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گــزارش تیپاکــس در حالــی منتشــر و ارائــه می شــود کــه تیپاکــس ســالی سرشــار 
از چالش هــا، شــگفتی ها و رخدادهــای غیرمنتظــره را مشــاهده کــرده و ایــن فــراز و 
نشــیب ها را با ســربلندی پشــت ســر گذاشــته اســت. شــرِح آن چه بر ما و برهمگان 
گذشــت، حکایتــی طوالنــی اســت کــه در ایــن مختصــر نمی گنجــد. آنچــه اهمیــت 
ــه  ــد، ک ــم و در دوران جدی ــذر کنی ــن روزهــا به ســامت گ ــه از ای ــن اســت ک دارد ای
بی شــک نزدیــک خواهــد بــود، بــه ایــن روزهــا بنگریــم و تجربه هایمــان را بــرای 
ســال های پیــِش رو، بــه کار ببندیــم. مــا اعتقــاد داریــم هــر دورانــی، تلــخ یــا شــیرین، 
حرفــی و درســی بــرای آموختــن دارد و آن چــه مانــدگار اســت تجربــه اســت و خوانــش 

مــا از وقایــع.
کســی نیســت کــه از تغییــرات ناگهانــی و بی مقدمــه  ناشــی از همه گیــری کوویــد-19 
بی خبــر باشــد و تقریبــا هــر حــوزه ای، بــه نحــوی تحــت تاثیــر آن قرارگرفتــه اســت. 
ــن در رفتارهــا و رویکردهــا، الزامــی شــدند و  ــرات بنیادی ــا، تغیی ــا پیشــرفت کرون ب
ایــن تغییــرات، تمامــی عرصه هــا، به خصــوص حوزه هــای اقتصــادی را دســتخوش 
دگرگونی هایــی شــگرف کردنــد. خواســته یــا ناخواســته، صنایــع مربوط بــه حوزه های 
حمل ونقــل و لجســتیک در خطــوط اول تغییــر بودنــد و تیپاکــس نیــز از ایــن موضوع 

مســتثنی نبود. 
ــا و تغییــرات  ــا همه گیــری کرون ــه محــض مواجهــه ب مــا در مجموعــه  تیپاکــس، ب
اساســِی پیش آمــده، اصــل را بــر مراجعــه بــه ارکان اصلــی و شــالوده های شــکل گیری 
و ادامــه ی حیــات تیپاکــس دیدیــم. آن کلمــات مســتحکم کــه روزگاری بیانیه هــا و 
اســناد تعیین کننــده ی فرایندهــا، روندهــا و اهــداف مــا بودنــد، باید بــه کار می آمدند 
ــن دوران، بزنگاهــی حیاتــی  ــم. ای ــود را بیابی ــه و اســتمرار خ ــا خــط و مســیر ادام ت
ــی و بازاندیشــی در چشــم انداز، ماموریــت و  ــه ســراغ بازخوان ــا بی مقدمــه، ب شــد ت

ارزش هــای بنیادیــن تیپاکــس برویــم.

پیام مدیرعامل
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پیدایش کوریر سرویس ها در گذر زمان

تیپاکس با 61 سال سابقه فعالیت، یکی از قدیمی ترین برندهای کوریر سرویس خصوصی در دنیاست.
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خوشه لجستیک در هلدینگ فاخر )شرکت ها و فعالیت های مرتبط با 
لجستیک در هلدینگ فاخر(

فناوری

کوریر سرویس

سفارش گردانی
و تجزیه مبادالت

ارائه خدمات و محصوالت 
حوزه فناوری اطاعات 
و ارتباطات در صنایع 
لجستیک و حمل و نقل

برگزاری رویدادها و 
نمایشگاه ها در بستر آناین

اولین اپراتور پست 
خصوصی در کشور

ارائه دهنده خدمات کوریر 
درون شهری )تحویل در 

همان روز( 

ارائه دهنده خدمات کوریر، 
فریت و کارگو در سطح 

بین الملل

ارائه دهنده خدمات الکر 
هوشمند

ارائه دهنده خدمات تجزیه 
مبادالت 

ارائه دهنده خدمات 
انبارداری و سفارش گردانی

ارائه خدمات فین تک 
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شرکت تیپاکس، با بیش از نیم قرن تجربه، بزرگترین شرکت پست خصوصی ایران بوده که به پشتوانه اعتماد مردم، شکل گرفته است. تیپاکس در طی 61 سال سابقه 
کاری خــود ســعی داشــته تــا بــا بهره گیــری از جدیدتریــن فناوری هــای مطرح شــده در صنعــت لجســتیک، به انجام هرچه بهتــر وظایف خود پرداخته و به عنوان ســازمانی به روز 
و همراه با نوآوری، شناخته شود. تیپاکس تا پایان سال 1399 با بهره مندی از بیش از 4،500 نفر نیروی انسانی، بیش از 2،600 حامل سبک و سنگین و 555 نمایندگی در 
سراســر کشــور، همواره در تاش بوده تا ســطح پوشــش خدمات خود را گســترده تر ســاخته و دسترســی به خدمات ارســال کاال برای مشــتری نهایی را تســهیل کند. در انتهای 
 ســال 99، تیپاکس موفق به ثبت رکورد جابجایی 125 هزار بســته در یک روز شــد که این مهم، جز با بهره گیری از شــبکه گســترده و فناوری های نو امکان پذیر نبوده اســت.
ارائــه خدمــات ارســال بیــن شــهری، درون شــهری، بین الملــل و LTL در ارســال بســته ها، در کنــار خدمــات ویــژه شــامل بســته بنــدی، جبــران خســارت، رهگیــری آنایــن و... 
ــی اســت. ــه کاس جهان ــن اقدامــات تیپاکــس در راســتای رســیدن ب ــن مــای تیپاکــس و ای تیپاکــس، بخشــی از مهمتری  و همچنیــن پلتفرم هــای ثبــت ســفارش آنای

و  بــه روز  سیســتمی  به عنــوان  تیپاکــس،  مــای  اپلیکیشــن  راه انــدازی  بــا  تیپاکــس  آنایــن،  فضــای  در  بهتــر  هرچــه  خدمــات  ارائــه  و  حضــور  ســبب  بــه   
رهگیــری  و  ســفارش  ثبــت  امــکان  ســاختن  فراهــم  بــا  تــا  دارد  ســعی  و  اســت  کــرده  ایجــاد  را  ســرویس ها  تمامــی  بــه  دســتیابی  بــرای  درگاهــی  هوشــمند، 
بســته به صــورت آنایــن، تجربــه ای امــن و آســوده در ارســال بســته را رقــم بزنــد. پلتفــرم ای تیپاکــس، اقــدام دیگــری اســت در بســتر وب، کــه بــه ارائــه خدمــات 
اصلی تریــن  از  یـکـی  می توانــد  خدمــت  ایــن  می کنــد.  ممکــن  کســب وکارها  تمــام  بــرای  را  هوشــمند  لجســتیک  بــه  دسترســی  و  می پــردازد  کارهــا  و  کســب  بــه 
مــدرن، عرضــه کنــد. و  بــه شــکلی ســاده  را  ارســال، رهگیــری و گزارش گیــری  بــه درب،  ثبــت ســفارش، جمــع آوری درب  نقــل پســتی ماننــد  و   فعالیت هــای حمــل 

لجســتیک  بخــش  در  نویــن  تجارت هــای  حامــی  به عنــوان  خدمــات  ارائــه  آمــاده  موجــود،  ظرفیت هــای  تمامــی  داشــتن  اختیــار  در  بــا  تیپاکــس،  حاضــر،  حــال  در 
صنعــت  فناوری هــای  جدیدتریــن  از  بهره منــدی  و  نماینــدگان  شــبکه  توســعه  آنایــن،  فروش هــای  لجســتیک  مشــکات  ســاختن  برطــرف  و  شناســایی  اســت. 
 لجســتیک، برخــی از اهــداف تیپاکــس بــرای رشــد و توســعه خــود و ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر بــه مشــتریانش اســت کــه بــرای رســیدن بــه آنهــا تــاش می کنــد. 
تیپاکــس بــه عنــوان اولیــن شــرکت پســتی دانش بنیــان، همــکاری بــا دانشــگاه ها و مراکــز علمــی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت و در تــاش اســت تــا بــا برقــراری 
ارتبــاط موثــر بــا ایــن مراکــز، نقــش موثــری در رشــد و توســعه دانــش در کشــور ایفــا کنــد. ارتقــاء کیفیــت خدمــات و انجــام دقیــق تعهــدات در راســتای افزایــش وفــاداری 
ــازار ارائــه خدمــات از مــوارد مــورد توجــه  و رضایتمنــدی مشــتریان، آمــوزش و ارتقــاء ســطح دانــش، مهــارت، انگیــزه و توســعه قابلیت هــای منابــع انســانی و گســترش ب

تیپاکــس در خــط مشــی کیفیتــش اســت کــه همــواره آن را در انجــام فعالیت هایــش مــورد توجــه قــرار می دهــد.

