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۳طرحی نو در اندازیم...

ما چگونه ارزش خلق میکنیم؟

مشتریان خدمات پستی از چه 
مزایایی بهره مند می شوند؟

مشتریان ما چه کسانی هستند؟
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فهرست

ارزش های کالن اپراتور

۸ دامنه فعالیت 



زیست بوم ارتباطی ایران،

به بازیگر تازه ای در صنعت پست نیاز داشت

ـران  بازیگـــــری که بتواند به جای رقابت با دیگــــ

زمین بازی را تغییر دهد

وقت تغییر...



طرحی نو
در اندازیم...

بر اساس تکالیف معین شده در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی پســـــت 

ایران مبنی بر اعطای مجوز به دو اپراتور خصــوصی در صنعت پســت کشــور و 

مزایده برگزار شـــده توســــط ســــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 

منظور انتخاب دو اپراتور خصــوصی پســت، سهامداران اپراتور اول با توجه به 

سـابقه رویکرد خود در این صـنعت در مزایده شـرکت کرده و بر اسـاس شـرایط 

قانونی، به عنوان برنده مزایده اپراتور اول خصـــــوصی پســــــت ایران برگزیده 

شدند.

رویکرد اپراتور اول برای حضـوردر این عرصه، ارائه یک مدل کسـب و کار روزآمد 

است که توسعه بخش رسمی بازار، ارتقای کارایی فعاالن صنعت پســـــت و 

بهبود تجربه مشتریان از خدمات پستی را تضمین کند

۳



پســـت اول (اولین اپراتور خصــــوصی پســــت ایران) میراثی 

ارزشـمند را از سـهامداران خود با بیش از نیم قرن سـابقه  در 

این صنعت، به یادگار دارد که متعهد است به :

   نوجویی در تعریف و ارائه خدمات

   اشتیاق به ارزش آفرینی و شکل دادن باز یهای برد _ برد در 

تعریف مدل کسب و کار

   تعهد به پاسخگویی و عملکرد صادقانه در برابر مشتری

پســـــــــت اول این میراث گرانقدر را با درکی راهبردی از آخرین 

تحوالت فناوری و کسب وکار در صنعت پست و نیز تخصـص 

و تجربه یک مخزن نیروی انســـــــــــانی پویا، متعهد و کاردان 

تلفیق نموده تا به عنوان نماینده بخش خصـــــــــوصی در این 

صنعت ماموریت دشوار احیای صنعت پســــــــت کشــــــــور و 

رســـــــــــاندن زیرســــــــــــاخ تها و خدمات آن به تراز بهترین 

استاندارهای جهانی را بر عهده گیرد.

۴



چشـم انـداز
ـتی کشـــور  پســـت اول برترین اپراتور پســ

است که شبکه پســــــــــت اول را برای ارائه 

بهترین محصـــــــــوالت و خدمات نوآورانه 

ـتی و لجســتیکی و کســب بیشــترین  پسـ

ـتی داخلی و بین  سهم بازار خدمات پســـــــ

المللی کشور راهبری م  یکند

مامـوریـت
ایجاد توسعه و تضـــمین 

سالمت شبکه پست اول

رویکرد کالن
به دلیل مایت کســـــب و کار پســـــت اول، 

رویکرد به اسـتراتژی (شــکل دهی) اســت. 

پسـت اول بر شکل دهی یک شبکه کسـب 

و کار پایدار و سود آور (شبکه پســــت اول) 

برای تمامی فعاالن شبکه خود تاکید دارد.

فعالیت های
کلیدی
توسعه زیرساخت

توسعه بازار 

توسعه خدمات

تضمین کیفیت

۵



ارزش های کالن اپراتور

ارتقای اســــــــتاندارهای حرف های در 

صنعت پست و لجستیک

پست اول به  عضوی از خانواده صنعت پسـت ایران، 

خود را متعهد به ارتقای اســــــــــــــتاندارهای حرف های 

صنعت پست کشور م یبیند.

ما در پســت اول معتقدیم که توانمند سازی خانواده 

ـتی کشــــــور و ارتقای استاندارهای حرفه ای آن  پســــ

عالوه بر بهبود کســـــب و کار معیشـــــت فعاالن این 

عرصــه، موجب ارتقای کیفیت زندگی عموم ایرانیان 

شده و به حرکت کشــــــور در مســــــیر توسعه پایدار 

شتاب م یدهد.

