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فرهنگ واژگان:

سیســتم مرتبســازی
()Sorting System

 Sortingبــه معنــای جــور کــردن ،مرتبســازی و بــه بیانــی بهتــر ،جــدا کــردن اســت.
از آنجایــی کــه هــر کاال و بســتهای کــه وارد یــک مرکــز پــردازش لجســتیکی میشــود،
ماهیتــی متفــاوت دارد ،الزم اســت تــا بــرای تســریع امــور در ابتــدا اول جــدا شــده و در
دســته مناســب خــود قــرار گیرنــد.

در واقــع ســورتینگ ،بــه فرآینــدی اشــاره دارد کــه در نهایــت منجــر
بــه ســاماندهی کاال و ورودیهــای یــک سیســتم میشــود .بــرای
توضیــح بهتــر مفهــوم ســورت کــردن ،بایــد بگوییــم کــه ایــن اصطــاح
بــه مجموعــه فعالیتهایــی اشــاره دارد کــه در نهایــت منجــر بــه
دســتهبندی و گروهبنــدی کاالهــا میگــردد.
عملیــات ســورت کــردن ،در کسـبوکارها و صنایــع مختلفــی اســتفاده
میشــود .از صنایــع غذایــی و کشــاورزی گرفتــه تــا هابهــای بــزرگ
لجســتیکی ،همگــی بــه نحــوی از قوانیــن و دســتگاههای ســورتینگ
اســتفاده میکننــد.
بســیاری از کســبوکارها ،نگــران تغییــرات پیشبینــی نشــده و
تأثیــر آنهــا بــر روی کسبوکارشــان هســتند و شــرکتهای فعــال
در زمینــه لجســتیک ،از ایــن امــر مســتثنی نیســتند .امــا بهتریــن
اســتراتژی بــرای موفقیــت در چنیــن شــرایطی ،انعطافپذیــری در
ســورت کــردن ورودیهــا و همگامســازی تجهیــزات بــا آن اســت.
در فرآینــد ارســال ســفارشهای کســبوکارها توســط شــرکتهای
لجســتیکی ،ســورت کــردن بســتهها بــه عنــوان تســریع کننــدهای
دقیــق در امــر دریافــت و دســتهبندی محصــوالت در مراکــز دریافــت
(هــاب) محســوب میشــود.

ســورت کــردن کاال بــه روشهــای مختلفــی صــورت میگیــرد کــه یــا
ـا مکانیزهانــد و بــدون دخالــت نیــروی انســانی
ایــن روشهــا کامـ ً
صــورت میپذیرنــد و یــا ترکیبــی هســتند و بخشــی از کار توســط
انســان و بخشــی دیگــر توســط دســتگاه انجــام میشــود.
ســورت کــردن کاال بــه روشهــای مختلفــی صــورت میگیــرد کــه یــا
ـا مکانیزهانــد و بــدون دخالــت نیــروی انســانی
ایــن روشهــا کامـ ً
صــورت میپذیرنــد و یــا ترکیبــی هســتند و بخشــی از کار توســط
انســان و بخشــی دیگــر توســط دســتگاه انجــام میشــود.
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روش دیگــر ســورت کــردن ،شــیوه ســنتی آن اســت کــه بــدون
دخالــت دســتگاههای مکانیــزه و بــا تکیــه بــر تــوان نیــروی
انســانی انجــام میشــود .در ایــن روش ،امــکان بــروز خطــا ،کنــدی
در انجــام امــور و امــکان بــروز آســیب و خرابــی بســیار بیشــتر از دو
حالــت دیگــر اســت.
بــا ایــن حــال ،بــه قدیمیتریــن الکهــای جداســازی و
پیشــرفتهترین دســتگاههای ســورتر مجهــز بــه دوربینهــای
پیشــرفته بــه همــراه اشــعههای لیــزر X ،و یــا مــاوراء بنفــش در

