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پست اول از لحظه شکل گیری

مدیرعامل پست اول

خصــوصی سازی در پســت، حاصل یک دهه سعی و 

تالش دولت و بخش خصـــوصی است. بی اعتمادی 

ناشی از تجربیات ناموفق خصوصی سازی در کشور، 

مهمتـرین مانع دل کندن دولت از اپـراتوری خدمات 

ـتی بود. سرانجام نیز این نگرانی ها اجازه نداد تا  پسـ

دلبســـتگی های دولت به پســــت، به عنوان یکی از 

قدیمی ترین ساختارهای بروکراتیک کشور(با بیش 

از یکصــــــــد سال سابقه در کشـــــــــور) به طور کامل 

گسـسـته شود. در پایان دولت یازدهم گفت و گو بر 

سر خصوصی شدن پسـت جد یتر شد و سرانجام در 

آغاز فعالیت دولت دوازدهم، اپراتورهای خصـــوصی 

پســت، به این زیســـت بوم افزوده شدند.بر اساس 

قانون، دولت موظف شد تا نســــــبت به انتخاب دو 

ـرکت  اپراتور ازطریق مزایده اقدام نماید تا در کنار شــ

ملی پســت جمهوری اسالمی ایران، به ارایه خدمات 

ـتی بپردازند. در این چارچوب، تغییراتی در  پســــــــــــ

وظایف شرکت ملی پســــــــت ایجاد شدتا به تدریج 

اپراتورهای خصـــــــــــــوصی بتوانند در حوزه خدمات 

پستی غیرپایه، جایگزین این شرکت شوند .

پســـــــــــت اول خواهان تعطیلی هیچ یک از فعاالن 

ـتی نیســت وتمایل دارد همه فعاالن این عرصه  پسـ

در سایه تعامل با یکدیگر، کســـبو کار خود را توسعه 

دهند.

بخش مهمــــی از انتظارات اما، در متن بازار جــــریان 

ـتی انتظار دارند تا به  دارد و بر اساس آن، فعاالن پسـ

محمد حسن کرباسیان

۲

مدلی که اپراتور اول خصوصی پست برای نقش آفرینی در 

این عرصه برگزیده، یک مدل مشــــارکتی متمایز است که 

میتواند الگویی برای نظام خصوصی سازی کشور باشد.



زیست بوم صنعت پست و پست لجستیک کشور است 

که در آن، با تکیه بر زیرســـاخت هایی که اپراتور تاکنون 

ساخته و همچنان آن را گسـترش خواهد داد، همه اعضــا 

می توانند بازار بزرگ تری را خلقکنند، از زیرســــاخت های 

معطل خود اســــــــــتفاده بهینه تری انجامدهند، برخی از 

خدمات خود را به مجموعه های تخصـصـی تر بســپارند و 

متقابال به کمک اعضــــــــــــــــــــای شبکه به ارایه خدماتی 

بپردازندکه تاکنون قادر به ارایه آن نبودند.

عالوه بر آن، بر اســــــــــــاس انتظاری که همه بخش های 

حاکمیت از اپراتور دارند، کمک به شــــــفاف تر شــــــدن و 

ســــاخت یافتگی بازاری که تنها ۲۰ درصـــــد آن در اختیار 

فعاالن رســـــمی بازار اســـــت، از مهمترین اهداف اپراتور 

است. در این چارچوب، پست اول و هیچ فعالیت تصدی 

گرایانه ای را،  راهبری نمی کند و با اتکا به این رویکرد می 

خواهد بازیگری باشد که زمین بازی را عوض می کند.

وقت تغییر است...

کمک حضـور اپراتورها، بازاربزرگ تر، استانداردتر، با تزاحم 

ـرای  های قانونــی و غیــر قانونــی کمتــر،محیط روان تــر بـ

کســــــــــــــــــب و کار و مدعیان و مجوزهای کمتر،روبه رو 

باشـند.در واقع فعاالن حرفه ای بازار امیدوارند اپراتورهای 

خصــــوصی بتوانند، خدمات و مزایای حضــــور یک اپراتور 

واقعی در زیســـــــــــــت بوم را که در این سال ها به سبب 

دولتی بودن و تصــــــــــدی گری اپراتوردولتی، امکان بروز 

نیافت، در قامت اپراتورهای خصوصی مشاهده کنند.