معرفی تیپاکس
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مدیرعامل: محمدعلی فاخر

مدیرعامل: محمدعلی فاخر

مدیرعامل: محمدعلی فاخر، عباس وکیلی
دهه 40 

دهه 50 

دهه 60 

سرویس بین شهری و درون شهری)آنی و 24 ساعته(
سرویس ارسال زمینی و هوایی

سرویس جابه جایی مکاتبات اداری 
سرویس تلگراف ها

سرویس جابه جایی اوراق بهادار بانک ها

ســـرویس بیـــن شـــهری)24 و 48 ســـاعته(، درون شـــهری)24 
پـــس  هوایـــی/  و  زمینـــی  ارســـال  الملـــل/  بیـــن  و  ســـاعته( 
کرایـــه/ درج روزنامـــه رســـمی/ اخـــذ و ارســـال پـــاک اتومبیـــل، 
ــی/ اســـتعام، اخـــذ و ارســـال  کارت ماشـــین المثنـــی، پـــاک اصـل
پاســـخ اعطـــای وام)48 ســـاعته(/ اخـــذ و ارســـال گواهینامـــه  
در  آگهـــی  درج  شـــرکت ها/  ثبـــت  در  نـــام  بین المللی/ثبـــت 
صـــدور  عـــدم  یـــا  صـــدور  اســـتعام  کثیراالنتشـــار/  روزنامـــه 
ـــذ و ارســـال ســـند  ـــدارک/ اخ ـــه رســـمی م ـــه ماشـــین/ ترجم دفترچ
ماشـــین/ حمـــل اثاثیـــه منـــزل/ ســـرویس خریـــد و ارســـال) دارو، 
کتاب،گل،قطعـــات، لـــوازم و...(/ خریـــد گل، عیـــادت، تســـلیت 
ــی/ اخـــذ و ارســـال جـــواب، اســـتعام از ادارات  و تبریـــک نیابـت
دولتـــی، خصوصـــی و شـــرکت های خودرویـــی/ ســـرویس دریافـــت 
و ارســـال جـــواب آزمایـــش/ ترخیـــص، گمـــرک، حمـــل کاال و توزیـــع 
در داخـــل کشـــور/ ارســـال و توزیـــع دارو و اقـــام مـــورد نیـــاز 

ــی ــق جنـگ ــه مناطـ ــه تیپاکـــس بـ ــه هزینـ ــربازان بـ سـ

ـــر و گســـترش زیرســـاخت ها/ امضـــای  طراحـــی مجـــدد ســـازمانی و تغیی
قـــرارداد بـــا بانـــک ســـپه جهـــت جابـــه جایـــی وجـــه نقـــد و ســـکه/ 
ــورهای  ــهر درکشـ ــی تیپاکـــس در 34 شـ ــبکه ی بین الملـل ــدازی شـ راه انـ
ــی  ــه 50/ تعطیـل ــل دهـ ــکا در اوایـ ــا و آمریـ ــارس، اروپـ ــیه خلیج فـ حاشـ
ــه  ــه 50/ تاســـیس چاپخانـ ــای دهـ ــی تیپاکـــس در انتهـ شـــعب خارجـ
تیپاکـــس/ آغـــاز نشـــریه تیپاکـــس/ تاســـیس واحـــد روابـــط عمومـــی 
ــی/ تاســـیس دفتـــر مرکـــزی تیپاکـــس در تهـــران و گســـترش  و حقوـق
دفاتـــر تهـــران بـــه 10 دفتـــر/ تعییـــن نـــرخ بیمـــه بســـته ها بـــر اســـاس 
ــه/  ــال نامـ ــن ارسـ ــران/ اوج گرفتـ ــار در ایـ ــن بـ ــرای اولیـ ــته بـ ارزش بسـ

ــاخص وزن ــه شـ ــذری بـ ــاختار قیمت گـ ــر سـ تغییـ

بیـــن  بیـــن شـــهری، درون شـــهری)آنی و 24 ســـاعته(،  ســـرویس 
ــی/  ــی و هوایـ ــال زمینـ ــل/ ارسـ ــن الملـ ــاعته( و بیـ ــهری)24 و 48 سـ شـ
جابـــه جایـــی وجـــه نقـــد و ســـکه/ دریافـــت نســـخه، خریـــد و ارســـال 
دارو بـــه شهرســـتان ها/ خدمـــات شـــهری/ پیـــک موتـــوری/ جـــا بـــه 
جایـــی دســـتگاه های IBM و کامپیوتـــر بـــه ایـــران/ خریـــد و ارســـال گل/ 
جا به جایـــی خـــون بـــه منطـــق دور افتـــاده/ ارســـال نمونـــه خـــون بـــه 
ـــل/  ـــه مشـــتری/ دریافـــت خافـــی اتومبی آزمایشـــگاه، بازگشـــت نتیجـــه ب
ــال/  ــد و ارسـ ــفارش خریـ ــات/ سـ ــذ امانـ ــنگین/ اخـ ــوالت سـ ــل محمـ حمـ
ـــد  ـــه/ خری ـــه و ماهان ـــاری، روزان ـــه/ پرداخـــت اعتب ـــی/ پـــس کرای ـــام کتب پی
ــی/  ــک نیابـت ــلیت و تبریـ ــادت، تسـ ــد گل، عیـ ــل/ خریـ ــال اتومبیـ و ارسـ
ـــا وکالـــت نامـــه/ خریـــد و ارســـال بلیـــط/ اســـتعام از  ـــزا ب اخـــذ و ارســـال وی
ادارات دولتـــی و خصوصـــی/ انجـــام امـــور بانکـــی، تجـــاری و ارســـال مـــدارک 
مربوطـــه/ ارســـال اســـناد تجـــاری، بانـکــی، مـــدارک و اوراق بهـــادار/ حمـــل 

اثاثیـــه منـــزل
همکاری و ارائه به بانک های ایران انگلیس/ تهران/ اعتبارات/ 

پارس/ صادرات/ ایران هلند/ بازرگانی 

ــان  ــه خیابـ ــزی بـ ــر مرکـ ــال دفتـ ــدن/ انتقـ ــک شـ ــتراتژی کوچـ اسـ
ارســـال  اســـتعام/  هـــای  ســـرویس  مطهری/آغـــاز  و  حافـــظ 
ـــز  ـــدازی مرک ـــه/ راه ان ـــوس جهـــت کاهـــش هزین ـــا اتوب بســـته ها ب
ـــی ســـازی  ـــران / اجرای ـــن در ته ـــان قزوی ـــع در خیاب ـــع و توزی تجمی
قانـــون دولـتــی  جهـــت توقـــف ارســـال بســـته زیـــر 6 کیلـــو  و 
نامـــه توســـط شـــرکت تیپاکـــس و کاهـــش بـــازار بیـــن شـــهری 
ــق  ــه مناطـ ــی بـ ــای مردمـ ــا و کمک هـ ــال نامه هـ ــس / ارسـ تیپاکـ

جنـگــی

ــی تیپاکـــس/ ایجـــاد گروهـــی از  تغییـــر نـــام بـــه شـــرکت بین الملـل
شـــرکت هـــای زیـــر مجموعـــه تیپاکـــس از جملـــه پیـــک پیـــک، گلـــدن 