کنــار یکدیگــر ســورتینگ گفتــه میشــود.
بــرای ســورت کــردن از وســایلی همچــون ،نــوار نقالــه ،تجهیــزات
و دســتگاههای کنترلــی و نرمافزارهــای مختلــف مدیریــت انبــار
همچــون  WMSو یــا سیســتم کنتــرل انبــار ( ،)WCSاســتفاده
میشــود .همچنیــن مــواردی مثــل انــدازه وســایل نقلیــه ،ظرفیــت
پذیــرش بســته در هــاب ،محدودیتهــای فضــا و پیکرهبنــدی
سیســتم از جملــه مهمتریــن مــوارد فیزیکــی هســتند کــه بــر روی
ســورت کــردن کاال در مجموعههــای لجســتیکی تأثیــر میگذارنــد.
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یکــی از مــوارد مهــم در ســورت کــردن کاال در ها بهــای لجســتیک ،تعییــن اولویتهــا بــرای مرتبســازی کاالهــای ورودی
در مراکــز پــردازش اســت.
در مجموعههایی که عملیات ســورت کردن در آنها صورت می گیرد ،به چند عامل بســیار مهم توجه میشــود:
توان عملیاتی پذیرش ،باال باشــد.
دقت باال در حملونقل ( %99یا بیشــتر )
به حداقل رســانی آسیب مرسوالت
افزایــش بهر هوری
بهینهســازی و افزایــش امکانات و فرآیندهای موجود
میزان رشــد و کسبوکار
در عملیــات ســورتینگ لجســتیک 3 ،مرحلــه مهــم و غیــر قابــل حــذف وجــود دارد کــه عبارتنــد از :مرحلــه ورود کاال ،مرتبســازی و
مرحلــه پــس از ســورت کــردن.
ایــن  3مرحلــه ،راهحلهــای مــورد اســتفاده در سیســتم ســورتینگ لجســتیک هســتند و طراحــی کاربــردی و مناســب آنهــا بــرای
عملکــرد کلــی سیســتم حملونقــل مــواد حیاتــی اســت.
بســیاری از کسـبوکارها ،نگــران تغییــرات پیشبینــی نشــده و تأثیــر آنهــا بــر روی کسبوکارشــان هســتند و شــرکتهای فعــال در
زمینــه لجســتیک ،از ایــن امــر مســتثنی نیســتند .امــا بهتریــن اســتراتژی بــرای موفقیــت در چنیــن شــرایطی ،انعطافپذیری در ســورت
کــردن ورودیهــا و همگامســازی تجهیــزات بــا آن اســت.
از معروفتریــن ســازندگان دســتگاههای ســورتینگ در دنیــا بــا بیشــترین تنــوع ،شــرکت اینترالوکــس ( )intraloxاســت .هــدف ایــن
شــرکت ،افزایــش بهــرهوری ،کاهــش هزینههــای مالــی و زمانــی و حــذف مراحــل پیچیــده اســت.
معروفتریــن ماشــینهای ســاخت ایــن شــرکت مجهــز بــه  Palletizer ARBهســتند و بــه پشــتوانه وجــود تســمه پالســتیکی و
مــدوالر ،تــوان عملیاتــی باالیــی دارنــد.

6

نسخه یازدهم

تکنولوژ یهــای برتــر لجســتیک :فناور یهــای رباتیــک در خدمــت
صنایع لجســتیک

اســتفاده از فناور یهــای  Roboticsدر صنایــع مختلــف ،دیگــر مــوردی عجیبوغریــب نیســت و وجــودش تبدیــل بــه یــک
زیرســاخت بســیار مهــم بــرای سیســتم کســبوکارها شــده اســت .بــه همیــن خاطــر بــا جدیــت میگوییــم ،رباتیــک یکــی
از عوامــل مهــم پیشــرفت کس ـبوکارهای مختلــف در حــال حاضــر و عاملــی صددرصــدی در آینــدهای نــه چنــدان دور اســت.
اختــراع و گســترش رباتهــای هوشــمند ،باعــث ظهــور الگوریتمــی ترکیبــی از مهندســی مکانیــک و یادگیــری ماشــینی شــده
اســت .طبــق پیشبینیهــا ،ارزش ســهام بــازار جهانــی رباتیــک تــا ســال  2025بــه  210میلیــارد دالر و رشــد ســاالنهی آن بــه
 26درصــد میرســد کــه جالبتریــن نکتــه در ایــن زمینــه ،ســهم بــاالی صنایــع لجســتیک در ایــن میــزان گســترش اســت.
بــه طــور مثــال میتوانیــد بهراحتــی مشــاهده
کنیــد کــه شــرکت  ،Ocadoچگونــه رباتهایــی بــرای
بســتهبندی و حمــل خــودکار مــواد غذایــی طراحــی
و بــه بــازار عرضــه کــرده و حملونقــل داخلــی
مجموعــه را آســانتر کــرده اســت .ایــن رباتهــا
بهوســیله فنــاوری  4Gبــرای جلوگیــری از تداخــل
و تصــادف ،بــا سیســتم  ATCارتبــاط برقــرار کننــد.
ایــن ربــات از سیســتمی شــبکهای پیــروی کــرده و طبــق
یــک برنامهریــزی از پیــش تعییــن شــده ،مــواد غذایــی
را بســتهبندی کــرده و ســپس آن را تحویــل ربــات
دیگــری بــرای تحویــل بــه سیســتم انبــارداری بــرای