این مســــئولیت ها و تکالیف، پســـــت اول را واداشت تا 

فراتر از

ظرفیت ها و تکالیف قانونی، به اپراتوری خدمات پستی، 

به منزله یک (امر ملی) و نه بنگاهی یا حتی بخشـــی نگاه 

کند و در نتیجه از ابتدا، اندیشـــه های بزرگ و اهداف بزر 

گتری را تعقیب کند.بهره برداری از مشــــاوران برجســــته 

بین المللی و داخلی در نخســـتین گام های آغاز فعالیت، 

حاصــل چنین تفکری اســـت. از دل این رویکرد، یک مدل 

متمایز برای فعالیت اپراتور احصـــــــــــــا شد که می تواند 

الگویی در نظام خصوصی سازی ایران باشد.

طراحی شبکهپسـت اول، به عنوان نماد و حلقه اصلی این 

مدل کســـب وکار، یک رویکرد نوین در مشـــارکت فعاالن 
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چرا سـاماندهی و ســاخت یافته کردن بازار، مهمترین 

نیاز صنعت پست کشور است ؟

عبور ار تاریکی...
اپراتور اول خصوصی پست کشور، بنا به تعهداتی 

که در چارچوب اصــــــــــول حاکم بر پروانه خود به 

ـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ســـــــــــ

ـال ، 25 درصــد به  ســپرده اســت؛ باید ظرف 5 سـ

بخش رسمی بازار پست کشور اضافه کند.

اقتصاد ایران اصوال با معضل بزرگ بودن بخش 

سایه اقتصـــاد و رونق فعالیت های غیر رسمی 

مواجه است و آنچه در تجربه راه اندازی پسـت 

اول در حال انجام است، میتواند بالقوه الگویی 

برای تقویت بخش رســمی و کوچک ســـاختن 

بخش غیر رسمی اقتصاد ایران باشد.

۴

عبور ار تاریکی...



صاحب نظران و فعاالن اقتصـادی معتقدند بزرگ و 

پر رنگ بودن سهم اقتصـــــاد غیر رسمی و سایه در 

حجم کلی اقتصـاد ایران، دالیل نهادی بسـیار جدی 

دارد. به طور مشـــــــــــخص کیفیت پایین کاالهای 

عمومی و عدم کارایی دولت در تولید و عرضه این

خدمات، همچنین ضــــــعف های بنیادین دولت در 

اعمال الگوهای حکمرانی خوب در حوزه اقتصـــــــــاد 

سبب شده تا برای بیشــتر فعاالن اقتصـــای هزینه 

های وارد شدن به بخش رسمی اقتصــــــاد،بیش از 

فواید آن باشد.

.

در واقع حجم اقتصــــاد غیر رسمی و نیمه رسمی یا 

به تعبیری همان اقتصـــــاد سایه، در کل اقتصــــــاد 

کشور، آنچنان بزرگ؛ و تاثیر این بخش از اقتصاد بر 

مناسـبات اجتماعی و ســیاســی ما ایرانیان چنان پر 

رنگ است که می توان گفت کاهش حجم اقتصاد 

سایه و تقویت اقتصــــاد رسمی، یکی از مهم ترین 

ـرای تقویت« حاکمیت قانون »در  اقدامات الزم بــــــ

کشور است.
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در مورد توسعه بخش رسمی بازار پســــت کشـــــور 

دارد، موضوع احیای مزیتهای حضــــــــور و فعالیت 

بازیگران پســــــــــــــتی در بخش رسمی بازار یکی از 

ـراحــی و  کلیدی تـرین رویکـردهای مورد توجه در طـ

پیاده سازی مدل کســـــب و کار پســــــت اول بوده 

است.

بر اساس این دیدگاه،اپراتور اول خصــوصی پســت، 

تقویت بخش رسمی بازار پسـت را در مسـیر ارتقای 

ساخت یافتگی  شبکه فعاالن پســـــــــــتی تعقیب  

میکند.

در این شرایط اگر قرار باشد فعاالن بخش خصـوصی 

را برای حضـور در اقتصـاد رسمی، ترغیب و تشــویق 

ـزارهایــــی مانند اجبار قانونـــــی و تقویت  کنیم، ابـــ

نظارت چندان کارایی نخواهد داشت .قدم اول برای 

تحقق این امر کاهش هزینه فرصت حضـــــــــــــــور 

بازیگران صحنه کســــــــــب وکار، در بخش رسمی و 

تقویت پاداش و مزایای حضــور در بخش رسمی در 

مقایســــه با فعالیت در بخش غیررسمی اقتصــــاد 

است. 

.با توجه به تعهدی که اپراتور اول پسـت خصـوصی 
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ارتقای سـاخت یافتگی شـبکه به این معناسـت که 

هر یک از کســــــــب وکارهای فعال در شبکه، ضمن 

حفظ اســـتقالل مدیریتی خود، برای ارتباط بهینه با 

همکاران، مشــــــتریان، جامعه و نهادهای نظارتی و 

تنظیم گر حاکمیتی از اســــــتانداردهای عملیاتی و 

مدیریتی معینی پیروی میکند.

