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تیپاکس ،نشریه داخلی گروه خدمات تیپاکس
است نشریه ،آماده دریافت و انتشار مطالب
خوانندگان اســت مطالب رســیده پس از
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مقاالت و مطالب دریافتی پس فرســتاده
نمیشود.

سخن نخست

صنعــت پســت و کوریــر ســرویس کشــور بــا
رخدادهــای جدیــدی روبروســت؛ تغییــرات برآمــده
از تحــوالت اقتصــادی کشــور کلیــه کس ـبوکارها
و ســازمانها را ،اعــم از دولتــی یــا بخــش
خصوصــی ،متأثــر کــرده اســت.
بیــش از هــر چیــز برنامهریزیهــای بلنــد مــدت و
یــا راهبردهــای ســازمانها بــا چالشهــای جــدی
مواجــه هســتند .تردیــدی نیســت کــه افزایــش
قیمــت ارزهــای پایــه ،یــا بهتــر بگوییــم کاهــش
ارزش پــول ملــی ،شــرایط اقتصــادی و مالــی
شــرکتها و ســازمانها را بــه شــدت دگرگــون
ســاخته اســت.
کوریــر ســرویسها بــه عنــوان ســرویسدهندگان
بــه گســترة صنعــت ،خدمــات کســبوکارهای
کوچــک و بــزرگ نیــز خــود ،متأثــر از ایــن تغییرات
هســتند .برخــی از ذینفعــان ایــن صنعــت بــه ایــن
تغییــرات بــه دیــدة فرصــت مینگرنــد و برخــی
دیگــر آن را تهدیــد مــی شــمارند .هرچــه هســت
امــا ،پیشبینــی تغییــرات عمــده در ســاختار
مشــتریان و ســرویسدهندگان ایــن صنعــت
قطعــی بــه نظــ ر میرســد.
بــرای خانــوادة صنعــت پســت و کوریــر ســرویس
بــه دســت آوردن یــک دیــدگاه روشــن از
تغییــرات یــا نیازمندیهــای آتــی قابلتصــور،
میتوانــد بســیار راهگشــا باشــد .رســیدن بــه
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چنیــن دیدگاهــی مســتلزم داشــتن دادههایــی
قابــل اســتناد و آمارهایــی دقیــق و تحلیلهایــی
مناســب در حوزههــای اقتصــادی ،مالــی و یــا
حتــی سیاســی و اجتماعــی اســت .آمارهــا و
دادههایــی کــه کســب آنهــا بعضــاً ناممکــن
اســت .در ایــن میــان بهکارگیــری فناوریهــای
نــو ،چــه در پایــش وضعیــت موجــود ،چــه در
پیشبینــی رخدادهــای آتــی و چــه در انجــام
امــور جــاری کوریــر ســرویسها بســیار مفیــد و
اثربخــش اســت امــا آنچــه در ایــن مقولــه مبهــم
اســت ،انطبــاق ایــن فناوریهــا بــا نیازمندیهــای
بومــی یــا ســطح بلــوغ کاربــران آن اســت.
بســیاری از فناوریهــای موجــود کــه میتواننــد
در چالشهــای اقتصــادی امــروز بــرای صنعــت
پســت و کوریــر ســرویس کشــور مفیــد واقــع
شــوند ،هنــوز قابــل بهرهبــرداری نیســتند و
ســرویسدهندگان بــه دلیــل افزایــش هزینههــای
بهرهبــرداری در کوتاهمــدت ،تمایلــی بــه اســتفاده
از آنهــا نشــان نمیدهنــد ،هــر چنــد در چرخــة
عمــر مرســوالت بــرای یــک بنــگاه اقتصــادی،
باعــث کاهــش هزینــه کل میشــوند .آنچــه
در شــرایط اقتصــادی کنونــی در ایــن صنعــت
مطلــوبِ بیشــینه ســرویسگیرندگان اســت ،در
مرحلــة اول ،قیمــت اســت .هرچنــد کــه نادیــده
ـان
گرفتــن مؤلفههایــی چــون کیفیــت ارســال ،زمـ ِ