اســکن و بعــد از آن وارد مرحلــه حملونقــل میکنــد.
علــت محبوبیــت فناور یهــای رباتیــک در صنایــع
لجســتیک نیــز بــه همیــن خاطــر اســت .از جمــعآوری
بســته گرفتــه تــا بســتهبندی ،توزیــع و حملونقــل
کاال میتواننــد همگــی بــدون حضــور نیــروی کار
کامــا توســط رباتهــا انجــام شــود .بــا
انســانی و
ً
توجــه بــه نتایــج یــک نظرســنجی میــان صاحبــان
کامــا بــه ســوی رباتیــک
کســبوکارها %32 ،از آنهــا
ً
شــدن میرونــد و بــهزودی تمامــی سازوکارهایشــان بــه
ســمت حــذف شــدن نیــروی انســانی واســطه مــیرود.
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 %40دیگــر تصمیــم بــه وارد کــردن رباتهــای بیشــتری در سیســتم خــود دارنــد و  %55دیگــر ،در حــال اختصــاص بودجــهای
بیشــتر بــرای گســترش نرمافزارهــا و ســازههای رباتیــک در مجموعــهی خــود هســتند.
بــا توجــه بــه ایــن کــه اســتفاده از سیســتم رباتیــک پیچیــده اســت و در عیــن حــال روشــی بــرای اطمینــان از تحویــل کارآمــد
کاال اســت ،لجســتیک بــه آن نیــازی مبــرم دارد .بــه همیــن ترتیــب و بهراحتــی میتــوان از صنایــع رباتیــک در نــاوگان بهــره
بــرد و احتمــال خطــر بــرای نیــروی انســانی بســیار پاییــن میآیــد.
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معرفی برترین استارتاپهای لجستیک جهان،fetchr :
راهحلی پایدار در صنایع لجستیک خاورمیانه!
اســتارتاپ  ،fetchrدر ســال  2012بــرای ایجــاد نــوآوری در
زمینــه حملونقــل و تحولــی در مــدل ســنتی زنجیــره تأمیــن
تأســیس شــد .ایــن مجموعــه در حــال حاضــر ،در  250شــهر در
خاورمیانــه و دیگــر نقــاط دنیــا ،شــعب فعــال و بــا بیــش از
 1500کارشــناس حملونقــل دارد.
همچنیــن ایــن شــرکت از زمــان اولیــن ارائــه تــا بــه حــال28 ،
میلیــون بــار تحویــل بســته انجــام داده اســت و ســفیرانش
تــا بــه حــال بــه انــدازه  5بــار ســفر بــه مر یــخ ،مســافت
پیمو د ها نــد .
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خدمــات  Fetchrاعــم اســت از حمــل بــار و مرســوله در داخــل
کشــور امــارات بــه صــورت رفتوبرگشــت کــه از طریــق
وانتبارهــا و بــا رویکــردی مشــتری مدارانــه ،ســریع و کاربــردی
انجــام میشــود.
ویژگیهایــی همچــون چابکــی ،انعطافپذیــری ،قابــل
اطمینــان بــودن و سفارشیســازی خدمــات بخشــی از صفــات و