این اســـــتانداردها، بر خالف الگوی رایج در ســــــایر 

بخش های اقتصــاد کشــور، در روندی دموکراتیک، 

بوسیله اعضــــــــــای شبکه و به اتکای رای آنان و با 

کمک مشــــــــاوران و صاحب نظران منتخب فعاالن 

صنعت طراحی و تصـویب می شود و هدف کلیدی 

آن تقویت تجارت منصـفانه و توسعه فرصت بازی 

های برد-برد میان فعاالن اکوسیســـــــــــــتم و سایر 

اعضای شبکه ذینفعان صنعت پست است.
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در واقع اپراتور از طریق ایجاد شـــبکه، عالوه بر کمک 

به تقویت روابط تجاری میان فعاالن صــــــــــــــنعت، 

ـران بازار و نهادهای نظارتـــی و  ارتباطات میان بازیگــ

تنظیم گر حاکمیتی را تسهیل میکند.

به این تــرتیب کاهش هــزینه مبادله اطالعات میان 

حاکمیت و فعاالن بخش خصــــــــوصی، انتقال صدای 

واحد از فعاالن صــــنعت به نهادهای ســــیاســـــتی و 

مقررات گذاران و در نهایت مشـــــــــــــارکت فعاالنه در 

هوشمندسازی سیاستگذاری و تنظیم گری چشــــــم 

اندازی روشـــــــن برای کاهش هزینه و افزایش فایده 

اتصـــــــــــــــال به بخش رسمی بازار را پیش روی کلیه 

بازیگران کلیدی صنعت پست ترسیم میکند.



تجربه، سال اتکای به اول پست گذار       60  سرمایه

رویکردی متفاوت را برگزیده است

اینجا از خصولتی ها خبری نیست؛

مدل مدیریت مشارکتی

به جای تکیه بر انحصار

   خصـــــــوصی سازی در ایران تاریخچه مفصــــــــلی از 

شکســــــــــــت و ناکارآمدی دارد.به این معنا که هدف 

واقعی خصــــــــوصی سازی، یعنی تقویت انگیزه برای 

خلق ارزش اقتصـــادی و تعریف فرصت های تازه برای 

بازی های برد-برد و همچنین بهبود وضـعیت رقابت و 

شفافیت؛دربســـیاری از تجربه های خصـــوصی سازی 

حاصل نشده است.

   در بســــــــــــیاری از موارد صرفا مجموعه ای از مزایا و 

امتیازات انحصــــــــاری و غیرمنصــــــــفانه که روزی در 

چارچوب مالکیت دولتی/عمومی اداره میشــــــــــده و 

الاقل به این واســـــــــــطه تحت حداقلی از نظار  تهای 

رســـــمی و قانونی بوده اســـــت، با تغییر وضـــــعیت 

مالکیت از این نظارت ها معاف شـــــــــــــــــده و تحت 

مدیریت تازه ای قرار گرفته اســـــــت که نه متعهد به 

منطق اقتصادی تجارت منصـفانه بوده و نه انگیزه ای 

برای تقویت فرصت باز یهای برد -برد در اکوسیســـتم 

اقتصادی داشته است

   از این منظر تجربه حضــور یکی از فعاالن با سابقه و 

شناسنامه دار پســتی در فرآیند خصـــوصی سازی این 

صــنعت و بکارگیری مدلی نوین در تعریف مناســبات 

کسـب و کار که به صورت همزمان بر تقویت رقابت و 
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توسعه همکاری های برد -برد در نظام اقتصــادی اتکا دارد 

میتواند نقطه عطفی در روند خصوصی سازی های کشـور 

و نمونه ای قابل الگو برداری برای سـایر حوز هها باشــد،آن 

هم وقتی این فعالیت در بازاری صــــــــــورت می گیرد که 

امروز بیش از 80 درصـــد آن در اختیاربخش غیر رســــمی 

است و سهم عمده ای از بخش رسمی آن هم توسط یک 

شــــرکت دولتی اداره می شــــود که ظرفیت چندانی برای 

سودآوری و رشد ندارد.

۱۰

صنعت، ب هویژه دولت و مشتریان است.