EPS ، EDS ،وینـــگ، خدمـــات آنـــی، تیپاکـــس شهرســـتان

حضور در 46 شهر با 55 نمایندگی

گروه خدماتی پارت

تغییر نام به شرکت تیپاکس سهامی خاص
ـــه  ـــر مجموعـــه تیپاکـــس از جمل ایجـــاد گروهـــی از شـــرکت های زی

خلیـــج پـــارت/ ســـحر پـــارت
تغییر نام به شرکت ترن پارت تیپاکس

حضور در چهار شهر تهران/ خرمشهر/ تبریز/ جلفا

60 نمایندگی

سرویس ها

سرویس ها

تحوالت مهم

سرویس ها

تحوالت مهم

تحوالت مهم

شرکت ها

نمایندگی ها

شرکت ها

شرکت ها

نمایندگی ها

نمایندگی ها

تیپاکس، از گذشته تا امروز
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دهه 90     )90تا95( دهه 70 

دهه 80 

ســـرویس بیـــن شـــهری )24 و 48 ســـاعته(، درون شـــهری)24 
ـــه/  ـــس کرای ـــی/ پ ـــی و هوای ـــال زمین ـــل/ ارس ـــن المل ـــاعته( و بی س
درج روزنامـــه رســـمی/ ترجمـــه رســـمی مـــدارک/ تاییـــد امـــور 
خارجـــه/ اخـــذ پـــاک ســـینی و شاســـی/ اخـــذ و ارســـال ســـند 
ماشـــین/ ســـرویس خریـــد و ارســـال) دارو، کتـــاب،گل و لـــوازم 
و...(/ اخـــذ و ارســـال جـــواب از ادارات و ســـازمان ها / اصالـــت 
روزنامـــه  در  آگهـــی  درج  رســـمی/  اســـناد  دفاتـــر  از  وکالـــت 
کثیراالنتشـــار/ اســـتعام از شـــرکت های تولیـــد خودرو)ایـــران 
و  دریافـــت  ســـرویس  و...(/  وانـــت  خودرو،ســـایپا،زامیاد،ایران 
ارســـال جـــواب آزمایـــش/ خریـــد گل، عیادت،تســـلیت و تبریـــک 

ــی نیابـت

آغاز مدل فرانچایز جهت اعطای نمایندگی
ورود اولین کامپیوتر و تحوالت تکنولوژی در تیپاکس

 /90 دهـــه  ابتـــدای  در  روز  در  بســـته  هـــزار   10 جا به جایـــی  رکـــورد 
ســـازمان یافتـــه شـــدن ارســـال خـــون بـــه کمـــک هـــال احمـــر/ شـــروع 
ســـرویس COD در ســـال 91/ دریافـــت ایـــزو 9001: 2008/ دریافـــت 
ـــات  ـــن کیفیـــت خدم ـــی تضمی ـــزو 10002: 2014/ دریافـــت نشـــان طای ای
ــرویس  ــه سـ ــه GPS/ ارائـ ــاوگان تیپاکـــس بـ ــز نـ ــل و نقـــل/ تجهیـ حمـ
بســـته بندی/ دریافـــت ایـــزو 10004: 2012/ اهـــدای تندیـــس کارافریـــن 
برتـــر بـــه مدیرعامـــل تیپاکـــس )همایـــش نیکـــو کارافریـــن(/ دریافـــت 
عنـــوان چهـــره ای نـــام آشـــنا و مانـــدگار صنعـــت حمـــل و نقـــل و ترافیـــک/ 
دریافـــت تندیـــس چهـــره مانـــدگار مدیریـــت کســـب و کار توســـط مدیـــر 

عامـــل تیپاکـــس

ســـرویس بیـــن شـــهری )24 و 48 ســـاعته(، درون شـــهری)24 ســـاعته( 
ــال زمینـــی و هوایـــی/ پـــس کرایـــه/ درج روزنامـــه  و بیـــن الملـــل/ ارسـ
ــاک  ــذ پـ ــه/ اخـ ــور خارجـ ــد امـ ــدارک/ تاییـ ــمی مـ ــه رسـ ــمی/ ترجمـ رسـ
ســـینی و شاســـی/ اخـــذ و ارســـال ســـند ماشـــین/ ســـرویس خریـــد و 
ارســـال) دارو، کتـــاب،گل و لـــوازم و...(/ اخـــذ و ارســـال جـــواب از ادارات 
ـــر اســـناد رســـمی/ درج آگهـــی در  ـــت از دفات ـــت وکال و ســـازمان ها / اصال
ـــران  ـــد خـــودرو )ای روزنامـــه کثیراالنتشـــار/ اســـتعام از شـــرکت های تولی
خـــودرو، ســـایپا، زامیـــاد، ایـــران وانـــت و...(/ ســـرویس دریافـــت و ارســـال 

جـــواب آزمایـــش/ خریـــد گل، عیـــادت، تســـلیت و تبریـــک نیابـتــی

ــال بیـــن شـــهری، درون شـــهری و بیـــن الملـــل/ ارســـال هوایـــی و  ارسـ
زمینـــی / ســـرویس های بیـــن شـــهری بـــه ســـه طریـــِق ارســـال عـــادی، 
عبـــوری )24 ســـاعته و 48 ســـاعته( و ارســـال مســـتقیم /ســـرویس 

پـــس کرایـــه/ ســـرویس COD/ ســـرویس بســـته بنـــدی

رکورد جا به جایی 3500 بسته در روز

تغییر نام به تیپاکس اکسپرس پارسترن پارت تیپاکس

رشد نمایندگی ها به 130 نمایندگی رشد نمایندگی ها به 65 نمایندگی
)30 نمایندگی درتهران/ 100 نمایندگی در شهرستان(

ترن پارت تیپاکس
ایجاد شرکت زیرمجموعه تیپاکس به نام تی پی ایکس

رشد نمایندگی ها به 85 نمایندگی

سرویس ها

تحوالت مهم

تحوالت مهم

سرویس ها
سرویس ها

تحوالت مهم

شرکت هاشرکت ها

نمایندگی هانمایندگی ها

شرکت ها

نمایندگی ها

مدیرعامل: اشرف فاخر

مدیرعامل: اشرف فاخر، مهرداد فاخر

مدیرعامل: مهرداد فاخر
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شرکت تیپاکس
دهه 50
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تیپاکس، از گذشته تا امروز ) سال 96 تا 99(

سال 1396

سال 1399سال 1397
سال 1398

- پیوستن به هلدینگ فاخر
- بازتعریف مدل کسب وکار شرکت تیپاکس

- دریافـــت نشـــان طایـــی برتریـــن خدمـــات در صنعـــت حمـــل و نقـــل از اجـــاس 
توســـعه کیفیـــت در حمـــل و نقـــل چنـــد وجهـــی و صنایـــع وابســـته

آغـــاز تحـــول دیجیتـــال شـــرکت تیپاکـــس/ افتتـــاح 
در  )تی هـــاب(  مکانیـــزه  مبـــادالت  تجزیـــه  مرکـــز 
ــامانه ِجـــت جهـــت  ــدازی سـ ــران/ طراحـــی و راه انـ تهـ
امضـــای  عملیـــات/  اتوماتیـــک  تمـــام  فراینـــد 
تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا شـــرکت قطـــر پســـت/ 
در   تیپاکـــس  هـــای  پوینـــت  ســـرویس  افتتـــاح 
ــوم،  ــال، پاالدیـ ــور) اپـ ــاری کشـ ــز تجـ ــن مراکـ بزرگتریـ
خلیـــج فـــارس و...(/ بازطراحـــی ســـاختار ســـازمانی 
و ایجـــاد دپارتمـــان هایـــی ماننـــد سیســـتم ها و 
ـــازار، فـــروش  روش هـــا، برنـــد و بازاریابـــی، تحقیقـــات ب

و توســـعه کســـب وکار

راه انـــدازی ســـامانه My-Tipax در تهـــران/ تغییـــر 
ــان  ــه دپارتمـ ــتری بـ ــدای مشـ ــش صـ ــعه بخـ و توسـ
تمـــاس  مرکـــز  تشـــکیل  مشـــتریان/  خدمـــات 
هوشـــمند  و  آنایـــن  ســـامانه  ورود  و  مســـتقیم 
خدمـــات مشـــتریان/ شـــکل گیری دپارتمـــان هـــای 
راه انـــدازی  لجســـتیک/  مهندســـی  و  اســـتراتژی 
ـــرآورد قیمـــت و زمـــان آنایـــن ســـرویس رهگیـــری و ب