ویژگیهــای ژنتیکــی اســتارتاپ  Fetchrهســتند و فرهنــگ ایــن
ســازمان؛ تلقــی میشــوند.
یکــی از مهمتریــن خصوصیــات ایــن اســتارتاپ ایــن اســت کــه
بــه خوبــی درک میکنــد کــه بــرای ارتبــاط بــا دنیــای بیــرون و
موفقیــت در بــازار جهانــی فعلــی کــه پیوســته در حــال تغییــر
اســت ،نیــاز دارد کــه خــود را بــا تغییــرات روز دنیــا وفــق دهــد.
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بــه همیــن دلیــل  fetchrحــق مشــتریان خــود میدانــد کــه آنهــا بــا اســتفاده از فناور یهــای آســان کننــدهای همچــون
سیســتمهای موقعیتیابــی و دسترسـیهای آنالیــن و یــا حتــی امکاناتی فراتــر از تکنولوژی امــروز ،پیشبینــی نیازهای آینده
مــردم و یادگیــری علوم ماشــینی آن هم بــهگونهای منحصر به نیازهای لجســتیکی جامعه امروز و حتی آیندگان؛ پاســخ دهد.
یکــی از ویژگیهــای جالــب  Fetchrایــن اســت کــه خــود و مشــتریانش را عضــو یــک خانــواده
میدانــد و بــه وضــوح ایــن پیــام را بــه آنهــا منتقــل میکنــد کــه برنــد مــا ،متعلــق بــه شــما اســت.
همانطــور کــه اشــاره کردیــم Fetchr ،عــاوه بــر حــال حاضــر ،بــه آینــده هــم نــگاه دارد و از همیــن
حــاال خــود را بــرای آن آمــاده میکنــد .در ســند چشــمانداز ایــن شــرکت آمــده اســت کــه Fetchr
در نظــر دارد تــا در آینــده از خودروهــای خــودران ،صنایــع رباتیــک و اینترنــت اشــیا بهــره ببــرد.
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توسعه ظرفیت و تغییر در فرایند بارچینی
مجموعه تی هاب

12

همــه آگاه بــه ایــن امــر هســتند کــه بــه خاطــر شــیوع
بیــش از حــد ویــروس کرونــا ،تمایــل مــردم بــه خریدهــای
الکترونیکــی و حجــم تقاضــا بــرای خدمــات پســتی افزایــش
پیــدا کــرده اســت.
ایــن افزایــش درخواســت ،نیازمنــد توســعه ظرفیــت بــرای
شــرکتهای لجســتیک محــوری همچــون تیپاکــس و پردازش
هرچــه بهتر مرســوالت از طرف آنها ،در زمان مناســب اســت.
از آنجایــی کــه وظیفــه ســورت و دســتهبندی بســتهها
بــر عهــده تــی هــاب ،شــرکت خواهــر تیپاکــس و یکــی
از دیگــر زیرمجموعههــای هلدینــگ فاخــر اســت ،ایــن
توســعه ظرفیــت و تغییــر در فراینــد بارچینــی در دســتور
کار ایــن مجموعــه قــرار گرفــت و بــه منظــور پاســخگویی
بــه نیــاز بــازار اقــدام بــه توســعه زیرســاختهای
شــرکتهای تابعــه خــود نمــود و بــه ایــن منظــور،
افزایــش ظرفیــت مرکــز عملیــات تــی هــاب را کلیــد زد.
بــه ایــن منظــور در روز  15بهمــن ســال جــاری و همزمــان بــا
میــاد حضــرت فاطمــه (س) در حضــور تعــدادی از مدیران ،از
زمیــن جنوبــی مجموعــه تی هــاب بهره بــرداری به عمــل آمد.
ایــن زمیــن بــه عنــوان محلــی بــرای بارگیــری کامیونهــا
آمادهســازی شــده تــا بــه ایــن صــورت بتــوان از ایــن
طریــق ،ســرعت انتقــال بســتههای تجمیعــی در کامیونهــا
افزایــش یابــد.