در مدل کســــب و کار شبکه ای، مجموعه ای از کســــب و 

کارها )به ویژه بنگاه های کوچک ومتوسط( ضـمن حفظ 

اسـتقالل مدیریتی خود، از یک پلتفرم واحد و اســتاندارد 

شده برای تبادل محصــــــــــــول/سرویس، پول و اطالعات 

اسـتفاده می کنند و به این ترتیب هزینه مبادله درنظام 

اقتصــــــــــــادی کاهش و بهره وری افزایش پیدا م یکند؛ 

همچنین اتصــال این مجموعه از کســب و کارها در قالب 

یک شـــــــبکه به آنها امکان ســـــــرمایه گذاری در ایجاد و 

استفاده از زیرساخت های بزرگ و سنگین مشــــــــترک را 

میدهد. به این ترتیب مجموعه ای از کســـــــب وکارهای 

کوچک و متوســـط ضــــمن حفظ انعطاف پذیری و چابکی 

ناشــــــــی از مقیاس خرد خود می توانند از مزایای رقابتی 

کســــــــــب و کارهای کالن مقیاس در حوزه های کارایی و 

کیفیت برخوردار باشند. 

   اپراتور اول خصــــوصی پســــت کشــــور برای فعالیت در 

چنین بازار وشـرایطی به سـراغ یک تجربه تازه و اســتفاده 

Network  ازمدل مدرن «کســـــــــــب  و کارهای شبکه ای

 Base Businessدر صنعت پســـــــــت رفته است.ویژگی 

برجســته این مدل کســب و کار تقویت همزمان رقابت و 

همکاری در جامعه فعاالن صنعت پســت و در نظر گرفتن 

مصــالح و منافع بلند مدت سایر اعضـــای شبکه ذینفعان 



  در اکوسیسـتم صنعت پســت می شود که یکی از مهم 

ترین عوامل موثر بر کیفیت فضای کسـب و کار و امنیت 

اقتصـــــــــادی است.ضمانت اجرای قراردادها درون شبکه 

،بین کســــب و کارهای عضــــو، به واسطه نظارت موجود 

بوســــــیله اپراتور در بیرون شـــــــبکه با تامین کنندگان، 

بواسطه قدرت چانه زنی ناشی از مقیاس شبکه ارتقا می 

یابد.

   اپراتور اول خصـوصی پسـت کشـور، به رغم اینکه بنا به 

مجوز دریافتی و حقوق قانونی ناشی از آن می توانســته 

در یک بازار شبه انحصـــــــاری و دارای حق حفاظت دولتی، 

ـتی بپردازد و با وجود اینکه  مســـــتقیما به فعالیت پســـــ

ـرکت تیپاکس و در اختیار داشـــــــتن  ســــــابقه کار شــــــ

زیرســاخت های آن، اپراتور اول را قادر می ســاخته از این 

بازار شبه انحصـاری سود کوتاه مدت قابل توجهی کسـب 

کند؛ اما، با نگاه به ســـــودآوری و توســـــعه بلند مدت، از 

ورود به حوزه تصــــــدی گری و ارائه خدمات مســــــتقیم 

پستی احتراز کرده و بنا به مدل کسب و کار تعریف شده، 

وظیفه خود را به دایر کردن یک شـــــبکه ســـــاخت یافته 

میان فعاالن پستی محدود ساخته است.

   به بیان دیگر الگوی توسعه کســب وکارهای شبکه ای 

روشی برای ادغام مزیت ها و نقاط قوت کســب وکارهای 

خرد و کسب وکارهای کالن مقیاس با یکدیگر است. 

   مدل کســب و کار مورد استفاده در پســت اول عالوه بر 

سودآوری و ارزش آفرینی اقتصـادی مســتقیم؛ بر بهبود 

کیفیت فضــای کســـب و کار در صنعت اثرگذار است. به 

طور مشـــخص تعامل کســــب وکارها در قالب یک شبکه 

واحد موجب ارتقای «ضمانت اجرای قراردادهای تجاری »
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   اپراتور اول تالش می کند تا با معرفی مزایای ایجاد یک 

ـتی را جذب این  شبکه ساخت یافته و پویا، فعاالن پســـــ

شـبکه کند و توســعه دامنه فعالیت خود را نه بر اســاس 

اجبار قانونی و بازار حفاظت شـــــده، بلکه با اقناع ســــــایر 

فعاالن به سودآور بودن همکاری و مشارکت محقق کند. 

   اپراتور اول پســت خصــوصی معتقد است که استفاده 

از الگوی مدل کســـــب و کار شبکه ای موجب می شود تا 

کیفیت، کارایی و در نهایت ســــــــــــودآوری کلیه فعاالن 

ـتی در اثر پیوستن به بازار خدمات رسمی پســــــت  پســـــ

ـتی )از  افزایش یابد و به این ترتیب هم کلیه فعاالن پسـ

جمله اپراتور اول پست خصوصی( موفق به توسعه بازار و 

تحقق رشد پایدار در کســب و کار خود خواهند شد و هم 

ـتی )یعنی  حقوق و منافع سایر ذینفعان خدمات پســـــــــ

مشـــتریان ودولت( در سایه توسعه فرصت بازیهای برد-

برد در نظام اقتصـــــادی و تقویت الگوی عملکرد شفاف و 

رقابت منصفانه تضمین خواهد شد.