ارســال و قابــل اعتمــاد بــودن و امثــال آن در دراز
مــدت هزینــة بیشتــری بــه ســرویسگیرندگان
تحمیــل کنــد .ایــن امــر موجــب میشــود کــه
ســرمایهگذاریهای کالن در اتوماســیون یــا
بهرهبــرداری از فناوریهــای نــو و خالقانــه در
ایــران ،هنــوز مقرونبهصرفــه نباشــند مگــر آنکــه
الزامــی حاکمیتــی بــر آن اعمــال شــود .از ایــن
رو نشــریة تیپاکــس دو رســالت عمــده را در ایــن
زمــان بــرای خــود فــرض کــرده اســت ،نخســت
ارائــة تصویــری از وضعیــت فعلــی صنعــت پســت
و کوریــر ســرویس و آنگاه ترســیم برنامههــا و
ســودمندیهای آینــدة صنعــت مذکــور و دوم
ارائــة گزارشهایــی روشــن از فناوریهــای روز
آمــد قابــل بهرهبــرداری در ایــن صنعــت بــه
منظــور ایجــاد توانمنــدی بــرای تولیــ ِد ارزش
بیشــتر توســط همــکاران و مشــتریان ایــن صنعــت.
امیــد اســت حاصــل ایــن تــاش بــرای صنعتگــران
و خدماتگیرنــدگان صنعــت پســت و کوریــر
ســرویس ســودمند باشــد.

News

آقــای مهنــدس حســین فــاح جوشــقانی ،معــاون
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و رئیس ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ،بــه همــراه
تنــی چنــد از معاونــان ایــن ســازمان عصــر دوشــنبه
هشــتم مــرداد  ۱۳۹۷از نخســتین هــاب مکانیــزه
شــبکة اپراتــور اول پســت خصوصــی کشــور بازدیــد
کردنــد و از جزئیــات پیشــرفتها و برنامههــای آتــی
ایــن اپراتــور مطلــع شــدند .در خــال ایــن بازدیــد
آقــای مهنــدس جوشــقانی بــا بیــان اینکــه در صورت
بهرهگیــری از ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل بــازار
پســتی کشــور ،ســرانة مرســوالت پســتی کشــور تــا
چنــد برابــر افزایــش خواهــد یافــت ،گفــت :متأســفانه
تــا بــه حــال مــردم نتوانســتهاند ســرویسهای
شایســتهای را بــرای ارســال مرســوالت خــود دریافــت
کننــد و انتظــار مــیرود بــا فعالیــت اپراتورهــای
خصوصــی پســت در کشــور ،گامهــای مؤثــری بــرای
بهبــود کیفیــت ســرویسهای پســتی برداشــته شــود.

حضور تیپاکس در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ

ELECOMP 2018
نمایشــگاه الکامــپ بزرگتریــن رویــداد تجــاری در
عرصــة تولیــد و عرضــه محصــوالت و خدمــات
صنایــع الکترونیــک و کامپیوتــر کشــور اســت کــه
شــرکت تیپاکــس نیــز در بیســتوچهارمین دورة
ایــن نمایشــگاه ،در محــل دائمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران حضــور داشــت و در حــوزة
فعالیــت مربوطــه مخاطبــان خــود را جــذب نمــود.
طــی بازدیــد مدیرعامــل محتــرم شــرکت جنــاب
آقــای دکتــر مهــرداد فاخــر در روز ســوم نمایشــگاه
گفتگویــی در راســتای «تیپاکــس؛ اپراتــور اول
صنعــت لجســتیک ایــران» بــا خبرگــزاری
 Ecosystemبرگــزار گردیــد.

ســرویس پوینــت شــرکت تیپاکــس در تاریــخ
چهــارم مردادمــاه بــا حضــور مدیرعامــل تیپاکــس
جنــاب آقــای دکتــر مهــرداد فاخــر و جمعــی از
مدیــران مجموعــة هلدینــگ فاخــر در مرکــز خرید
پاالدیــوم بــه طــور رســمی افتتــاح شــد و فعالیــت
خــود را بــا هــدف جلــب رضایتمنــدی بیشــتر
همشــهریان تهرانــی آغــاز کــرد .ایــن ســرویس
همــه روزه از ســاعت  9صبــح تــا 24بامــداد
آمادةخدمــترســانی بــه مراجعهکننــدگان اســت.
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گفتگو با دکتر مهرداد فاخر ،رئیس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران

ایــن گفتگــو اولیــن گفتگــوی رســمی نشــریه
تیپاکــس بــا شــما و موضــوع «اپراتــوری خصوصــی
پســت» اســت.
 جنــاب دکتــر فاخــر بــه عنــوان رییــس
هیئــت مدیــرة اولیــن اپراتــور خصوصــی
پســت کشــور ،بــا توجــه بــه اینکــه حــدود ۶
مــاه از اخــذ پروانــة اپراتــوری مــی گــذرد،
چــه پیشــرفتی در رونــد راهانــدازی و
شــروع بــه کار آن اتفــاق افتــاده اســت؟
بخــش عمــدهای از ایــن ســؤالتان را مدیــر عامــل
اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت ایــران ،جنــاب
آقــای مهنــدس رضایــی ،بایــد جــواب دهنــد؛
چــرا کــه ســکان امــر بــه دســت ایشــان و تیــم
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اجراییشــان اســت و از جزئیــات پیشــرفت کار
بیشتــر از بنــده مطلــع هســتند .ولــی آنچــه
قابــل بیــان اســت ،ایــن اســت کــه در ایــن شــش
مــاه اپراتــور در حــال تکمیــل بدنــة خــود و
مطالعــه و ارزیابــی دقیــق وضعیــت صنعــت پســتی
و کوریــری کشــور بــوده اســت تــا بتوانــد مــدل
کســبوکار بهینــه متناســب بــا شــرایط پســت در
ایــران و فضــای بینالملــل را بــا توجــه اهــداف
هلدینــگ ،تأمیــن کنــد.
پســت در دنیــا صنعتــی پویــا اســت .نظــام
حاکمیتــی بــر مبنــای تدبیــری کــه اندیشــیدهاند
خصوصیســازی و کوچــک کــردن دولــت را
راهبــردی اساســی بــرای ایــن پویایــی و پیشــرفت

دانســته اســت .دولــت و وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعــات هــم تــاش زیــادی بــرای تحقــق ایــن
مهــم کردهانــد.
هماکنــون وظیفــة بخــش خصوصــی اســت کــه
بــا تجربیــات و چاالکــی خــود بتوانــد نتیجــه و
خروجــی ایــن فرآینــد را در جامعــه نشــان دهــد.
البتــه بــدون حمایــت مســتمر حاکمیــت ،دولــت و
مجلــس ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد.

کســبوکارهایی کــه میخواهنــد ولــی
نمیتواننــد بــه پســت متصــل شــوند.