نسخه یازدهم

آمازون تست جادهای ونهای الکترونیکی  Rivianرا آغاز کرد

شــرکت آمازون ،تســت جادهای وانتهای الکترونیکی  Rivianرا در جادههای لسآنجلس آغاز کرد.
مجموعــه  Amazon.com Incشــروع بــه آزمایــش ونهــای الکترونیکــی خــود کــه آنهــا را بــا همــکاری  Rivianســاخته ،در جادههــای
لسآنجلــس کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن آزمایــش 10 ،ســال زودتــر از موعــد تحویــل ونهــای الکتریکــی دوســتدار محیــط
زیســت مطابــق بــا مفــاد توافقنامــه آب و هوایــی پاریــس انجــام میشــود.
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شــرکت آمــازون کــه بــا همراهــی شــرکت فــورد بــر
روی ون الکتریکــی  Rivianســرمایهگذاری کــرده و از
آن پشــتیبانی میکنــد ،بــر اســاس اخبــار و توئیتــی
کــه بــه تازگــی منتشــر کــرده ،در حــال مذاکــره بــرای
خریــد  10هــزار ون برقــی بــه صــورت سفارشــی برای
آمــازون پرایــم اســت .آمــازون بــرای تأمیــن بودجــه
ســاخت ون الکترونیکی شــرکت  ،Rivianاخیـ ً
ـرا 2.65
میلیــون دالر بودجــه از طــرف گــروه ســرمایهگذاری
 Rowe Price Group Incدریافــت کــرده و در
حــال تبدیــل شــدن بــه رقیبــی جــدی و سرســخت
بــرای یکــی از دیگــر مجموعههــای معــروف دنیــای
ماشینســازی یعنــی Tesla ،اســت.
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عقد تفاهمنامه همکاری میان تیپاکس و صندوق کارآفرینی امید

در طــی ایــن دیــدار ،دکتــر مهــرداد فاخــر مدیرعامــل
تیپاکــس ،در ابتــدا ضمــن تشــکر از همراهــی صنــدوق
امیــد ،بــه معرفــی خدمــات ایــن مجموعــه و اقدامــات
آن در چنــد ســال اخیــر پرداخــت .دکتــر فاخــر در
ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه قدمــت  ۶۰ســاله تیپاکــس،
بــه مســائلی همچــون ایجــاد شــبکه گســترده ،سیســتم
مکانیــزه و حاملهــای متعــدد در شــبکه حملونقــل
شــهری و جــادهای در سراســر کشــور اشــاره کــرد.

مدیــران مجموعــه تیپاکــس و صنــدوق کارآفرینــی امیــد،
طــی دیــداری ضمــن بازدیــد از تیپاکــس و تــی هــاب،
تفاهمنامـهای مبتنــی بــر همــکاری دو مجموعــه را امضــا
کردنــد.
ایــن ســند همــکاری در تاریــخ  12بهمــن ســال جــاری،
در حالــی کــه تیپاکــس میزبــان مدیرعامــل و جمعــی از
دیگــر مدیــران صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــود ،بــه امضــا
رســید.
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مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد آقــای دکتــر نــوراهلل زاده ،ضمــن اشــاره بــه اهمیــت صنعــت لجســتیک در
بقــا و تکمیــل زنجیــره تأمیــن کســبوکارها ،بــه ایــن امــر اشــاره نمودنــد کــه بــا وجــود شــیوع کرونــا ،وظیفــه
شــرکتهای خدمــت رســان در حــوزه حملونقــل در سراســر کشــور بیشازپیــش ،اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
ایشــان همچنیــن بــه ضــرورت توســعه در صنعــت لجســتیک اشــاره کــرده و آن را اقدامــی ناگزیــر بــرای پیشــرفت
در ایــن صنعــت دانســت.
و امــا همانطــور کــه در ابتــدای ایــن بخــش اشــاره کردیــم ،حاصــل ایــن دیــدار امضــای تفاهمنامــه همــکاری
میــان تیپاکــس و صنــدوق کارآفرینــی امیــد ،در پایــان ایــن جلســه بــود کــه بــه واســطه مفــاد منــدرج در همیــن
تفاهمنامــه ،تیپاکــس فرصــت بیشــتری بــرای کارآفرینــی در اقصــی نقــاط کشــور خواهــد داشــت.
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داستان موفقیت استارتاپ  ،Uberاز ایده تا واقعیتی زیبا!

همــه چیــز ابتــدا بــا یــک ایــده ســاده آغــاز شــد ،نظرتــان دربــاره جابهجایــی در ســطح شــهر تنهــا بــا اســتفاده از یــک تلفــن
و اســتفاده از یــک اپلیکیشــن موبایلــی چیســت؟
آن چیــزی کــه منجــر بــه ایــده اوبــر ( )Uberشــد ،یــک فکــر بــود کــه هــر چــه از شــروع آن گذشــت ،بهتــر شــد و حــاال تبدیــل
بــه یــک برنــد جهانــی شــده اســت.

طرفــدار پیــدا کــرد کــه طولــی نکشــید کــه  1ســال بعــد
ایــن دو دوســت ،بــا موفقیــت توانســتند اســتارتاپ اوبــر
( )uberرا راهانــدازی کننــد و بــرای اولیــن بــار در تاریــخ
 5جــوالی  ،2010اولیــن ســفر بــا اوبــر در سانفرانسیســکو
انجــام شــد.