شریکی قابل اعتماد برای کســــــــب 

وکارهای ایرانی

پســــــــــت اول خود را متعهد به ایفای نقش شریکی 

ارزش آفرین برای همه کســـــــــــــــب وکارهای ایرانی 

میداند.تامین دسترسی آسـان، مطمئن و با کیفیت 

به بازار و مشـــــــتریان بویژه برای کســـــــب و کارهای 

کوچک و متوسط،به این بنگا هها و مشـــــاغل فرصت 

م یدهد  بر وظایف ذاتی و نقش اساسی خود، یعنی 

ایجاد اشتغال پربازده و تقویت نوآوری و خالقیت در 

نظام اقتصــــادی کشــــور تمرکز کنند. در این مســــیر 

مهمترین اولویت پســــت اول توانمند سازی فعاالن 

پستی کشور است.

۶



۷

تامین رفاه برای خانوارهای ایرانی از 

طریق تضـــمین ارائه خدمات مدرن 

در تراز جهانی

ما در پســــــــــــــــت اول باور داریم ایران و ایرانی الیق 

بهترین هاست.تامین و تضمین رفاه ایرانیان در گرو 

دسـترسـی به بازارهایی کارآمد اســت که به نیازهای 

مصــــرف کنندگان با کیفیت و قیمت مناسب پاسخ 

دهد.

اپراتور اول خصـوصی پسـت کشـور م یکشـود در ارائه 

خدمات پست و پسـت لجسـتیک در تراز جهانی برای 

هر ایرانی پیک رفاه و آسایش باشد.

متعهد به تعادل بخشی و توسعه و 

بهبود زیســـــت پذیری اقتصـــــادی 

اجتماعی و طبیعی در ایران

اپراتور اول متعهد اســت که با ارائه خدمات روزآمد و 

ارزش آفرین پســت در تقویت بخش شفاف، رسمی 

ـتی، از طریق کاهش  و ساختیافته خدمات پســــــــــــ

مشــــــــــــــــــاغل غیر رسمی اثرات ارزشمندی در مهار 

مشکالت اجتماعی کشور ایفا نماید.

همچنین م یکوشـــد تا با دســــترس پذیر ســــاختن 

خدمات پستی کارآمد، به ایجاد توازن روابط مرکزی و 

پیرامون و تحقق عدالت اجتماعی در کشـــــــور کمک 

کرده و با حذف یا کاهش سفرهای زائد درون شـهری 

و بین شهری، موجب صرفه جویی در مصـــرف انرژی 

و بهبود وضعیت محیط زیست شود.



دامـــنه فـــعالیت
حوزه اصلی فعالیت پست اول بعنوان یک اپراتور پسـتی، ایجاد، 

راهبری و پشـتیبانی از شبکه پسـت اول است.شبکه پسـت اول 

شبکه ای متشکل از کلیه فعاالن پستی و زنجیره ارزش خدمات 

پسـتی است که با اپراتور اول قرارداد همکاری امضـا می نماید.در 

این شـــبکه ،فعاالن از خدمات و مزی تهای یکدیگر در توســـعه 

کســــــــــــــب وکار و افزایش بازدهی آن استفاده میکنند،به این 

ترتیب ه مافزایی اعضــــــــــای شبکه در نهایت منجر به افزایش 

ترافیک و بهبود ســـــود آوری در کل شـــــبکه و همچنین ارتقای 

کیفیت خدمات ارائه شده به مصـرف کنندگان نهایی م یشود . 

مهمترین سرفصلهای عملکرد پست اول در راهبری و پشـتیبانی 

شبکه پست اول عبارتند از:
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ـرانیان با اخذ پروانه از     پســـت اول فــــاخر ایـــ

ســــــــــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

تسهی لگری فعالی تهای پستی را با ایجاد شبکه 

ـتی در سطح کشــــــور و استفاده از نر مافزار  پســـــ

متصـــل به سازمان تنظیم مقررات را ایجاد نموده 

تا تمامی فعالین پستی بتوانند با اتصـال با آن از 

امتیازهای زیر استفاده نمایند.

ـتی در سطح کشـــور با لگو و     اجازه فعالیت پســ

برند خودشان

 

   استفاده از تعرف ههای پسـتی مصــوب سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

پیگیری شکایات مشـــتریان از سوی سامانه ١٩٥ 

برای اطمینان خاطر مشــــــــتریان از نحوه صحیح 

خدمت

   نظارت کامل ســــــــــــــــــازمان تنظیم مقررات و 

ـرای آن و  ارتباطات رادیویــی در تدوین  SLAو اجــ

بازرس یهای موردی از سوی بازرسین مربوطه

ـتی از     پیگیری امور مربوطه به فعالین پســـــــــــ

ســـــــــــــــازما نها و نهادهای حاکمیتی به منظور 

ـتی و هماهنگی با  سهولت در تردد مامورین پســــ

ســتاد قاچاق کاال و ســـتاد مواد مخدر و نیروهای 

امنیتی و انتظامی سطح کشور

۱
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   دارای مجوز استفاده از خدمات پســـــــــت بین 

الملل و خدمات پست سریع خارجه

۹

۶



    ایجادو توسعه روابط هم افزایانه میان فعاالن پستی و 

تســـــــــــهیل همکاری میان آنها نیازمند زیر ساخ تهایی 

اسـت که مبادله اطالعات، پول و مرسـوله را میان بازیگران 

صنعت با سـرعت، سـهولت، کارایی و قابلیت اطمینان باال 

امکان پذیر ســـــــــازد. یکی از مهمترین حوز ههای فعالیت 

پســــــــــــــت اول توسعه و راهبری پل تفر مهای نر مافزاری 

مناسب برای تحقق این اهداف است.