Interview

جایــگاه اپراتــور در نقشــة راه هلدینــگ
فاخــر چیســت؟ هلدینــگ فاخــر چــه
برنامــهای بــرای اپراتــور دارد؟
آنچــه در راهبردهــای کالن هلدینــگ بــرای اپراتــور
مســلم اســت ،توســعة ارتباطــات کســبوکارها از
منظــر لجســتیک و ســامانههای کوریــری اســت.
ایــن مهــم جــز بــا ایجــاد فرصتهــای بیشتــر
بــرای ســودآوری ایــن کســبوکارها میســر
نمیشــود .فرصتهایــی ماننــد مشــتریان
بالقــوة پســتی ،کشــف بازارهــای تاریــک و یــا
نویــن حاصــل از همافزایــی ایــن
ســرویسهای
ِ
کســبوکارها.
بــه عنــوان مثــال خدمــات ارزش افــزودة ()VAS
مختــص کســبوکارهای پســتی ،در بســیاری
از کشــورهای توســعهیافته بــه افزایــش درآمــد
بوکارها و از طرفــی همافزایــی خدمتهــا
کســ 
کمــک میکننــد .پســت دیگــر فقــط محمولههــا
را جابجــا نمیکنــد.
امــا اپراتــور نــه تنهــا بایــد بــه توســعة کمیتهــای
خدمــات پســت اهتمــام ورزد ،بلکــه بایــد بــه
خدمــات پایــة پســتی هــم توجــه کنــد .نکاتــی
کــه شــاید در ابتــدا بــرای فعــاالن اقتصــادی یــا
کســبوکارهایی کــه بــا صنعــت پســت و کوریــر
ســروکار دارنــد ،بدیهــی بــه نظــر بیایــد .بــه
عنــوان مثــال روشــن اســت کــه بــرای بهبــود
کیفیــت ســرویسهای پســتی عوامــل متعــددی
میتواننــد بــرای مشــتری در هنــگام ارســال،
طــول مســیر و یــا دریافــت محمولــه مهــم باشــد.
ســرعت و زمــان حمــل ،امانتــداری ،ایمنــی و
حفــظ بســته از آســیبها ،هزینةارســال ،ســهولت
در تحویــل بســته و ...
امــا آنچــه شــاید روشــن نباشــد ایــن اســت کــه
بســیاری از ایــن متغیرهــا مســتقیم یا غیرمســتقیم
تحتتأثیــر زیرســاخت اســت و اگــر در زیرســاخت
بهبــود نداشــته باشــیم ،هــم مصرفکنندههــای
خــرد و هــم کســبوکارها نمیتواننــد بــه
اهدافــی کــه عــرض کــردم برســند.
زیرســاختهایی ماننــد زیرســاخت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ،زیرســاخت راههــا و
لونقــل ،زیرســاخت تبــادل مالــی ،حقوقــی،
حم 
بیمــه و  ....شــاید بــرای خیلــی از مخاطبیــن جالــب
باشــد کــه در چنــد کشــور وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات بــا وزارت راه یکپارچــه اســت و
یــک وزیــر دارد .البتــه مشــخص اســت کــه اپراتــور
نمیتوانــد در بســیاری از ایــن مــوارد ورود و
فعالیــت کنــد .ایــن یعنــی اپراتــور میشــود طــراح
و مجــری یــک ســامانة اســتاندارد و بـهروز و مبتنی
بــر مشــخصههای بومــی و ملــی کشــورمان.
صنعــت پســت کشــورمان و بهویــژه بخــش
خصوصــی آن بخاطــر دالیــل مختلــف مانند ســابقة
ســنتی فعالیــت پســتی در کشــور ،تحریمهــا و
ســایر مشــکالت بــه صــورت محلــی کار میکنــد
و بــا فضــای بینالملــل بیگانــه اســت و در نتیجــه
بــه خاطــر پاییــن بــودن شــاخصهای کیفــی و
اســتاندارد پســت نخواهیــم توانســت بــه بــازار

بینالملــل متصــل شــویم .بایــد بــا شــرکتهای
بینالمللــی ارتبــاط داشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــا
توســعة خدمــات و زیرســاختهای پســت هــم
کمــی و هــم کیفــی شــاخصهای خدمــت پســتی
را ارتقــا دهیــم .ایــن ارتبــاط الزمــة داشــتن
سیســتمها و روشهــای بــهروز و نویــن اســت.
مثــال عــرض میکنــم یکــی از مهمتریــن
مباحــث حــوزه کســبوکار ،تجــارت الکترونیــک
اســت .تجــارت الکترونیــک از بخشهایــی اســت
کــه در ایــران بــدون رعایــت زیرســاخت اســتاندارد
لجســتیک ،ورود و توســعه پیــدا کــرده اســت.
فروشــگاههای اینترنتــی بســتر و ظاهــر رابــط
کاربــری ( )UIو تبــادل مالــی را توســعه دادهانــد
ولــی در مــورد تبــادل کاال ،زنجیــرة تأمیــن و
لجســتیک یــا کاری نکردهانــد و یــا نتوانســتهاند
خــود را بــا زیرســاخت تطبیــق بدهنــد .ایــن باعــث
نارضایتــی و در نتیجــه تخریــب برنــد نزد مشــتری
مــی شــود .جــک مــا بنیانگــذار علیبابــا در چیــن
ایــن موضــوع را بــا یــک نظریــه بــه نــام مثلــث
آهنیــن عنــوان میکنــد .مثلثــی کــه زیرســاخت
تجــارت الکترونیــک اســت و یــک ضلــع آن را
لجســتیک تشــکیل میدهــد.
خیلــی مهــم اســت کــه اســتارتاپ و
کس ـبوکارهای نویــن ،چــه آنهــا کــه در مرحلــة
شــروع کار هســتند و چــه آنهــا کــه بــه مرحلــة
توســعه رســیدهاند ،بتواننــد از مراجعــی متخصــص
در ایــن زمینــه ،کمــک بگیرنــد و خدمــات خــود را
بــا اســتانداردهای ســامانههای لجســتیک تنظیــم
کننــد .ایــن مهــم میتوانــد یــک نقطــة فرصــت
کلیــدی بــرای اپراتــور هــم باشــد تــا بتوانــد بــا
جایگاهســازی یکــی از ایــن مراجــع شــود.
طیــف مخاطــب ایــن کســبوکارها گســترده
اســت ،هــم از نظــر میــزان تراکنشهــای
مالــی و هــم از مناظــر دیگــر ماننــد فرهنگــی،
جفرافیایــی ،ســنی یــا تنــوع خــود کسـبوکار.
بــه عنــوان مثــال بــرای فــردی کــه بــا یــک
نیســان در خیابــان ملــت بــــرای چنــد
شهـــرستان بارهــای ریــز و درشـــت