همـــکاری مشـــترک بیـــن تیپاکـــس و کمیســـیون 
ــی یونســـکو و ثبـــت برنـــد تیپاکـــس در ســـازمان  مـل
ـــد ملـــی/ توســـعه ســـرویس  ـــوان برن ـــه عن یونســـکو ب
ـــران خســـارت  ـــغ جب بســـته بندی/ افزایـــش ســـقف مبل
از مبلـــغ 10 بـــه 30 میلیـــون تومـــان بـــا قـــراداد/ ایجـــاد 

دپارتمـــان تجـــارت الکترونیـــک

- فعالیت 283 نمایندگی در سراسر کشور
- شکستن رکورد ارسال 50 هزار بسته در روز

- بازنگـــری و تدویـــن چشـــم انـــداز و ماموریـــت در 
قالـــب برنامـــه اســـتراتژیک ســـمت 1400

- راه اندازی سرویس ویژه پیامک
- راه اندازی سامانه مکاتبات اداری آناین

ســـاختار  بـــا  ســـازمانی  هـــای  فراینـــد  بازنگـــری   -
APQCفراینـــدی

کنتـــرل مســـتندات ســـازمانی بـــا هـــدف پیـــاده ســـازی 
ـــت  ـــت کیفی ـــات  سیســـتم مدیری ـــت از الزام و مراقب

ـــزو 9001:2015 ـــای ای ـــر مبن ب

ــورد  ــور/ رکـ ــر کشـ ــی در سراسـ فعالیـــت 417 نمایندـگ
ارســـال 75 هـــزار بســـته در روز/ ارائـــه ســـرویس 
ــان  ــتریان/ دانش  بنیـ ــه مشـ ــوس بـ ــتیک معکـ لجسـ
ــرکت  ــوان اولیـــن شـ شـــدن تیپاکـــس و کســـب عنـ
مراکـــز  گســـترش  کشـــور/  دانش بنیـــان  پســـتی 

ــی  تجمیـــع و توزیـــع منطقـــه ای محـل

فعالیـــت 555 نمایندـگــی در سراســـر کشـــور/ رکـــورد 
رضایت ســـنجی  روز/  در  بســـته  هـــزار  ارســـال 125 
آنایـــن و دائمـــی از مشـــتریان تیپاکـــس در هـــر 
تجربـــه ارســـال یـــا دریافـــت/ توســـعه ســـرویس بیـــن 
الملـــل در کان شـــهرها/ افزایـــش ســـقف جبـــران 
خســـارت از مبلـــغ 30 بـــه 50 میلیـــون تومـــان بـــا 
در  مای تیپاکـــس  فعالیـــت  گســـترش  قـــرارداد/ 
اســـتان هـــای دیگـــر ماننـــد گیـــان، فـــارس، اصفهـــان، 
خوزســـتان، یـــزد، کرمـــان و سیستان وبلوچســـتان/ 
برگزیده شـــدن در جشـــنواره 100 واحـــد مشـــتری مدار/ 
راه انـــدازی ســـامانه E-Tipax بـــا هـــدف ارائـــه خدمـــت 
بـــه کســـب و کارهـــا و دسترســـی بـــه لجســـتیک 
هوشـــمند / راه انـــدازی  ثبـــت ســـفارش ســـریع در 
وب ســـایت تیپاکـــس/ راه انـــدازی سیســـتم هـــای 

ــن ــوزش آنایـ ــه آمـ یکپارچـ

نیمه اول

نیمه اول

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه دوم

نیمه دوم

مدیرعامل: مهرداد فاخر
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دفرت مرکزی شرکت تیپاکس
1399
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درگاه های فروش و سرویس ها

درگاه فروش

ای تیپاکس

ارسال درون شهری

شرکای لجستیکی تیپاکس: تی هاب، تی نکست، تی اکسپرس، ایفا

ارسال بین المللیارسال بین شهری

LTL Call Tipaxمای تیپاکس

وب سایت نمایندگی ها

کوریر سرویس

زنجیره تامین
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www.tipaxco.com

درگاه فروش تیپاکس
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پلتفرم ای تیپاکس

پلتفــرم  e-tipax  خدمتــی نویــن بــا تمرکــز در حــوزه تجــارت الکترونیک اســت که 
در بســتر وب، بــه ارائــه خدمــات بــه کســب و کارهــا می پــردازد و دسترســی بــه 
لجســتیک هوشــمند را بــرای تمــام کســب و کارهــا ممکــن می کنــد. ایــن خدمــت 
ــت  ــد ثب ــل پســتی مانن ــل و نق ــن فعالیت هــای حم ــد یکــی از اصلی تری می توان
ســفارش، جمــع آوری درب بــه درب، ارســال، رهگیــری و گزارش گیــری را بــه شــکلی 

ســاده و مــدرن، عرضــه کنــد.

قابلیت ها:
سفارش های تجمیعی

مدیریت سفارش ها
مدیریت عملیات و تخصیص

مدیریت مالی
برآورد قیمت و زمان

پشتیبانی آناین
مدیریت پروفایل
مدیریت آدرس ها

رهگیری آناین
ارائه لینک پرداخت

ارائه خدمات بسته بندی
امکان پرینت لیبل بارکد

e - commerce
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سامانه مای تیپاکس

ســامانه مــای تیپاکــس، بــر بســتر وب و تلفــن همــراه ایجــاد شــده اســت کــه 
می توانــد تمامــی خدمــات ثبــت ســفارش، پیگیــری و انجــام عملیــات ارســال 
تــا دریافــت یــک بســته را انجــام دهــد. در ایــن ســامانه می تــوان وزن، آدرس 
ــا  ــه صــورت آنایــن ی ــه را ب ــغ کرای ــده و فرســتنده را ثبــت و مبل ــام گیرن و ن
بــه روش هــای دیگــر پرداخــت کــرد. نماینــدگان تیپاکــس ســفارش های ثبــت 
شــده را مشــاهده کــرده و نســبت بــه جمــع آوری درب منــزل و ارســال آنهــا 

اقــدام می کننــد.

قابلیت ها:
مدیریت سفارش ها

مدیریت عملیات و تخصیص
مدیریت مالی

برآورد قیمت و زمان
پشتیبانی آناین
مدیریت آدرس ها

رهگیری آناین
ارائه خدمات بسته بندی

امکان ثبت سفارش صوتی
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نمایندگی ها Call tipax
مشــتریان تیپاکــس می تواننــد از طریــق مراجعــه حضــوری و یــا تمــاس بــا 
نمایندگی هــای تیپاکــس، درخواســت خــود را مطــرح و بــه ارســال بســته 

ــد.  بپردازن

ــرای ثبــت ســفارش، از طریــق تمــاس  یکــی دیگــر از درگاه هــای تیپاکــس ب
تلفنــی اســت. مشــتریان تیپاکــس می تواننــد از طریــق تمــاس بــا شــماره 

ــد.  0218457 ســفارش خــود را ثبــت و پیگیــری کنن

قابلیت ها:
سفارش تلفنی و حضوری خدمات تیپاکس

دریافت و ارسال بسته
ثبت و پیگیری شکایات/  پشتیانی از مشتریان

قابلیت ها:
ثبت سفارش تلفنی

ثبت و پیگیری شکایات
رهگیری تلفنی
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وب سایت  تیپاکس

وب ســایت تیپاکــس بــه آدرس Tipaxco.com ، یــک درگاه  ارتباطــی جامــع 
بــرای در اختیــار قــرار دادن اطاعــات مــورد نیــاز مشــتریان و همچنیــن یکــی از 

ــروش اســت. درگاه هــای ف

قابلیت ها:
تی مگ
تی تاک

ثبت سفارش سریع
رهگیری آناین

برآورد قیمت و زمان
ثبت و پیگیری آناین شکایت

ساخت رزومه و آگاهی از فرصت های شغلی
ثبت درخواست نمایندگی/ سرویس جدید

دانلود و مطالعه فصلنامه تیپاکس
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www.tipaxco.com

ســـــرویـــس ها
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ارسال درون شهری

خدمــت ارســال بســته درون شــهری، انتقــال بســته از مبــدا بــه مقصــد، درون 
یــک شــهر اســت کــه به صــورت درب بــه درب انجــام می شــود. در ایــن 
خدمت، بســته های مشــتریان در روز اول دریافت و در روز بعد، درون همان 

شــهر توزیــع می شــود.