۱۲

   پســـــت اول، همچون تمام فعاالن بخش خصــــــوصی 

واقعی باور داردکه بقا و سودآوری یک کســــب و کار تنها 

زمانی در میان مدت ودراز مدت تامین خواهد شــــــد که 

بتواند با خلق ارزش های واقعی،مشتریان و سایر اعضای 

شبکه ذینفعان را خرسند و از مزایای یک تعامل اقتصادی 

سازنده بهره مند سازد.

   اپراتور اول پســــت خصـــــوصی از طریق یکپارچه کردن 

ـتی در قالب شبکه ای استاندارد و هوشمند؛  فعاالن پســــ

ـتی را  هزینه های نظارت دولت بر فعالیت های پســـــــــــــ

کاهش می دهد و با ایفای نقش واســــطه میان دولت و 

فعاالن پستی و جبران عدم انعطاف پذیری و عدم چابکی 

ساختارهای دولتی، هزینه فعاالن بخش خصوصی پست 

ـرای ارتباط با دولت را کاهش مـی دهد و به این تــرتیب  ب

ـتی را آسان و سودآور  تعامل میان دولت و فعاالن پســـــــ

ـتی برای پیوستن به بخش  کرده و انگیزه فعاالن پســـــــــ

رسمی بازار  را افزایش می دهد.



ـتی و     سودآوری درونی شبکه برای کلیه فعاالن پســـــــــ

ارزش آفرینی شبکه برای ارتباط کسب وکارهای پسـتی با 

نهادهای دولتی مرتبط، انگیزه قدرتمندی برای پیوســـتن 

فعاالن بخش های غیررســــــمی و نیمه رســـــــمی بازار به 

بخش رسمی و بزرگ کردن سهم بخش رسمی اقتصــــــاد 

است.

   این الگو از آن جهت اهمیت ویژه ای دارد که مـی تواند 

نمونه ای قابل توسعه در سایر حوزه های اقتصاد و نقشـه 

راهی برای تقویت بخش رسمی اقتصاد ایران باشد.

برای ایجاد اطمینان در آن دسته از فعاالن پستی که قصد 

پیوستن به شبکه را دارند و تضـــــــــــــمین شکل نگرفتن 

الگوهای سوءاسـتفاده از قدرت در اپراتور و بروز رفتارهای 

تبعیض آمیز در شبکه تشـــکیل شده بوسیله اپراتور اول 

پســت خصــوصی که شبکهپســته اول نام دارد، مدیریت 

شبکه از حاکمیت شبکه جدا شده است.
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   اپراتور اول به عنوان مدیر شـــــبکه صـــــرفا وظیفه 

ایجاد زیرساخت ها،برقراری ارتباط میان اعضـــــــــــای 

شـــــبکه، ارائه خدمات فنی،آموزشـــــی و حقوقی به 

اعضـــــــــــــــــــــــــــای شبکه و نظارت بر اجرای درست 

استانداردهای شبکه را دارد

   شبکه پســــت اول" یک نهاد دموکراتیک در شبکه 

تاســیس شــده بوســیله اپراتور اول اســت که کلیه 

اعضـــــای شبکه متناسب با نقش جایگاه خود در آن 

صاحب حق رای هستند.

    دموکراتیک بودن شبکهپسـت اول به عنوان یکی 

از مشـــــخصـــــات بنیادین این شبکه، ضامن اجرایی 

بیطرف بودن در اجرای مقررات و استانداردهاست.
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اعضای شبکه فراپست
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۷۱۷

توسعه بازار سـاخت یافته، کمک به 

ـتی و  بزرگ تر شدن بازار خدمات پسـ

توسـعه همگرایی میان فعاالن بازار، 

ـراتور اول راهبـــردهای خود را بــــر  اپــ

اساس آ نها بنا نهاده است، نیازمند 

مجموعه ای از اقدامات زیرســاختی 

بوده و بخش مهمی از منابع مادی و 

ـراتور در گا مهای  غیــــــــر مادی اپـــــــ

نخســـت را به خود اختصــــاص داده 

است.پســـــــت اول در فاصله زمانی 

دریافت پـــــــــروانه فعالیت تا مجوز 

رســـــــــــــمی ارائه خدمات، گا مهای 

اســــاســــی و مهمی را در این زمینه 

برداشته است.

