪۵.۱
افزایــش بــه  ۴۷.۳٠دالر رســید .فلچــر در اینبــاره
میگویــد کــه انتظــار دارد ،ســرمایهگذار یهای
جدیــدی پــس از فــروش محصــوالت جنــرال موتــورز،
ً
ـریعا بــه خــط تولیــد تزریــق شــود.
سـ
ســال گذشــته کمپانــی فــورد کــه اصلیتریــن رقیــب
جنــرال موتــورز در ایاالتمتحــده اســت از برنامههــای
خــود بــرای تولیــد یــک ون تجــاری الکتریکــی خبــر
داده بــود کــه بــر اســاس آن قــرار اســت کــه ایــن
ماشــین هــم در اواخــر ســال  ۲۰۲۱بــه بــازار برســد.

پامــا فلچــر( ،)Pamela Fletcherمعــاون رئیــس
نــوآوری جهانــی جنــرال موتــورز دربــاره محصــوالت
جدیــد ایــن شــرکت میگویــد :مــا قصــد ورود بــه
تجــارت حملونقــل و تحویــل کاال را نداریــم و در
عــوض از تخصــص خــود بــرای بیشــتر صنایــع جهــان
اســتفاده میکنیــم.
فلچــر از اواخــر ســال  ،۲۰۱۸مســئولیت درآمدزایــی از
فنــاوری جنــرال موتــورز از طریــق تبدیــل ایدههــا بــه
کســبوکار را بــر عهــده دارد.
فلچــر در طــی یــک مراســم پخــش زنــده اینترنتــی
دربــاره ایــن محصــوالت جدیــد گفــت :پالــت EP1
میتوانــد تــا  ۳مایــل در ســاعت حرکــت کنــد و تــا
 ۲۳فــوت مکعــب محمولــه بــا وزن حداکثــر  ۲۰۰پونــد
را جابهجــا نمایــد .پالتهــا میتواننــد فشــار کاری
کارگــران را کاهــش دهنــد امــا حداقــل بــرای شــروع،
بــه صــورت خــودکار عمــل نخواهنــد کــرد و بــه نیــروی
انســانی بــرای هدایــت آنهــا نیــاز اســت .جنــرال
موتــورز در بیانیــهای اعــام کــرد کــه ایــن پالتهــا
بــا همــکاری فدکــس در حــال آزمایــش هســتند و بــه
کارگــران امــکان حمــل  ٪۲۵اضافهبــار را میدهنــد.
فلچــر گفــت :ون  EV600در صــورت شــارژ کامــل تــا
 ۲۵۰مایــل بــرد خواهــد داشــت .ایــن شــرکت اعــام
داشــت بــا تکامــل  BrightDropمحصــوالت الکتریکــی
بیشــتری را ارائــه خواهــد کــرد .از جملــه وســیله
نقلیــهای بــا بــرد متوســط کــه میتوانــد چندیــن
پالــت را همزمــان حمــل کنــد.