جــابـجـــا میکنــد ،شــنیدن نـــــام اپراتور پســت
یــک کابــوس اســت.
اســتفاده از اصطالحاتــی ماننــد استانداردســازی و
نظــام بخشــیدن بــه ســاختار کوریــر بــرای فــرد
مذکــور یعنــی بروکراســی و هــراس از هزینههایــی
کــه فکــر میکنــد هیــچ ســودی بــرای وی نــدارد.
امــا اگــر بتوانیــم بــا بیــان و ارتباطــی متناســب بــا
فضــای فکــریاش بــا او ســخن بگوییــم ،او خــود
دنبــال مــا میآیــد و از طــرح اســتقبال میکنــد.
بایــد ابتــدا نیــاز وی را ســنجید .ایــن فــرد بیمـهای
بــرای روز واپســین نــدارد و هیــچ تضمینــی بــرای
بــاری کــه حمــل میکنــد ،نــدارد .توســعهای
بــرای درآمــدش وجــود نــدارد .اگــر بخواهــد
بــا فرزنــدش در مــورد شــغلش حرفــی بزنــد،
عنــوان و وجهــة مشــخصی نــدارد .اینهــا همــه
«نقــاط درد» مخاطــب مــا هســتند .ایــن فــرد بــه
تنهایــی یــک «میکروسیســتم کوریــری» اســت
ولــی ناپایــدار .ایــن ناپایــداریاش میتوانــد هــم
بــه خــود و خانــوادهاش هــم بــه مشــتریان و
جامع ـهاش ســرایت کنــد و آســیب بزنــد .متولــی
ســامان دادن بــه ایــن وضــع ،اپراتــور اســت .و ایــن
جایــگاه را روابــط عمومــی و متخصصــان مدیریــت
برنــد اپراتــور بایــد بــه درســتی تبییــن کننــد.
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گفت و گو