قــــــدم به قــــــدم
تا یک اتحاد استراتژیک



بهره مندی از خدمات مشاوران بین المللی در مطالعات اولیه

 سرمایه گذار اپراتور اول، در فاز نخســـــــت، با بهره گیری از خدمات 

برجســته ترین مشــاوران بین المللی از طریق عقد قرارداد با شرکت 

دیلویت اقدام کرده و در طراحی مدل کسـب وکار و شناخت بیشــتر 

بازار از تجارب آ نها کمک گرفته است.

استقرار ساختار و سازمان اجرایی

ـراتور اول و عدم ورود آن به  با توجه به مدل کس بوکار اپـــــــــــــــــــــ

فعالی تهای تصـــدی گری، سازمان اجرایی پســــت اول به گونه ای 

ساماندهی شده که متناسب با نیازهای اعضـا در عین چابکی، قابل 

تغییر و ارتقا باشــــد. این ســـــازمان هم اینک از همکاری حدود ٨٠ 

همکار متخصص، بهره مند است

مشــــارکت در راه اندازی بزر گترین هاب مکانیزه تجزیه مرسوالت 

در ایران

ـتی کشــــــور با سرمایه   اولین مرکز مکانیزه تجزیه مرسوالت پســـــ

حدود ٥هزار میلیارد ریال برای خرید و نصــــــب تجهیزات مورد نیاز، 

امکان

تفکیک ٨ هزار مرســوله در ســـاعت را فراهم کرده اســـت.این هاب 

هم اینک به شماری از اعضــایشبکه پســـت اول و 

برخی از شرکت های نیازمند خدمات لجســـتیک از 

جمله تولید و توزیع کنندگان لوازم یدکی،خدمات 

میدهد.

در آینده نزدیک، این هاب، شعب منطق های خود 

در برخی نقاط اسـتراتژیک را نیز را هاندازی میکند و 

خدمات مکانیزه هاب و لجستیک بین شهری را در 

مقیاس وسیع تری انجام خواهد داد
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هماهنگی با دفاتر پیشخوان برای خدمات به اپراتور 

هم اکنون حدود ۱۰ هزار دفتر پیشخوان در ایران دایر است که تمام آ 

نها به عنوان دفتر قبول مرسوله، خدمت رسانی میکنند. با اتصــــــال 

دفاتر پیشــخوان به پلتفرم پســـت اول و با توجه به گســـتردگی این 

دفاتر در سراسر کشـــــور و در همه شهرها، ظرفیت گســــــترد های در 

بخش قبول مرسوالت پستی به شبکه فراپست افزوده خواهد شد.

تأمین زیرساخ تها فنی

در حوزه زیر ســـــاخت های فنی مورد نیاز اپراتور اول در ســـــه بخش 

متفاوت اقدامات الزم انجام شــده اســت و دســـتاورد های متعددی 

حاصل شده است . زیر ساخت های مناسب تر جهت ایجاد ، توسـعه 

و مدیریت شبکه در اپراتور اول تامین و به کارگیری شود. 

۱- زیرساخت های تبادل اطالعات میان فعال پستی

در این بخش اقدام به توسـعه ابزارها و سـامانه های متعددی شــده 

اســــــت، ضـــــــمن برآورده کردن نیاز های های ارتباطی میان فعاالن 

ـتی، دغدغه اصلی آنها که مالکیت اطالعات است ، مدیریت  پســـــــــ

شـده و در عین حال امکان برنامه ریزی های کالن در ســطح ســازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات مهیا شود.

۲- استاندارد سازی ساختار اطالعات تالش شده است که موجودیت 

های اطالعاتی جاری در مجموعه شــــــــــــبکه با حفظ مالکیت امنیت 

اطالعات ، اســـــتاندارد شـــــده تا ســـــرعت تبادل اطالعات و کیفیت 

سروی سها افزایش یابد .

۳- توسعه سامانه ها و ابزار های مدیریت عملیات 

در این بخش اپراتور اول به مجموعه ای از ســــــــــــامانه ها و ابزارهای 

فناورانه دست یافته است که در صورت نیاز فعالین پسـتی میتواند 

در اختیار ایشـــان قرار گرفته تا ضمن مدیریت دقیق تر فعالیت های 

روزمره ، تعامل با سازمان های باالدستی راحت تر شود. 
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 2- استاندارد سازی ساختار اطالعات

در این بخش تالش شــــــده اســـــــت که موجودی تهای 

اطالعاتی جاری در مجموعه شـــــــــــــبکه با حفظ مالکیت 

امنیت اطالعات ، اســـــتاندارد شـــــده تا ســـــرعت تبادل 

اطالعات و کیفیت سرویس ها افزایش یابد .