خدمات ویژه: 
رهگیری آناین بسته 
خدمات بسته بندی 

جبران خسارت 
پیامک

)COD( پرداخت در محل
پسکرایه

در خدمــت درون شــهری تیپاکــس، چــه امکاناتــی در اختیــار مشــتری 
قــرار داده می  شــود؟

جبــران خســارت تــا ســقف 30 میلیــون تومــان بــرای مشــتریان عــادی و 
50 میلیــون تومــان بــرای مشــتریان قــراردادی

وابسته نبودن هزینه ارسال به مسافت داخل شهر
ارسال سفارش ها از یک مبدا به یک یا چند مقصد متفاوت

امکان تحویل روز بعد
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ارسال بین شهری

خدمــت ارســال بیــن شــهری تیپاکــس، انتقــال بســته ها از مبــدا بــه مقصــد، بیــن دو شــهر مختلــف، از طریــق مســیرهای هوایــی، زمینــی اســت. ارســال های هوایــی 24 ســاعته و 
ارســال های زمینــی 2 تــا 5 روزه بــه مقصــد خواهنــد رســید. در ســرویس ارســال بســته بیــن شــهری، امــکان ثبــت ســفارش از تمامــی درگاه هــای فــروش تیپاکــس وجــود داشــته و 

تمامــی ارســال ها بصــورت درب بــه درب انجــام می شــود.

خدمات ویژه: 
رهگیری آناین بسته 
خدمات بسته بندی 

جبران خسارت 
پیامک

)COD( پرداخت در محل
پسکرایه

 پلتفرم ثبت
امکانسفارش آناین

قدمت ورهگیری آناین
اعتبار برند

جبران
خسارت

پرداخت در 
)COD(شیوه های متنوع محل

ارسالپرداخت هزینه
درب به درب

بسته  بندی

حداقل یک نمایندگی 
در هر شهر با جمعیت 

باالی ده هزار نفر
بیش از 555

نمایندگی در کشور
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ارسال بین الملل

تیپاکــس خدمــات ارســال بســته، فریــت و کارگــو را در ســطح بین الملــل ارائــه 
می دهــد. 

قابلیت ها:
رهگیری آناین بسته 
خدمات بسته بندی 

جبران خسارت 
خدمات ترخیص و گمرک
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LTL 

نوعــی ســرویس ارســال محمولــه هــای حجیــم و ســنگین بــرای کســب و کارهــا، بــه صــورت درب بــه درب اســت کــه در آن بخشــی از ظرفیــت وســیله ی نقلیــه توســط فرســتنده 
خریــداری مــی شــود. در ایــن نــوع ارســال، فضــای وســیله ی نقلیــه توســط یــک یــا چندیــن مشــتری رزرو مــی شــود.

قابلیت ها:
صرفه جویی در زمان )تحویل 24 تا 48 ساعته(

شفافیت قیمت و کاهش هزینه
امکان تخلیه در چند مقصد
امکان بارگیری در چند مبدا

پشتیبانی تلفنی

ارسال روزانه در مسیرهای معین
ارسال کاالهای حجیم و سنگین

پرداخت اعتباری با امضای قرارداد
عدم بارگیری یا تخلیه در چند مرحله برای یک محموله

ارسال درب به درب
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تیپاکس در سال 99

بستهارسالشده

مشتـری

همکار

نمایندیگ

ناوگانلجستییک تعدادکاربرانمایتیپاکس

+13،800،000 %94

%84%32

%259%259

+5،200،000

 + 4،575

555

 + 2،600 +288،000
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 مشتـریان تیپاکس
Courier Service
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تیپاکــس در ســال 99، بــه بیــش از 5.2 
رســانی  نفــر مشــتری خدمــت  میلیــون 

کــرده اســت.
ایــن تعــداد مشــتری تیپاکــس، معــادل 

جمعیــت کشــور نــروژ اســت.
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روند رشد مشتریان تیپاکس

نمودار رشد تعداد مشتریان تیپاکس در سه سال گذشته:
با فرض رشد 90% در افزایش تعداد مشتریان، انتظار می رود تیپاکس در انتهای سال 1400، خدمت رسان بیش از 9 میلیون مشتری باشد.

13981397

1,826,023

2,851,418

%56

%84

5,260,783

9،000،000

1399 1400

1،530،000 
مشتری فرستنده

820 هزار نفر از مشتریان در برخی سفارش  ها نقش 
گیرنده و در برخی سفارش ها نقش فرستنده داشتند.

4،550،000
مشتری گیرنده

820،000 
مشتری
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فرستنده و گیرنده های بسته در تیپاکس 

نمودار افزایش تعداد مشتریان تیپاکس به تفکیک فرستنده و گیرنده
روند سه سال گذشته، نشان دهنده رشد تیپاکس در ارسال B2C  است.

مشتری در سال 1399، با تیپاکس 
بسته ای ارسال کرده اند. 

مشتری در سال 1399 از تیپاکس 
بسته ای دریافت کرده اند.

1،530،000 4،550،000
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هاب مکانیزه
افتتاح مدرن ترین و مکانیزه ترین هاب خاورمیانه 

به نام تی هاب برای پاسخگویی هرچه بهتر به 
مشتریان و افزایش سرعت پردازش و ارسال بسته 
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مشتریان قراردادی تیپاکس

مشــتریان قــراردادی تیپاکــس، ســازمان یــا کســب وکارهایی هســتند کــه بــه خاطــر حجــم بــاالی ارســال بســته های خــود و برخــورداری از شــرایط ویــژه، نســبت بــه عقــد قــرارداد 
اقــدام می کننــد.

رشد مشتری قراردادی
)1399(

)1398(

%318
1835

439
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پشتیباین مشرتیان تیپاکس
Courier Service
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  ۲۷۴   ۲۵۷

  ۱۸۷
  ۱۶۶

  ۲۰۵

  ۲۸۲

  ۱۴۵

  ۲۱۴

  ۲۸۲   ۲۷۷

  ۲۳۰

  ۲۸۵

فرودین  اردیبهشت  خرداد  تیر  مرداد  شهریور  مهر  آبان  آذر  دی  بهمن  اسفند 

تعداد تماس های تلفنی مشتریان با تیپاکس

تماس ورودی در سال 99 در واحد پشتیبانی مشتریان در سال 99

نمودار تعداد تماس ورودی به ازای هر 1000 بسته

 76 همکار 3.2 میلیون
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40,571
ساعت پاسخگویی

معــادل 3،400 روز مکالمــه یــک کارشــناس 
در پشــتیبانی مشــتریان تیپاکس؛

74% ایــن تماس هــا بابــت پیگیــری بســته 
و ثبــت ســفارش بــوده اســت. 
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تعداد تماس های تلفنی مشتریان با تیپاکس

تماس ورودی در یک روز

تماس پاسخ داده شده به 
صورت سیستمی در یک روز

 2,350,000
تماس های 

پاسخ داده شده 
توسط سیستم 

)%71(

578,000
پاسخ داده شده 
توسط کارشناس 

)%17(

362,000
تماس 

ناموفق)%12(

3,290,000
کل تماس ورودی 

در سال 99
تماس خروجی در یک روز

تیکت شکایت در یک روز

کل تماس دریافتی تماس دریافتی به تفکیک 
مدل پاسخ دهی

میزان رضایت مشتریان 
در اسفند 1399 از خدمات 
دریافت شده از پشتیبانی 
مشتریان تیپاکس

سطح سرویس 
پاسخگویی در سال 99

درصد پاسخگویی 
سیستمی

8،900 %81

%71

%88
6،400

2،000

460
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پشتیبانی مشتریان تیپاکس در یک روز 

درصد تماس پاسخ داده شده به تفکیک ساعت در سال 99

%0.4 %8.3 %8.3%12.5 %12.9 %12.3 %11.3 %10.7 %10.2%13.1

11 تا 12 ظهر
شلوغ ترین ساعت مرکز تماس در پاسخ دهی به مشتریان 

بیش از %13
 تماس ها در این ساعت پاسخ داده شده اند.
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از هر 1000 بسته ارسایل
در سال 1399، 9 مورد با ثبت شکایت همراه بوده اند.
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بسته ها در تیپاکس
Courier Service
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بسته بندی در تیپاکس

ــری بســته بندی  ــل توجــه در ارســال بســته، به کارگی ــم و قاب ــکات مه یکــی از ن
مناســب اســت. تیپاکــس بــا ارائــه بســته بندی های مناســب، ضمــن حفــظ 
امنیــت بســته های مشــتریان، در راســتای حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت نیز 

تــاش می کنــد. 