15

نسخه دهم

لینک اکسپرس موفق به جذب سرمایه از شرکت
سرمایهگذاری بهمن شد

لینــک اکســپرس یــک اســتارتاپ در زمینــه پســت درونشــهری
اســت کــه مرســوالت کســبوکارها و فروشــگاههای اینترنتــی
را در تهــران و کــرج ارســال میکنــد.
ایــن اســتارتاپ در مــرداد  98فعالیــت خــود را شــروع کــرد و
تــا آذر  99توانســته اســت ،در مــدت مشــابه نســبت بــه ســال
گذشــته رشــد  10برابــری در فــروش را تجربــه کنــد و در حــال
حاضــر بیــش از  60کســب وکار از خدمــات لینــک اکســپرس
اســتفاده میکننــد.
لینــک اکســپرس بــا ارائــه ســرویسهای ارســال همــان روز
( )same-dayو ارســال در روز بعــد ( )next-dayدر شــیفت
صبــح و عصــر و در حــوزه شــهرهای تهــران و کــرج به مشــتریان
خــود ،خدمــات ارســال بســته ارائــه میدهــد .همچنیــن ایــن
مجموعــه بــا ســرویس پرداخــت در محــل هوشــمند ،بخــش
قابــل توجهــی از نیازهــای لجســتیکی ســازمانهای مختلــف را
پوشــش میدهــد.
همچنیــن از مزیتهــای رقابتــی لینــک میتــوان بــه
اطالعرســانی زمــان دقیــق رســیدن مرســوله بــه گیرنــده اشــاره
کــرد .ایــن موضــوع ســبب شــده نــرخ تحویــل مرســولهها
باالتــر رفتــه و تجربــه متفاوتــی از دریافــت کاال از فروشــگاههای
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اینترنتــی بــرای مشتریانشــان خلــق شــود.
بــه گــزارش شــنبه مــگ ،بــا توجــه بــه قابلیتهــای لینــک
اکســپرس ،شــرکت توســعه کارآفرینــی بهمــن در لینک اکســپرس
بــا هــدف کســب حداکثری ســهم بــازار مرســوالت کسـبوکارها
در دو شــهر تهــران و کــرج ســرمایهگذاری جدیــدی انجــام داده
اســت.
ســید علــی حســینی ،بنیانگــذار لینــک اکســپرس بــا اشــاره بــه
انــدازه بــازار  100میلیــارد تومانــی در شــهر تهــران و جذابیــت
ایــن بــازار از هــدف لینــک اکســپرس جهــت بــاال بــردن
انتظــار مشــتریان از خدمــات پســتی میگویــد :بــا توجــه بــه
نیــاز مبــرم کســبوکارها بــه ارســال بســته در همــان روز و
روز بعــد و همچنیــن کمبودهــای قبلــی بــازار در ایــن زمینــه،
وجــود بازیگــران جدیــد بیشازپیــش حــس میشــود .نســیم
حــق نگــر نیــز بــه عنــوان بنیانگــذار و مدیــر عملیــات لینــک
اکســپرس ،نیــز معتقــد اســت کــه تدویــن و کنتــرل فرآیندهــای
بهینــه در عملیــات ،از علــل بــاال مانــدن کیفیــت در کنــار رشــد
ســریع اســت و در ایــن مســیر لینــک اکســپرس قصــد دارد تــا
از بهروزتریــن تکنولوژ یهــا بــرای خلــق تجربــهای متفــاوت
اســتفاده کنــد.
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داستان موفقیت برند Stuart؛ آبی ،رنگی که هیچ وقت فراموش
نخواهید کرد!
تیــم اســتیوارت در یــک تحقیــق نــه چنــدان مخفیانــه ،رونــد موفقیــت خــود را مــورد بررســی قــرار داده و مقال ـهای مفصــل دربــاره آن منتشــر
کــرده اســت .مــا قــرار اســت در شــماره دهــم مجلــه تــی مــگ ،از زبــان ایــن برنــد ،راوی داســتان موفقیــت آن بــرای شــما باشــیم پــس از شــما
دعــوت میکنیــم تــا بــا مــا بــه عمــق دریــای آبــی  Stuartســفر کنیــد.

قــرار اســت در آن ،خیلــی از راههــا و عکسالعملهــای
برنــد مشــخص شــود .هــر چنــد تدویــن ایــن اســتراتژی،
مســئلهای نیســت کــه بشــود آن را از دیگــران تقلیــد
کــرد .بــه عبارتــی دیگــر ،ایــن تفاوتهــا و نوآور یهــای
مــا هســتند کــه زیبایــی را بــه ارمغــان میآورنــد و
هــر برنــد ،نویســنده داســتان موفقیــت خــودش اســت.
البتــه هــر چــه کــه جلوتــر برویــد ،قطعـ ً
ـا بــه ویژگیهــای
مشــترکی همچــون احســاس اشــتیاق ،سرســختی و
پیشــروی بــا دیگــر برندهــا خواهیــد رســید امــا بایــد در
یــک نقطــهای تصمیــم بگیــرد ،میخواهیــد زیباییهــای
مســیر را ببینیــد یــا کنجکاویــد کــه طعــم موفقیتــی بــزرگ
را بچشــید؟