3- توسعه سامانه ها و ابزارهای مدیریت عملیات

در این بخش اپراتور اول به مجموعه ای از ســـــامانه ها و 

ابزار های فناورانه دســت یافته اســت که در صــورت نیاز 

ـتی میتواند در اختیار ایشــــان قرار گرفته تا  فعالین پســـ

ضــــمن مدیریت دقیق تر فعالیت های روزمره ، تعامل با 

سازمان های باالدستی راحت تر شود.

4- ابزار های ارزش افزوده و تسهی لگر فناورانه

در این بخش با تکیه بر ضرورت های نقشـــه محور، اقدام 

به سفارش و توسعه ابزار های فناورانه جهت بکارگیری در 

ـتی ، شده است که با  سامانه های هر یک از فعالین پســـــ

این ابزار های مـی توان فـرآیندهای جاری اجـرایـی را در هـر 

یک از فعالین پستی بهبود بخشید .

5- توسعه سوئیچ اپراتور

مســـــــــــئولیت تعامل شبکه با سازمان تنظیم مقررات و 

اراتباطات را به عهده داشـــته و همزمان با حفظ مالکیت و 

امنیت اطالعات ، گزار شــــــــــــــــها و تحلیل های مورد نظر 

ســـــــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تامین می 

شود از طریق همین سوئیچ قابلیت برنامه ریزی و نظارت 

کالن بر فعالی تهای شبکه فراهم می شود.

۲۰



هماهنگی برای راه اندازی هاب بین المللی پست اول در فرودگاه امام

پســــت اول از زمان دریافت پروانه، هماهنگی های متعددی را با مراجع 

ذیربط برای استقرار در هاب پستی فرودگاه بی نالمللی امام خمینی)ره( 

انجام داده اســـــــــــــت. تنها هاب فرودگاه بین المللی امام، هم اکنون 

بامدیریت شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران اداره می شود، اما 

ـتی  ـتی مســـتقردر این هاب، از مزایای ارسال مرسوالت پســ فعاالن پسـ

ب یبهر هاند و خدمات پسـت بین الملل با پرداخت خدمات گمرکی انجام 

می شود که ارایه خدمات را هم برای مشــــــــــــتری نهایی و هم شرکت 

ـتی، پرهزین هتر از روی ههای معمول ساخته و به همین دلیل  پســــــــــــــ

فعالیت شرکت های بین المللی را گران قیمت و غیر اقتصـــــــــادی می 

سازد.

با استقرار اپراتور اول و حمایت از اعضــــــای خود شرایطی فراهم خواهد 

شد تا فعاالن پسـتی بتوانند از مزیت معافیت گمرکی تا سقف ٨٠ دالر 

بهره مند شوند و به این ترتیب هزینه خدمات پســـــــــــــت بین الملل 

همبرای شهروندان و هم برای فعاالن پستی کاهش خواهد یافت.
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اثرات حضور

اپراتورهای خصوصی

پست در اقتصاد ایران

۲۲



بهبود تنظیم گری در بازار خدمات پستی

ـتی در بخش  مادامیکه حدود ٨٠ درصد خدمات پســـ

غیر رســــــــمی جریان دارد، تنظی مگری در این بازار با 

چالش مواجه اسـت.از سـویی اپراتورها، از این پس، 

ـلی حاکمیت در  به اســــــــــتناد قانون، همکار اصـــــــــ

ساماندهی بازار پستی کشور خواهند بود.

ارتقای دسترسی

ـتی،  یکی از مهمترین مزایای ارتقای خدمات پســـــــــ

ایجاد دسـترسـی اسـت.دسـترســی یک شــهروند در 

خوزستان به داروی تک نســخه ای در داروخانه ای در 

تهران و نیز دســــترســــی یک شـــــهروند تبریزی به 

محصـوالت دست ساز یک شهروند در سیســتان به 

کمک سیســـــــــت مهای کم هزینه، سریع و مطمئن 

پستی امکان پذیر است. لجستیک بخشـی از چالش 

ایجاد دسترسی است.

سودآوری خدمات پستی و تغییر در برند خدمات پستی

زیانده بودن شرکت پسـت و قدیمی بودن رویکردها 

و فرآیندها، سبب شده تا همواره بخش پســــت، به 

ـرک و غیـــــرخالق  عنوان یک بخش زیان ده، کم تحـــ

شـــــــناخته شــــــــود.با تزریق نوآوری به این بخش، 

شــــکوفایی ظرفی تهای آن، اســـــتفاده از نیروهای 

خالق در تعـــــــــریف خدمات نوین و بازنگــــــــــری در 

فرآیندهای ارایه خدمات، تصـــــــــــویر عمومی از این 

بخش نیز تغییر خواهد کرد و به ســـــــــــرعت از یک 

بخش زیانده به یک صنعت ارزش آفرین در اقتصـاد 

کشور بدل خواهد شد.