بــرای فــردی کــه بــا یــک نیســان در
خیابــان ملــت بــرای چنــد شهرســتان
بارهــای ریــز و درشــت جابجــا میکنــد،
شــنیدن نــام اپراتــور پســت یــک
کابــوس اســت.
انتظــاری کــه شــما بــه عنــوان رئیــس
هیئــت مدیــره از اعضــای هیئــت مدیــره،
مدیــران و کارکنــان اپراتــوری داریــد،
چیســت؟
مــن در مرحلــة اول از مدیریــت و ســپس از
واحدهــای روابــط عمومــی اپراتــور ،هلدینــگ،
تیپاکــس و ســایر شــرکتهای خواهــر تیپاکــس
میخواهــم تــا در مــورد نقــش و جایــگاه اپراتــور
شفافســازی کننــد .خیلــی از کارکنــان مجموعــة
هلدینــگ از زمــان اخــذ مجــوز بــه مــن تبریــک
گفتهانــد ،پوســترش را در شــعب نصــب
کردهانــد و خوشــحال هســتند کــه
خانــواده هلدینــگ فاخــر ،پروانــة
اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت
را دریافــت کــرده اســت .ولــی اگــر
یکــی از مشتریانشــان از ایشــان در
مــورد اپراتــوری ســؤال کنــد ،نمیتوانــد
در مــورد جایــگاه و نقــش و وظایــف اپراتــور
توضیــح مناســبی را ارائــه کننــد .و یــا حتــی
بدتــر ،توضیحــی کــه میدهنــد نادرســت
باشــد و بــه برنــد اپراتــور آســیب بزنــد.
مثــ ً
ا روزی کارمنــدان قدیمــی یکــی از
شــعب بــه مــن گفــت« :خــوب شــد اگــر
اپراتــوری راه بیفتــد از ایــن بعــد دیگــر
بوکار مــا را تهدیــد
کســی نمیتوانــد کسـ 
کنــد و قاچاقــی کار کنــد و »...
امــا بایــد توجــه کــرد ،ایــن حجــم
ســرمایهگذاری و فعالیتهــا بــه خاطــر ایــن
نیســت کــه مــا «آقاباالســر» صنعــت پســت
شــویم.
بنــده بــه عنــوان یکــی از سیاس ـتگذاران کالن
اپراتــور ایــن حــرف را میگویــم کــه مطمئنــاً
ایــن تصــور از اپراتــور درســت نیســت .رســالت و
مأموریــت اپراتــوری کــه میخواهیــم در صنعــت
پســت راهانــدازی کنیــم ایــن نیســت .اپراتــور
بایــد بــه کس ـبوکارهای کوچــک و بــزرگ ،بــه
کوریرهــای محلــی و حتــی بــه دولــت کمــک
کنــد .کمــک کنــد تــا بتواننــد بــازار خــود
را توســعه دهنــد و بــه درســتی بــه زنجیــرة
تأمیــن متصــل شــوند .اگــر مــا نتوانیــم ایــن
بســتر را درســت کنیــم ،نتوانســتهایم وظیفــة
اصلــی اپراتــوری را بــه خوبــی بــه ثمــر برســانیم.
بــه برنــد «اولیــن اپراتــور خصوصــی
پســت ایــران» آســیب نزنیــم!
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نســبت برنــد تیپاکــس بــا اپراتــوری
چیســت ؟
تیپاکــس بیــش از نیــم قــرن در عرصــه کوریــر تجربــه
دارد و شــاید همیــن مهــم بــه جلــب اعتمــاد حاکمیت
و دولــت و در نتیجــه اخــذ امتیــاز فنــی کمــک کــرده
اســت ،ولــی تیپاکــس ،تیپیایکــس ،تــی نکســت یــا
هــر شــرکت دیگــری کــه میخواهــد
در زمینــة پســت و کوریر ســرویس
فعالیــت کنــد ،مخاطــب ایــن
راهبردهــا و راهکارهــا اســت.
تنهــا فــرق تیپاکــس میتواند
ایــن باشــد که حســن نیت
اپراتــور را راحتتــر درک
میکنــد و حتــی میتوانــد
بــه اپراتــور کمــک کنــد.

آنچــه مســلم اســت اپراتــور در جایگاه نظامبخشــی
بــه کل ســامانه کوریــری و پســتی اســت و بــرای
برقــراری نظامــی شــفاف و منصفانــه بایــد طــوری
رفتــار کنــد کــه تمامــی فعــاالن در هــر انــدازهای
بتواننــد بــه یــک کس ـبوکار بــرد -بــرد برســند و
ایــن ممکــن نیســت جــز بــا نگریســتن عادالنــه
و منصفانــه بــه خــود شــرکتهای قدیمــی و یــا
جدیــد فعــال در عرصــة کوریــر ســرویس چــه
تیپاکــس ،تیپیاکــس ،تینکســت،
تیشــاپ ،تیتــک و ســایر شــرکتهای
هلدینــگ فاخــر کــه بــه نحــوی بــا
ســامانة پســت کشــور در تعامل هســتند.
مثــ ً
ا یکــی از اصــول مهــم اخالقــی
در اپراتــور حفــظ امانــت و اطالعــات
کسبوکارهاســت .اصــ ً
ا بــرای همیــن
اســت کــه تمــام ســاختار اپراتــوری مســتقل
از تیپاکــس پیریــزی شــده اســت و اداره
میشــود .حتــی غالــب پرســنل اپراتــوری
سابـقـــه اشـــتغال

Interview

در تیپاکــس را ندارنــد .اصــل اول اخــاق حرفـهای
در فضــای ســالم ،رعایــت امنیــت دادههــای
کسبوکارهاســت .هــم کوریرهــای محلــی و هــم
کس ـبوکارهایی کــه مشــتریان کوریرهــا هســتند
بایــد از ایــن فضــای امــن و ایمــن بهرهمنــد شــوند.