تابهحــال شــده اســت کــه یــک ایــده درخشــان
بــرای اجــرای یــک پــروژه عالــی داشــته باشــید؟ اگــر
جــواب شــما مثبــت اســت پــس قطعـ ً
ـا ایــن احســاس
هیجانانگیــز را داشــتهاید کــه از شــدت هیجــان دلتــان
بخواهــد فریــاد بزنیــد و بــه تمــام دنیــا اعــام کنیــد:
ایــن ایــده مــن اســت ،بــه نظــر شــما عالــی نیســت؟
چــه کســی میخواهــد اولیــن مشــتری مــن باشــد؟
تمامــی ایــن هیجانــات زیبــا و طبیعــی اســت امــا ایــن
تــازه شــروع یــک مســیر در دنیایــی بــه نــام تجــارت
اســت کــه قطعـ ً
ـا بــرای بقــا و پیــروزی در آن نیــاز بــه یــک
اســتراتژی جدیــد و تأثیرگــذار داریــد .ایــن اســتراتژی
هــم حاصــل یــک تفکــر کوتــاه مــدت نیســت زیــرا
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   روزی روزگاری...
همــه چیــز از آنجایــی شــروع شــد کــه دو دوســت بــه
نامهــای بنجمیــن ( )Benjamin Chemlaو کلمنــت
( ،)Clement Benoitپــس از تحقیقــات بســیار بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بــا وجــود شــرکتهای بــزرگ ارســال
بســته در دنیــا ،جــای خالــی یــک مجموعــه دلیــوری بســته با
خدمــات کارآمــد ،مطمئــن و پایــدار کــه رســاندن بســتهها را
در عــرض چنــد ســاعت تضمیــن کنــد ،خالــی اســت.
در ابتــدای راه ،بــرای آنهــا حتــی مطــرح کــردن ایــدهای کــه
داشــتند ،دشــوار بــود امــا هــر چــه کــه بیشــتر بررســی کردند،
متوجــه شــدند کــه فروشــگاههای زیــادی از نبــود ســرویس
ارســال بســته تنهــا در عــرض چنــد ســاعت ،شــکایت دارنــد.
بنابرایــن آنهــا یــک بار برای همیشــه ،تــرس را کنار گذاشــتند
و بــا همــکاری یکدیگــر ،اســتارتاپ خــود را تأســیس کردنــد.
   وقتی زندگی شما را غافلگیر میکند!
اگــر فکرتــان درگیــر ایــن مســئله شــده اســت کــه چــرا اســم
ایــن مجموعــه  Stuartاســت ،پــس بایــد حتمـ ً
ـا ایــن بخــش
را بخوانیــد!
در روزگاری نــه چنــدان دور و در زمانــی کــه کلمنــت و
بنجمیــن ،فکرشــان بــه شــدت درگیــر انتخــاب اســمی کوتــاه،
گیــرا و تأثیرگــذار بــرای کســبوکار جدیدشــان بــود و در
حــال مســافرت هوایــی از پاریــس بــه بارســلونا بودنــد ،بــا
مهمانــداری بــه نــام  Stuartآشــنا شــدند.
صادقانــه بگوییــم ،اســتیوارت زیبــا بــود امــا زیبایــی او ،تنهــا
مقدمــهای بــر کشــف تناســب اســمش و تأثیــری کــه او در
افــراد میگــذارد ،بــود.
اســتیوارت اســمی کوتــاه و بــه یادماندنــی بــود کــه تلفــظ
خیلــی ســادهای داشــت و انــرژی خوبــی از خــود ســاطع
میکــرد .در ضمــن! یــادآوری از زیبایــی هــم بــود و بــه ایــن
ترتیــب ،بنجمیــن و کلمنــت اســم مــورد نظرشــان را پیــدا
کردنــد.
   شروع دوره اصلی
حــاال دیگــر پــازل ایــده خــام اولیــه ،بــه خــودش شــکلی
منســجم گرفتــه بــود .موضــوع کسـبوکار و نام آن مشــخص
شــدند و بــه نظــر میرســید کــه دیگــر وقــت شــروع بــود اما،
صبــر کنیــد! ظاهـ ً
ـرا اصلیتریــن مــواد الزم بــرای شــروع کار
مهیــا شــده بودنــد امــا آیــا ایــن امــکان کــه مشــتریان بالقوه
بــازار در زمــان درســت ارتبــاط مؤثــر برقــرار کننــد .بعــد از آن،
بــه ســراغ بخشهــای مختلــف مجموعــه رفتیــم و بر اســاس
نیازمــان ،بــه فکــر بــه وجــود آوردن بخشهــای مختلــف
ـا ،بخــش بازاریابــی ،قلــب تپنــده هــر شــرکت
افتادیــم .مثـ ً
اســت ،پــس تیمــی از مســتعدترین کارشناســان مارکتینــگ
را گــرد هــم آوردیــم ،اســتیوارت را تبدیــل بــه خانــه امــن
مشــاورین حرفـهای بخــش امــور مشــتریان کردیــم و نــاوگان
اســتیوارت ،چر خهــای حرکتمــان را بــا برنامــهای بــا اتــکا
بــه برنامــهای ویــژه ،بــه وجــود آوردیــم .بــه ایــن ترتیــب
بخشهــای مختلــف مجموعــه را بــا توجــه بــه نیازمــان
بــا همــکاری افــراد بــا اســتعداد و مشــتاق ،ایجــاد کردیــم
و ســاختاری منظــم و قدرتمنــد را بــه وجــود آوردیــم کــه از
درون و بیــرون ،بــه خوبــی مــا را بــه مشــتریانمان معرفــی
میکــرد.
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   ســاخت تیمهای اصلی
هــدف مــا ،ایجــاد یــک برنــد تجــاری پایــدار و قدرتمنــد
بــود کــه بتوانــد بــه همــه اهــداف شــرکتی خــود برســد.
در واقــع در جهانــی کــه مملــو از اطالعــات اســت ،بــرای
مــا و مشــتریانمان یــک اســتراتژی بازاریابــی  B2Bبــرای
تبدیــل شــدن بــه یــک رهبــر بالمنــاز ع بــرای تحویــل
بســته در چنــد ســاعت ،اهمیــت داشــت.
بــرای همیــن ،نیکــوالس بوئیــل (،)Nicolas Breuil
مدیــر فعلــی بخــش بازاریابــی ،برنــد و ارتباطــات جهانــی
 ،Stuartپابلــو ونــه ( ،)Pablo VENEمدیــر هنــری فعلــی