ـتی تا سطح      ارتقای بهر هوری و کیفیت خدمات پســــــــ

اســــــــتاندارهای جهانی نیازمند ســـــــــرمای هگذاری در زیر 

ساخ تهای فنی و تجاری متنوع یا تشــــــکیل یک زنجیره 

تامین کارآمد برای پاسخ به نیاز فعاالن صنعت پســـــــــت 

است. از آنجا که بیشـتر ارائه دهندگان خدمات پسـتی به 

تنهایی و به طور مســـــــــتقیم توانایی مالی عملیاتی وارد 

شدن به چنین سرمای هگذار یهایی را ندارند پســـت اول با 

هدف ارتقای عملکرد شبکه پست اول و ایجاد فرص تهای 

هم افزایی، در این زیر ســــاخ تها ســــرمای هگذاری کرده و 

امکان بهر همندی سایر اعضای شبکه از آنها را فراهم آورد.

تامین زیرساخت ها

    اســـــــتاندارهای روشـــــــن و عملیاتی یکی از مهمترین 

زیرساخ تهای مغز افزاری هر صنعتی محسوب م یشود.

تعریف استاندارهای مناسب، برای اعضــــــــــای شبکه این 

امکان را فراهم م یسازد تا ضمن حفظ استقالل کســــــب و 

کارهای خود در فرآیند ارائه خدمات به مشـــــتری نهایی، با 

حداکثر هماهنگی و کارایی، همچون اجزایی از یک سازمان 

اجرایی واحد، به یکدیگر متصـــــــل شده و به ارائه خدمات 

متقابل برای اســــــــــــتفاده بهینه  از فرصــــــــــــ تها و زیر 

ساخ تهای یکدیگر بپردازند.

    تعریف اســــتانداردها و تعیین چارچو بهای کیفیت و 

مشخصـات عملیات پسـتی، زیر ساخت کلیدی برای شکل 

گیری معامالت منصـــــــــفانه و رقابت بر سر ارزش آفرینی 

میان فعاالن صنعت پست و البته تضمین کننده حقوق و 

منافع مشتری نهایی خدمات است.

تعریف استاندارهای
۸ارائـــــــه خــــــــدمات ۷

۹
توانمند سازی اعضا

و حمـایــت از آنــان
   پســـــــــت اول باور دارد کارایی و کیفیت عملیات شبکه 

پســـــــــت اول بیش و پیش از هر چیزی در گرو توانمندی 

اعضــــــــــــــای شبکه است و با این نگاه،یکی از اصل یترین 

حوز ههای راهبری شبکه پســت اول توانمندسازی اعضـــا و 

حمایت از آنان است.

   مه مترین عناوین خدمات حمایتی و توانمندســـــــــازی، 

شـــــــــامل آموز شهای مورد نیاز برای تطابق هرچه بهتر با 

اسـتانداردهای شـبکه و بهر هبرداری از زیرســاخ تهای آن ، 

ارائه مشــــــــــور تها و آموز شهای مدیریتی، حمای تها و 

مشور تهای فنی در توسعه زیر ساخ تها و ارتقای دانش 

فنی مورد نیاز برای کســـــــب و کار و حمای تهای حقوقی و 

قانونی از اعضـا در برابر مخاطرات حقوقی و دعاوی قضــایی 

است.

۱۰



   از آنجا که ماهیت مدل کســــــــب و کار پســــــــت اول و 

ارز شهای راهبردی سازمان متمرکز بر توسعه پایدار و بلند 

مدت اکوسیستم صنعت پست کشور است این مجموعه 

برای حفظ مزیت رقابتی و کارایی شبکه در دراز مدت و هم 

چنین توسعه بازارهای تازه بری صنعت پست کشور اقدام 

به مجموع های از ســرمای هگذار یهای بلند مدت و راهبردی 

م ینماید که اهداف و دسـتاوردهای آن عبارتند از: تحقیق 

و توسعه در حوزه فناور یها و فرآیندهای مورد استفاده در 

ارائه خدمات پسـتی، شناسایی عمی قتر اقتضـائات محیط 

صــــنعت، آشـــــنایی دقی قتر با روندهای راهبردی حاکم بر 

فضــای اقتصـــاد کشـــور و درک بهتر نیازهای مشـــتریان و 

تغییرات آن.