امــا ایــن تنهــا رســالت اوبــر نیســت! اوبــر بــه عنــوان
یــک مجموعــه بینالمللــی میخواهــد تــا ایــن را بــه
مخاطبینــش منتقــل کنــد کــه برایــش فرقــی نمیکنــد
کــه مشــترکینش صاحبــان کســبوکار باشــند یــا
مســافران عــادی ،اوبــر میخواهــد تــا یــک راهحــل
باشــد .ایــده ســاخت اوبــر در یــک عصــر ســرد زمســتانی
در ســال  2008و زمانــی کــه تراویــس کالنیــک (Travis
 )Kalanickو گــرت کمــپ ( )Garrett Campبــه
پاریــس رفتــه بودنــد و درســت زمانــی کــه علــی الرغــم
تالشهایشــان نتوانســتند وســیله نقلیــهای بــرای یــک
ســفر درون شــهری پیــدا کننــد ،شــکل گرفــت .ایــن اتفــاق
بــه قــدری بــر روی ایــن دو نفــر تأثیــر گذاشــت کــه بعــد
از ایــن کــه از ســفر خــود بازگشــتند ،ســاده از کنــار آن
نگذشــتند و تصمیــم بــه راهانــدازی کســبوکاری ســاده
و آنالیــن بــا ایــده درخواســت راحــت تاکســی بهوســیله
موبایــل و ارســال آن بــه رانندههــای موجــود در اطــراف
متقاضــی ،نمودنــد .ایــن ایــده بــه قــدری در زمــان خــود
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    سالم پاریس!
موفقیــت اســتارتاپ اوبــر در همــان ســالهای اول بــه
قــدری زیــاد بــود کــه در  11دســامبر  ،2011ایــن شــرکت
اولیــن شــعبه بینالمللــی خــود و خــارج از مرزهــای ایالــت
متحــده ،درســت در جایــی کــه  3ســال قبــل بــرای اولیــن
بــار ایــده شــکلگیری آن بــه ذهنشــان رســید ،یعنــی
پاریــس؛ افتتــاح کردنــد.
امــا اگــر فکــر میکنیــد کــه اوبــر در ســالهای اولیــه
فعالیــت خــود فقــط بــه گســترش ســرویس درخواســت
تاکســی خــود تمرکــز کــرده بــود اشــتباه میکنیــد زیــرا در
جــوالی  ،2012ســرویس ارســال  Hot Deliveryخــود بــرای
ارســال مــواد غذایــی همچون بســتنی را بــر اســاس تقاضای
کســبوکارها ارائــه کــرد و مقــداری طعــم شــیرینی را بــه
کســبوکار خــود اضافــه کــرد.
    مشــارکتی بیســابقه و زیبــا بیــن لجســتیک و وظایــف
اجتماعــی!
اوبــر از همــان ســالهای اولیــه فعالیــت خــود ،در
کمپینهــای اجتماعــی بســیاری شــرکت کــرده و خــودش
را بــه عنــوان برنــدی مســئول در قبــال اتفاقــات کشــوری و
جهانــی؛ معرفــی کــرده اســت.
ـا ،در اکتبــر ســال  2013بــود کــه اوبــر در همراهــی بــا
مثـ ً
پناهگاههــای حیوانــات ،ســرویس حمــل حیوانــات را بــا
تحــت نــام  UberKITTENSراهانــدازی کــرد .در ایــن طــرح
درخواســت دهنــدگان بعــد از درخواســت تنهــا  15دقیقــه
بعــد ،بســته خــود کــه حامــل یــک حیــوان بامــزه از پناهــگاه
حیوانــات بــود را بــه عنــوان حیــوان خانگــی جدیــد خــود؛
دریافــت میکردنــد.
از دیگــر مشــارکتهای اجتماعــی معــروف اوبــر میتوانیــم
بــه مشــارکت در کمپیــن #هیــچ کودکــی گرســنه نمیمانــد
بــا هــدف ارســال نزدیــک بــه  5میلیــون وعــده غذایــی بــه
کــودکان نیازمنــد و یــا همــکاری و تعامــل بــا رابــرت گیتــس
وزیــر دفــاع پیشــین آمریــکا بــرای اســتخدام  50هــزار نفــر
از اعضــای ســابق ارتــش آمریــکا و خانوادههــای آنهــا در
اوبــر ،اشــاره نماییــم.