۲۳



۲۴

افزایش درآمدهای دولت

در حال حاضر شرکت ملی پســت با جابه جایی حدود 

٤٠٠ میلیون مرســـــوله در طول ســـــال، بین ١٠ تا ٢٠ 

درصد از بازار را در اختیاردارد.

ـتی،  با حضــــــور اپراتورها و ساماندهی فعاالن پســــــ

بخ شهای غیررسمی بازار به تدریج کوچکتر شده و 

ســــهم درآمدهای دولت از این بخش، به ســـــرعت 

بزرگ خواهد شد.

ارتقای رضایت شهروندان

یکی از مهمترین ارز شـــــــــــــهایی که دولت در ارایه 

خدمات عمومی در پی کســــــــــــب آن است، تولید 

ـتی می  رضایت در شهروندان است.خدمات پســـــــــ

توانند در شرایط فعلی با اثرگذاری بر کاهش ترددها، 

کاهش هزینه، افزایش دســــترســـــی و ... به تولید 

رضایت عمومی در گســـــتره بســـــیار وسیعی منجر 

شود.

کمک به توسعه کسب وکارهای اینترنتی

بســــیاری از کســـــب و کارهای الکترونیکی، نیازمند 

خدمات لجستیک هسـتند،برخی شرکت ها خدمات 

لجســــتیک متمرکز دارند و بســـــیاری از شرکتها نیز 

درگیر مدیـریت و تامین هـزین ههای حمل و نقل کاال 

هستند.

کاهش ترافیک

ـتی  میتوانند روزانه صدها هزار سفر  فعاالن پســـــــــ

درون شــــــــــــهری را مدیریت کنند.با توســـــــــــــعه 

ـتی میتوانند  سیســت مهای  ، same dayفعاالن پسـ

زمان جابه جایی مرسـوالت را متناسـب با زمان پیک 

ترافیک در مسیرهای مختلف ساماندهی کنند.

ایجاد بازارهای تازه

با توسعه خدمات پستی می توان خدمات تازه ای را 

به صورت غیر حضـــوری ارایه کرد و بازارهای جدیدی 

نیز خلق کرد.

ـتی، ایجاد دسترسی است.دسترسی یک  یکی از مهمترین مزایای ارتقای خدمات پســــــــــــــــ

شهروند در خوزستان به داروی تک نســــــــخه ای در داروخانه ای در تهران و نیز دسترسی یک 

شهروند تبریزی به محصوالت دست سازیک هنرمند در سیستان به کمک سیسـتم های کم 

هزینه، سریع و مطمئن پستی امکان پذیر است.



فراتر از مرزها... 
برنامه های اپراتور اول برای پست بین الملل

 

ـتی فرودگاه بین المللی امام  استقرار در هاب پســـــ

خمینی (ره)

  مذاکره برای تفاهم با پست،

  تعریف سرویس های متقابل،

  معرفی به گمرک فرودگاه،

  انطباق با الزامات هواپیمایی کشوری،

  تدوین صورتجلســه مشــترک با سازمان تنظیم در 

مورد استقرار در هاب

  مشـــــــــارکت در تدوین پیش نویس مصــــــــــوبه 

کمیســـــــــیون سازمان تنظیم در مورد شبکه اصلی 

تجزیه و مبادالت

توسعه هاب بین الملل

  دریافت مصوبه کمیسیون سرمایه گذاری

شــــهر فرودگاهی باتوجه معرفی توانمند یهای حوزه 

لجستیک

   دریافت مصوبه هیات تشخیص شهر فرودگاهی

   دریافت تاییدیه هواپیمایی کشـــوری برای جایگاه 

اپراتوری

ـرکت های کارگو در     دریافت تاییدیه اســــتقرار شــــ

ساختمان هاب

ـرائــی  ـرای اجـ    پیگیــری و انجام اقدامات مورد نیاز بـ

کردن تفاهم نامه با شهر فرودگاهی

   تنظیم مدل و برنامه کسب و کار

   دریافت موافقت معاونت زیرســــــــاخت شـــــــــهر 

فرودگاهی مبنی بر جانمایی و جابجایی کانکس ها
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UPU ارتباط با

  مطالعه ساختارها و الزامات سازمان جهانی پست

  مطالعه تجربه کشورهای دارای چند اپراتور رسمی 

پست

  بررسی نحوه عضویت در ساختار اصلی و جانبی

  پیگیری و تعامل با رگوالتوری برای معـرفـی به اتحادیه 

جهانی پست

توسعه تعامالت با مجامع مرتبط

   ارتباط با سازمان ها و نهادهای بین المللی مستقر 

در ایران

   ارتباط با اتاق های مشترک ایران و سایر کشورها
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