بسته های ارسالی تیپاکس در سال 99، با سرویس 
بسته بندی همراه بوده اند

تنوع بسته بندی در سال 99

کارتن تیپاکس

پاکت تیپاکس

سایر
)گونی، نایلون و ...(

%20

%9

%3

%8
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در سال 1399، از طرف هر 
فرستنده، به طور متوسط 

9.29.2 بسته ارسال شده است.
3 برابر رشد

یط دو سال

1397 1398 1399

4,231,421

7,086,866

13,893,384

%67

%96

بیش از 13 میلیون و 800 هزار بسته ارسال شده است!

نمودار رشد تعداد بسته های ارسال شده با تیپاکس
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بســته بندی و ارســال پیانــو دیــواری 
از تهــران بــه بوشــهر، بــا بیشــترین 

حساســیت روبــرو بــود.

حساس ترین بسته سال
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حساس ترین بسته سال

جهیزیه خوشحال کننده ترین بسته ای 
بوده که با عشق ارسال شده است.

خوشحال ترین بسته سال
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طــاووس، زیباتریــن مــوردی بــود کــه بــرای 
ارســال بــه نمایندگــی تیپاکــس آورده شــد 

و البتــه ارســال نشــد!
تــا  شــده  باعــث  مشــتری ها  اعتمــاد 
مثــل  خــود  زنــده  حیوانــات  جابجایــی 
طــاووس، طوطــی، کــرم، ماهــی، مــار، ســگ، 
تیپاکــس  بــه  را   .... و  خرگــوش  گربــه، 
و  قوانیــن  بــه  توجــه  بــا  امــا  بســپارند. 
ــرای ارســال وجــود  ــه ب ــی ک محدودیت های

نشــدند. ارســال  مــوارد  ایــن  دارد، 

زیباترین بسته سال
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زیباترین بسته سال

یکی از بسته های تیپاکس به خاطر 
دعوای بین مادرشوهر و عروس، 25 

بار بین مبدأ و مقصد رفت و برگشت 
داشته است.

خسته ترین بسته سال
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مجموع زمانی که تمام بسته های تیپاکس، از مبدا تا مقصد، در سال 99 پیموده اند.
 در این زمان می توان با سفینه فضایی استقامت ناسا، حدود 100 هزار مرتبه بین کره 

زمین و مریخ رفت و آمد داشت.

 110 هزار سال
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تعداد بسته های ارسالی تیپاکس )به تفکیک روز و ماه(

یکشنبه
اسفند 24

کم ترین 
ارسال

بیش ترین 
ارسال

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

باالترین ارسال در یک روز 
125هزار بسته 
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تعداد بسته های ارسالی تیپاکس )به تفکیک روزهای هفته(

تعداد بسته های ارسال شده

پرترافیک ترین روز تیپاکس

پرفروش ترین و پرترافیک ترین روز هفته

درصد بسته های ارسال شده

شنبه شنبه ها

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

2،615،815
%18.8

2،480،876
%17.9

 2،549،513
%18.4

2،402،679
%17.3

 2،264،761 
%16.3

1،531،100
%11 

48،730
%0.4
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مجموع وزن تمام بسته هایی است که در سال 99 توسط تیپاکس ارسال شده است. 
این وزن معادل 200 برابر ظرفیت بزرگترین هواپیمای باری دنیا، آنتونوف 225 است.

7/3 کیلوگرم
میانگین وزنی بسته های ارسال شده در سال 99

 52 میلیون کیلوگرم
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حجیم ترین و در عین حال سبک ترین بسته ای 
که ارسال شده ،  معادل یک وانت پنبه بوده 

حجیم ترین یا
سبک ترین بسته سال
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یــک ژنراتــور دیــزل بــا وزنــی بیشــتر از یک تن، 
ســنگین ترین بســته ارســالی تیپاکس بــوده، 
ــا هماهنگــی دفتــر مرکــزی و  ایــن دســتگاه ب

عقــد قــرارداد ارســال شــده اســت.

سنگین ترین بسته سال
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رکورد بیشترین ارسال پاکت در یک روز،

یکشنبه 24 اسفنــد
ارسال  23,000 پاکت
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چلوکباب، خوشــمزه ترین موردی بود که 
ــه نمایندگــی تیپاکــس  ــرای ارســال، ب ب

آورده و ارســال نشــد!
غذاهــای گــرم مثــل چلوکبــاب، آش، 
نــذری و ... از غذاهایــی بودنــد کــه بــه 

ــت، ارســال نشــدند. ــر ممنوعی خاط

ممنوعات ارسال بسته، در لینک روبرو 
قابل مشاهده هستند.

)https://tipaxco.com/forbidden(

خوشمزه ترین بسته سال
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7/8 میلیارد  کیلومتر 
بســته های  تمــام  کــه  مســافتی  مجمــوع 
تیپاکــس، از مبــدا تــا مقصــد، پیموده انــد.

ایــن مســافت معــادل 220 هــزار بــار دور زدن 
ــره زمیــن اســت. ک

630 کیلومتر 
میانگین مسافت طی شده برای هر بسته

لجستیک و نمایندگان تیپاکس
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لجستیک و نمایندگان تیپاکس
Courier Service
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زیرساخت عملیاتی تیپاکس
توســعه فعالیــت و خدمت رســانی در ســطح کشــور، نیازمنــد زیرســاخت عملیاتــی 
یکپارچــه و توانمنــد اســت. تیپاکــس تــا انتهــای ســال 99، 555 نمایندگــی، 2 مرکــز 
عملیــات )هــاب( و 67 مرکــز تجمیــع و  توزیــع منطقــه ای و محلــی را در سراســر کشــور 

ایجــاد کــرده اســت.

هاب )Hub(: 2 هاب
محلــی کــه در آن عملیــات تخلیــه، ســورت، تحویــل و بارگیــری انجــام می شــود. در 
هاب هــا ســورت در مقیــاس بــزرگ )مــگا ســورت( صــورت می گیــرد کــه ســورت، 

تجمیــع، حمــل و جابجایــی بســته ها را بهینــه می کنــد.

خدمات هاب در تهران، توسط شرکت تی هاب ارائه می شود.

مراکز تجمیع و  توزیع منطقه ای: 10 مرکز
محلــی کــه در آن بســته های دریافتــی ســورت )حجــم عملیــات کمتــر از هــاب( و 
تفکیــک شــده و بــه مرکــز تجمیــع و توزیــع محلــی و یــا نمایندگــی مقصــد تحویــل 

داده می شــود. 

مراکز تجمیع و توزیع محلی: 57 مرکز
مراکــزی کــه بــه صــورت مســتقیم بــا نمایندگــی تحــت پوشــش خــود در ارتبــاط 
هســتند. نمایندگی هــا بســته های خــود را بــه ایــن مراکــز تحویــل داده و از آن هــا 
دریافــت می کننــد. مراکــز تجمیــع و توزیــع محلــی، بســته ها را مســتقیما بــه یــک 

مرکــز تجمیــع و توزیــع منطقــه ای و یــا هــاب تحویــل می دهنــد.

شهرهای دارای نمایندگی: 329 شهر
)555 نمایندگی در 329 شهر(
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پراکندگی و رشد نمایندگی های تیپاکس

روند رشد نمایندگی های تیپاکس در 3 سال گذشته

نمایندگی های تیپاکس، 
در تهران هستند.