اســتیوارت و افــراد مســتعدی مثــل آنهــا را وارد بــازی
خــود کردیــم و بــا قــدرت ،بــه راهمــان ادامــه دادیــم.
بزرگتریــن خواســته اســتیوارت باهــدف ایجــاد یــک
هویــت تجــاری قــوی ایــن بــود کــه بهراحتــی بــرای
همــه قابــل درک باشــد و حــاال بایــد بگوییــم کــه مــا بــه
آن رســیدم.
حــاال مــا عــاوه بــر فرانســه در اســپانیا ،انگلیــس
و لهســتان هــم هســتیم و ایــن مــا را بــه یکــی از
اصلیتریــن مدعیــان خدمــات تحویــل در اروپــا تبدیــل
کــرده اســت.

همچنیــن بایــد حتمـ ً
ـا بــه ایــن اشــاره نماییــم کــه ســال  2019بــرای مــا ،فوقالعــاده بــود! مــا بــا راهانــدازی ســرویس  ،Stuart XLســرویس
تحویــل بــار تنهــا در  2ســاعت را طراحــی و اجــرا کردیــم و ایــن فرصــت خوبــی بــرای تحکیــم ارتباطمــان بــا بــازار و مشــتریانمان بــود.
   از صفر شروع کردیم و حاال اینجا هستیم...
اوائــل  Stuartدر ســال  2015و فقــط بــا حضــور دو دوســت خــوب و چنــد همــکار ســاده امــا بــا انگیــزه و خــاق تأســیس شــد امــا حــاال کــه
راه درســت را پیــدا کردهایــم ،هــر لحظــه بزرگتــر از قبــل میشــویم و در حــال حاضــر بــا  420نفــر همــکار هســتیم و در  80شــهر اروپایــی،
شــعبههای فعــال داریــم.
بگذاریــد رازی را بــا شــما در میــان بگذاریــم! در وهلــه اول و آخــر ،بزرگتریــن دارایــی مــا مشــتریانمان هســتند و آنهــا بایــد در ارتبــاط بــا
بخشهــای مختلــف کسـبوکار بهتریــن تجربــه را داشــته باشــند و بخــش بزرگــی از ایــن حــس را مشتریانشــان بــه آنهــا منتقــل خواهنــد
کــرد .میتوانیــم بــا اطمینــان بگوییــم کــه موفــق بودهایــم امــا بیشــک هنــوز راه طوالنــی در پیــش داریــم.
داســتان موفقیــت برنــد مــا ،روایتــی اســت ازآنچــه بــر مــا گذشــت امــا آینــده بــا اینکــه روشــن اســت امــا هنــوز هــم بــرای مــا ناپیــدا
اســت .مــا بــه قصــد افزایــش کیفیــت خدمــات شــما نــزد مشــتریانتان بــا شــما هســتیم و بــا همراهــی شــما در کنارتــان خواهیــم مانــد تــا
بهتریــن خودمــان شــویم.
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اینفوگرافی هاب لجستیکی

هــاب لجســتیکی ،مرکــزی خــاص اســت کــه در آن تمامــی فعالیتهــای ســازماندهی ،تفکیــک ،هماهنگــی ،توزیع
و حملونقــل بســته از طــرف واحدهــای مختلــف انجــام میگیــرد و نقشــی اساســی در صنعــت حملونقــل دارد.
هــاب لجســتیکی یــا مرکــز پــردازش نیــاز بــه امکاناتــی همچــون انبــار ،محــل آمــاده و ذخیرهســازی ،مرکــز
توزیــع ،دفتــر مرکــزی و خدمــات باربــری و حملونقــل دارنــد.
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