سرمای هگذاری  های راهبردی
برای توسعه بازار خدمات

پستی کشور
۱۰

۱۱
حضور موثر در مجامع و
اتحادیه های جهانی و

منطقهای پست
ـتی در سطح بین     به منظور تبادل نظر با فعاالن پســــــــــــ

المللی و ارتقای کیفی استاندارها با تکیه بر تجارب جهانی 

و ه مچنین جلب مشــــــــــــارک تهای بین المللی در زمینه 

ـتی و افزایش ترافیک خدمات  بهینه سازی شبک ههای پسـ

ـتی که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت و  بین المللی پسـ

کارایی عملیات شبکه پســــــــــت اول م یشود.پســـــــــــت 

اوالســتفاده از فرصــت برقراری ارتباط با فعاالن بین المللی 

صنعت پســـت را، بعنوان یکی از حوز ههای اصلی راهبری و 

پشتیبانی شبکه تعقیب م ینماید.
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ما چگونه ارزش
خلق می کنیم؟
اتصال فعاالن پستی به شبکه، چگونه به توسعه کسب و کار آنها کمک 

م یکند؟

   اتصال به شبکه پسـت اول سبب میشـود، فعاالن پسـتی به بازار بزرگتری دسترسی داشته 

باشند و به صورت موثرتری از سرمایهگذاریهای خود در بخشـهای زیر ساختی و عملیاتی برای 

خلق ارزشو کسب درآمد استفاده کنند.

   اگر ظرفی ت و امکانات فعاالن پسـتی عضــو شبکه برای پاسخگویی به نیازهای بازاری که به 

آن دسـترسـی دارند کافی نباشـد م یتوانند از امکانات و زیرسـاخ تهای ســایر فعاالن شــبکه 

برای ارائه خدمت به مشتریان خود استفاده کنند.

۱۲



ـتی کوچک با عضـــــویت در شبکه پســـــت اول به امکانات حرف های(اعم از      فعاالن پســـ

اســــــــتانداردهای فنی، زیرســـــــــاخ تهاو ...) برای ارائه خدمات تازه و با کیفی ت باالتر به 

مشتریان خود دست پیدا م یکنند.

ـتی بزرگ فراهم م یکند تا بخ شهای      به شبکه پسـت اول این امکان را برای فعاالن پسـ

با ارز شافزوده باالتر را با سرعت بیشــتری پی شبرده و بخ شهایی از خدمات خود را برون 

سپاری کرده و یا به فعاالن کوچکتر منطق های بسپرند.

   

ـتی محســوب م یشوند و نیازی به کســب مجوز از هیچ      همه اعضـای شبکه، فعال پسـ

مرجع دیگری چه در حوزه خدمات داخلی و چه در حوزه پســت بین الملل ندارند و از مزایای 

ترجیحات آنها(بویژه در ارسال مرسوالت بین المللی) بهر همند م یشوند.
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مشتریان خدمات پستی
از چه مزایایی

بهره مند می شوند؟

خدمات نواورانه و مدرن پستی

امکان رهگیری و تعیین ســـرنوشــــت مرســــوله 

ـتی و اطالع از وضعیت و موقیعت آن در  پســــــــــ

مراحل مختلف پستی

خدمات سفارشی مبتنی بر نیاز مشتری
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مشتریان ما چه کسانی هستند؟

ـتی، مشــــتریان کلیدی اپراتور محســــوب  فعاالن پســـ

م یشـــــوند و اســـــاس خدمات اپراتور، کمک به تعامل 

بهتر آنان با یکدیگر در مبادله ارزش، به اشــــــــــــــتراک 

گذاشتن زیرسـاخ تها و حمایت از آنان با هدف بزرگتر 

با این همه شمار زیادی از فعاالن زیســت بوم خدمات 

ـتی نیز از مزایای فعالی تها و خدمات اپراتور  پســـــــــــــ

بهر همندند.

ازجمله:

کسب و کارهای ارزش افزوده

   خدمات مالی و بانکی، بیمه و تامین سرمایه

   خدمات گمرکی و ترخیص و ....

   خدمات بسته بندی مرسوله

 تامین کنندگان زیر ساخ تهای فنی و لجستیکی

   تامین کنندگان زیر ســـــــــــــــــــاخ تهای فنی و 

لجستیکی

   تامین کنندگان زیر ســــــــاخ تهای نرم  افزاری و 

سخ تافزاری

   مشاوران کسب و کار

   تامین کنندگان خدمات حوزه منابع انسانی

   تامین کنندگان خدمات بازاریابی

   سازمانها و موسسات آموزسی و تحقیقاتی و ...

مصرف کنندگان خدمات:

   مردم

   بنگا هها

   سازما نها و نهادها
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