البتــه توجــه بــه بعــد اجتماعــی ،مانــع از پیشــروی در
برنامههــای توســعه کســبوکار اوبــر نشــد! اجــرای
برنامههایــی مثــل اضافــه کــردن گزینــه ســفر چنــد
مســافر بــا مقصدهــای مشــابه در کنــار یکدیگــر آن هــم
در یــک ماشــین بــرای کمــک بــه مبــارزه بــا آلودگــی هــوا
و همچنیــن پرداخــت هزینــه کمتــر ،عملــی کــردن برنامــه
 Uber Eatsبــرای درخواســت غــذا ،امــکان درخواســت ســفر
در لحظــه بــدون معطــل شــدن درخواســت دهنــده و یــا
حتــی رزرو آن از قبــل تنهــا بعضــی از برنامههــای توســعه
کســبوکار و زیرســاختهای اوبــر در بیــن ســالهای 2015
تــا  2021بــوده اســت .اوبــر در حــال حاضــر در بســیاری از
نقــاط دنیــا فعــال اســت و بــا بررســیهای انجــام شــده،
 Uberنخســتین اســتارتاپ در جهــان اســت کــه بیشــترین و
گرانتریــن ســهام را دارد.
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مجموعــه از ســال
 ،2017توســط دارا جهانشــاهی هدایــت میشــود.
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اینفوگرافی لجستیک ،فرق سرویسهای  Courierو On Demand
بــا ایــن کــه منظــور از  ،Courierهمــان پیــک خودمــان اســت امــا بــا ایــن حــال ،کوریــر ســرویس بــا خدمــات
فــوری آن هــم بــر اســاس تقاضــا ،تفاوتهــای زیــادی دارد و پیــک موتــوری تنهــا میتوانــد یکــی از ابعــاد
آن باشــد.
کوریــر ســرویسها دایــرهی وســیعی در ارائــه خدمــات دارنــد و میتواننــد بــا موتــور ســیکلت ،وانتبارهــا و
ماشــینهای ســنگینی همچــون تریلــی و کامیــون گرفتــه تــا هواپیمــا و یــا حتــی کشــتی را بــرای حمــل بــار در
ســطح شــهر ،کشــور و یــا بینالملــل بــه کار بگیرنــد.
مجموعههایــی کــه خدمــات آنهــا بــر اســاس تحویــل فــوری ( )on demandاســت ،ســفارش حمــل بــار و
بســته را از یــک مشــتری دریافــت کــرده و آن را ممکــن اســت بــه یــک یــا چنــد گیرنــده در همــان روز و طــی
چنــد ســاعت تحویــل دهنــد.
و امــا مهمتریــن تفاوتهــای  courier serviceبــا  on demandایــن اســت کــه مجموعههایــی بــا خدمــات
کوریــر ســرویس ،دارای هــاب هســتند و مرســوالت کســبوکارها را ابتــدا بــه مرکــز پــردازش خــود انتقــال
داده و عملیــات پــردازش ،ســورتینگ ،روتینــگ و حتــی  fulfillmentرا بــر روی آنهــا انجــام میدهنــد و
بعــد وارد مرحلــه تحویــل بــه گیرنــده قــرار میگیرنــد .همچنیــن بــا اســتفاده از خدمــات کوریــر ســرویس
میتــوان از مزیــت  Reverse Logisticsیــا سیســتم مرجــوع کاال توســط گیرنــده نهایــی نیــز بهــره بــرد .در
ضمــن ،مجموعههــای کوریــر ســرویس در برابــر مجموعههــای  ،on demandبــه خاطــر عقــد قــرارداد همــکاری،
تعهــدات بیشــتری همچــون بیمــه مرســوالت ،پایــداری ســرویس ،پیگیــری ...،را نســبت بــه مشــتریان خــود
دارنــد.
همچنیــن در ســرویسهای  ،on demandمســئول جمــعآوری و رســاندن بســتهها ،یــک نفــر اســت امــا در
کوریــر ســرویس ،ایــن کار وارد مراحــل فرســت مایــل و لســت مایــل شــده و هــر بخــش توســط افــراد مختلفــی
انجــام میشــود.
www.tinextco.com
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