تیپاکس به طور متوسط در هر مرکز استان - به جز تهران - 4 نمایندگی دارد.
پراکندگی نمایندگی ها در استان ها

%24



گزارش جامع فعالیت های تیپاکس 

56

ــار بیشــترین ارســال  ــازار پاچن نمایندگــی ب
بســته را در بیــن نمایندگی هــای تیپاکــس 

در ســال 99 داشــته اســت.

نمایندگی با بیشترین ارسال
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تیپاکس در جنگل، کویر و دریا

سیاهکل

نمایندگی در دل جنگل

ابوموسی

نمایندگی در دل دریا

طبس
نمایندگی در دل کویر
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دورترین نمایندگی از دریا تا خشکی

۲،۴۰۰
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دورترین نمایندگی از خشکی تا خشکی

۲،۷۵۹
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 حداقل یک نمایندیگ
در شهرهای باالی 10هزار نفر

تا پایان سال 99 در شهرهای باالی ده هزار 
نفر، حداقل یک نمایندگی تیپاکس افتتاح 

شده است.



گزارش جامع فعالیت های تیپاکس 

61

نزدیک ترین نمایندگی ها در تهران

 ۱.۳
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شرکت تیپاکس
دهه 60
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 :

قدیمی ترین نمایندگان تیپاکس

1363

1346

1368

1375

1360

1372

1369

این نمایندگی تیپاکس از پدر به پسر منتقل 
شده است.
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ناوگان لجستیک تیپاکس

+ = کل ناوگان
 لجستیک تیپاکس

تهرانناوگان درون شهریناوگان بین شهری

شهرستان

2،6879651,722
392

1,330
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کمترین 
توزیع

بیشترین 
توزیع

کمترین 
ارسال

بیشترین 
ارسال

استان ها با تیپاکس ارسالسهم استان ها با تیپاکس توزیعسهم 

سهم هر استان در سال 99
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48% از سفارش های تیپاکس در سال 99 در مسیر تهران به شهرستان جابجا شده اند.

تهران به شهرستانشهرستان به شهرستانشهرستان به تهرانتهران به تهران

%69

%48

%32

%18

%2%85

%87 %93

%31%15

%13 %7

بسته

بستهبسته

بسته پاکت

پاکتپاکت

پاکت
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 نوآوری های تیپاکس
Courier Service
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تحول دیجیتال تیپاکس

دنیــای امــروز، دنیــای ظهــور و بــه کارگیــری فناوری هــای دیجیتــال در کســب و 
ــا  ــاق ب ــا دنیــای دیجیتــال و انطب کار و زندگــی اســت. مواجــه کســب و کارهــا ب
آن، از الزاماتــی اســت کــه بــرای بقــا و توســعه هــر برنــد بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. تحــول دیجیتــال در تیپاکــس از ســال 1397، بــا راه انــدازی ســامانه جــت 
)جمــع آوری و توزیــع( آغــاز شــد و تــا امــروز، بــا توســعه ســامانه ها و پلتفرم هــای 

آنایــن مختلــف، ادامــه دارد. 

تحوالت دیجیتال تیپاکس:
راه اندازی سامانه جت

سیستم های یکپارچه آموزش و مکاتبات اداری آناین
سامانه مای تیپاکس )اپلیکیشن و نسخه وب(

سیستم تلفن گویا )0218457(
رهگیری آناین

ثبت و پیگیری شکایت آناین
برآورد هزینه و زمان آناین

ثبت سفارش سریع در وب سایت تیپاکس
نظرسنجی و رضایت سنجی آناین از مشتریان در هر تجربه

سامانه جامع ای تیپاکس
آنایــن ســاختن تمامــی فرم هــای ســازمانی شــامل درخواســت نمایندگــی، 

همــکاری بــا کســب و کارهــا، درخواســت کارآمــوزی و... 
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+ + =

برآورد قیمت و زمان در سایت تیپاکس

هزینهقیمت نهایی
سرویس ویژه

مالیات بر ارزش 
افزوده

هزینه 
سرویس پایه

1. نوع محتوای بسته

2. وزن و ابعاد

3. زمان از ارسال تا دریافت

4. فاصله مبدأ و مقصد )کیلومتر(

5. نوع سفارش )پاکت/بسته(

پنج عامل تأثیرگذار در هزینه سرویس پایه

هزینه ارسال یک بسته، یکی از موارد قابل توجه در هنگام ارسال آن خواهد بود. 
تیپاکــس بــرای ایجــاد ســهولت دسترســی مشــتریان خــود، امــکان بــرآورد هزینــه و زمــان را، بــه صــورت رایــگان، 
فراهــم کــرده اســت. مشــتریان می تواننــد بــا مراجعــه بــه وب ســایت تیپاکــس، در صفحــه اصلــی، روی قســمت 
بــرآورد قیمــت و زمــان کلیــک کــرده و بــا پــر کــردن قســمت های تعیین شــده، از زمــان و هزینــه ارســال بســته خــود 

مطلع شــوند. 
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طبق آمار، انتظار می رود با شیوع ویروس کرونا، تعداد خریدهای اینترنتی به ازای هر مشترک اینترنت در ایران، بیش از 50% رشد داشته باشد.
تیپاکــس در ایــن ســال ها تــاش کــرده اســت تــا بــا ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر بــه مشــتریانش، جابه جایــی بســته های خریــد اینترنتی را تســهیل کنــد. طراحی و پیاده ســازی ســامانه 

جامــع ای تیپاکــس در ســال 99، یکــی از بزرگتریــن گام هــای تیپاکــس در راســتای توســعه همگام با رشــد بــازار E-commerce بوده اســت.  

سال 94

* عدد مربوط به سال 1400 به صورت تخمینی، مبتنی بر عملکرد 5 
ماه نخست سال، استخراج شده است.

منبع: گزارش اقتصادی شاپرک

6 6 7

10

14

17

21

سال 95 سال 96 سال 97 سال 98 سال 99

شیوع کرونا

سال 1400

e - commerce
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سامانه جامع ای تیپاکسطبق آمار، انتظار می رود با شیوع ویروس کرونا، تعداد خریدهای اینترنتی به ازای هر مشترک اینترنت در ایران، بیش از 50% رشد داشته باشد.
e t i p a x c o . c o m
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سامانه مای تیپاکس
m y t i p a x . t i p a x c o . c o m
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2000بیشتر از 
2000تا  1000بین 
1000تا  100بین 

100کمتر از 
غیرفعال

توسعه مای تیپاکس

بیشتر از 2000
بین 1000 تا 2000

بین 100 تا 1000
کمتر از 100

غیر فعال

مای تیپاکــس در نیمــه اول ســال 98 فعالیــت خــود را در اســتان تهــران آغــاز کــرد و از نیمــه دوم ســال 99، بــه تدریــج در ســایر اســتان ها نیــز بــه فعالیــت پرداخــت. بــه صورتــی کــه تــا 
انتهــای ســال، 20 اســتان در مای تیپاکــس فعــال شــدند.

فروش مای تیپاکس تهران در سال 99

استان  فعال در مای تیپاکس تا انتهای سال 99

%96

20
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عملکرد  مای تیپاکس

74.757

199.322288.907

80.80980.389

342.189 417.000
%50

212.378 25.230187.148

تعداد نصب اپلیکیشن

تعداد کل

بیشترین فروش مای تیپاکس در 24 فروردین و با بیش از هزار فروش در یک روز بوده است.

تعداد ماندگاری در اپلیکیشن

کل کاربران مای تیپاکسکاربران وب مای تیپاکس
)1399()1399(

)1399(

)1398()1398(

)1398(

%58 %26
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شبکه های اجتماعی تیپاکس در سال 99

95

5.000

99

200

148

9.200

45% رشد نسبت به سال 98
فالوورفالوورفالوور

58% رشد نسبت به سال 6298% رشد نسبت به سال 98

پست منتشر شدهپست منتشر شدهپست منتشر شده

تعداد کلتعداد کلتعداد کل
پاسخگویی دایرکت و پیامپاسخگویی دایرکت و پیامپاسخگویی دایرکت و پیام
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وب سایت تیپاکس

ــا ظاهــر و امکاناتــی جدیــد  وب ســایت جدیــد تیپاکــس، در اواخــر ســال 98، ب
رونمایــی شــد. در حــال حاضــر، تمامــی خدمــات آنایــن تیپاکــس از طریــق ایــن 

وب ســایت، در دســترس مشــتریان قــرار دارد. 

از مهمترین امکانات وب سایت تیپاکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رهگیری بسته

برآورد زمان و هزینه
دسترسی به نمایندگی ها

سامانه مای تیپاکس
سامانه جامع ای تیپاکس

تی مگ )مرجع جامع دانش لجستیک(
تی تاک )رادیو تیپاکس(

فصلنامه تیپاکس
اخبار تیپاکس
معرفی خدمات

پشتیبانی مشتریان 
ثبت سفارش سریع

ثبت و پیگیری شکایت
درخواست نمایندگی

فرصت های شغلی
ارتباط با دانشگاه ها

درخواست سرویس جدید
گالری تیپاکس و ...
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مهم ترین دالیل ورود افراد به وبسایت تیپاکس بر حسب درصد مراجعه

10 شهر پربازدید در وبسایت تیپاکس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

رهگیری

 ثبت شکایت

دکمه ارسال بسته

 دانلود
 مای تیپاکس

تماس

پیگیری شکایت

ثبت سفارش

 درخواست
 نمایندگی

برآورد قیمت

 تکمیل اطالعات
نمایندگی

27,136

%1

تهران

اصفهان

شریاز

تربیز

اهواز

قم

کرج

ارومیه

یزد

کرمان

%1 %1 %1 %1 %1

%2 %3 %5 %63

281

23.2 میلیون
308,782

پربازدیدترین روز
26 اسفند 99

پربازدیدترین ساعت
12 ظهر 26 اسفند

رتبه الکسا وبسایت در سال 1399

کل بازدید از وبسایت در سال 1399

بازدید بازدید
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سرمایه های انساین تیپاکس
Courier Service
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تعداد همکاران تیپاکس در سال 99

تعـــداد کل همکاران
تیپاکس در سال 99

4،575

تیپاکس یار و متصدی )2500 نفر( 

نماینده )555 نفر(

ستادی )373 نفر(

صف )182 نفر(

ناوگان بین شهری )965 نفر(

%55
%12
%8
%4
%21
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همکاران تمام واحدهای تیپاکس

همکاران ستادی

همکاران صف

همکاران تیپاکس یار و متصدی

همکاران نماینده

%11 89%

%55%45

%96%4

%90%10

%90%10
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مدیریت بانوان در نمایندگی های تیپاکس 

مدیریت 54 نمایندگی تیپاکس را بانوان به عهده دارند؛
حدود 10 درصد از کل نمایندگی ها در سال 99

اولین نمایندگی با مدیریت یک خانم در بوشهر 
تأسیس شده است.

نمایندیگ رشت
1399
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همکاران صف و ستادی تیپاکس در سال 99

رشد تعداد همکاران ستادی 
تیپاکس در سال 99

1397 1398 1399

555رشد تعداد همکاران صف و ستادی 

376

275

%48

کارمند/کارشناس
مسئول

%52 کمتر از 1 سال %57

 سابقه کار همکاران صف و ستادی سن همکاران صف و ستادی رده سازمانی همکاران صف و ستادی

40%35سال
%29

%18

%6

میانگین سن

21%کارگر 1 تا 2 سال %36

19%سرپرست 2 تا 6 سال %6

3%رئیس 6 تا 10 سال

بیشتر از50 سال 40-50 سال 30-40 سال 20-30 سال

%3

5%مدیر بیشتر از 10 سال %3
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  ۶۶

  ۱۵۲

  ۴۳

  ۲۱۵

  ۷۵

  ۴

زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم کارشناسی دکارشناسی ارش دکتری

یالتتعداد همکاران صف و ستادی به تفکیک میزان تحص

۳۰۸

۱۰۹

۵۴

۳۴

۲۷

۲۳

اجرایی

بازاریابی و توسعه بازار

مالی، حقوقی

توسعه سرمایه انسانی

زیرساخت

توسعه کسب وکار

تعداد همکاران صف و ستادی به تفکیک واحدها تعداد همکاران صف و ستادی به تفکیک میزان تحصیات

بیش از 50 درصد همکاران صف و ستــاد
تیپاکس، تحصیات کارشناسی و باالتر دارند

همکاران صف و ستادی تیپاکس در سال 99
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گزارش جامع فعالیت های تیپاکس 

قیف استخدام تیپاکس در سال 99

مصا
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نیروهای جذب شده تیپاکس در سال 99 

مراجعه حضوریآگهی )روزنامه و سایت دیوار(
شبکه اجتماعی

معرفی توسط منابع 
انسانی شرکت ها %8

سایت های کاریابی

 معرفی توسط همکاران

سایر



باسابقه ترین و جوان ترین ها در تیپاکس

مائده جنگلی جوان ترین
همکار

با سابقه ترین
همکاران

آقای بیرنگ باف

محمد عبدالغفاری

سابقه: 46 سال

سابقه: 29 سال

20ساله

کارشناس مالی تبریز

کارشناس واحد مالی

سابقه قدیمی ترین همکار تیپاکس بیش از دو 
برابر سن جوان ترین همکار است .

گزارش جامع فعالیت های تیپاکس 
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سجاد روستائی

علی سمندر

محمد نوری

نیما کیوان داریان

محمدرضا حیدرزاده

روزعلی میرزایی

سوگند قاسمی جوان ترین
تیپاکس یار

تعدادی از
باسابقه ترین
تیپاکس یار

جوان ترین
متصدی

21 ساله 

از سال 1370

از سال 1373

از سال 1380

از سال 1380

از سال 1378

19 ساله

باسابقه ترین و جوان ترین ها در تیپاکس
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افتخارات و مسئولیت های
Courier Serviceاجتمایع تیپاکس
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مسئولیت های اجتماعی تیپاکس
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۱۴۰۰
۱۸
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مسئولیت های اجتماعی تیپاکس



سایر مسئولیت های اجتماعی تیپاکس در 
سال 98 و 99

ارســال کمک هــای مردمــی بــه ســیل زدگان اســتان 
کرمانشــاه و ایــام

ارســال مســتمر کمک هــای ســازمان برنامــه جهانــی غــذا 
)WPO( بــه سراســر کشــور

 ارســال مســتمر مواد غذایی، تجهیزات بیمارســتانی و 
همچنین ماســک و دســتکش به نقاط محروم سراســر 

کشــور بــا همراهــی ســازمان داوطلبــان هــال احمر
همراهــی در مجموعــه هــال مهربانــی بــرای توزیــع 

تجهیــزات بهداشــتی بــه شــهر بجنــورد
حمایت از جشنواره فرفره برای فرهنگ سازی کودکان

همــکاری تیپاکــس با ســازمان یونســکو )بخــش برنامه 
جهانــی غذا(

گزارش جامع فعالیت های تیپاکس 
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www.tipaxco.com

 افتخارات تیپاکس
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افتخارات تیپاکس 

دریافــت تقدیرنامــه از ســازمان داوطلبــان جمعیــت 
هــال احمــر در ارســال کمــک هــای مردمــی بــه مناطــق 

ســیل زده 1398
دریافــت تقدیرنامــه از ســازمان ملــل متحــد، بخــش 
برنامــه جهانــی غــذا، در فعالیت هــای خیرخواهانــه 
و ایفــای نقــش موثــر در ارســال مرســوله های ایــن 

ســازمان بــه نقــاط مختلــف کشــور 1398  
ثبــت برنــد تیپاکــس در ســازمان یونســکو بــه عنــوان 

برنــد ملــی 1399 
ــان  ــش بنی ــن شــرکت پســتی دان ــوان اولی کســب عن

کشــور، ســال 1398
تیپاکــس حامــی ســومین جشــنواره مــد و لبــاس ســی 

پــال، ســال 1399
واحــد  یکصــد  ـی  مـل جشــنواره  برگزیــده  تیپاکــس 
مشــتری مدار و برنــد 60 ســاله مشــتری مدار، ســال 1399