رعایــت عدالــت و انصــاف الزمــة یــک
ارتبــاط مســتمر و بــرد ـ بــرد اســت.

مــی توانیــد در مــورد نــام و برنــد اپراتور
توضیحــی بدهیــد کــه در چــه وضعیتــی
اســت و چــه تصمیمــی گرفتــه شــده اســت؟
بـرای برنــد و نامگـذاری بــا آژانسهــای معتبــر و صاحب
تجربــه مذاک ـرات خوبــی انجــام شــده و عقــد ق ـرارداد
هــم انجــام شــده اســت .نــام و نشــانهای خوبــی هــم
طراحــی و البتــه انتخــاب شــده اســت .امیــدوارم کــه
برنامههــای اطالعرسانیشــان بــه خوبــی پیــاده شــود
تــا مخاطبیــن اصلــی اپراتــور بتواننــد بــا آن بــه خوبــی
و درســتی ،ارتبــاط برقــرار کننــد .بنــده نیــز صــاح
یدانــم ایــن عن ـوان توســط برنامههــا و کمپینهــای
م
تیــم اپراتــور اول و زیرنظــر مدیر محتــرم جناب مهندس
رضایــی اطالعرســانی شــود.

کمــی و تعــداد مرســوالت پســتی،
کــه در وضعیــت ّ
حــدودا ً در رتبــة  ۵۰دنیــا قــرار داریــم و در منطقــه
معمــوالً بیــن  ۳کشــور برتــر هســتیم .ولــی از
طرفــی نیــز میتوانیــم بگوییــم« :متوســط ارســال
محمولــه و مراجعــه بــه مراکــز پســتی بــرای هــر
نفــر در ایــران تقریبــاً  ۸بســته در ســال اســت و
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــاخص در دنیــا
عــدد  ۵۰اســت .یــا حتــی میتوانیــم بگوییــم مــا
بــا رتبــة اول کــه دســت کشــور امریــکا و حــدود
 ۱۰۰۰مرســوله در ســال بــهازای هــر نفــر ،یــا
رتبــة بعــد ســوئیس کــه نزدیــک  ۸۰۰مرســوله در
ســال بــرای یــک سوئیســی اســت ،بســیار فاصلــه
داریــم».
نمیخواهــم ســیاهنمایی بکنــم و یــا بــا فرافکنــی
ایــن وضعیــت را گــردن کســی بینــدازم .مســلماً
پســت فعلــی مــا کــه از زمــان قاجــار مجــددا ً
راهانــدازی و توســعه پیــدا کــرده اســت ،هنــوز
جــوان اســت و شــرایط ســختی ماننــد تحریــم و
فشــارهای بینالمللــی را تحمــل میکنــد.

مــردم مــا الیــق کیفیتــی بیــش از آن هســتندکه
در حــال حاضــر بــه آنهــا ارائــه میشــود .مــن بــه
پیشــینة پســت در ایــران زمیــن همیشــه افتخــار
میکنــم و میبالــم .ولــی زمانــی میتوانیــم
بــه خــود نمــرة قبولــی دهیــم کــه بــه کیفیــت
مــورد نظــر مشــتریان ،از مــردم عــادی تــا
کســبوکارهای کالن و مبــادالت بینالمللــی،
پاســخ مناســب بدهیــم.
بــه امیــد خــدا و بــا حمایــت مســئولین و
رهنمودهــای شــما و تالشهــای همکارانتــان
بــه ایــن هــدف واال دســت یابیــم .از اینکــه زمــان
خــود را در اختیــار مــا و مخاطبیــن نشــریه قــرار
دادیــد ،ســپاسگزاریم .بــه امیــد فرصتــی دیگــر
کــه بتوانیــم بیشتــر در مــورد ریــز و جزئیــات
راهبردهــای شــخص شــما در حــوزة کوریــر و
پســت آشــنا شــویم.
بــرای بنــده هــم مایــه خرســندی اســت .از شــما
و از همــه فعالیــن عرصــه اطــاع رســانی تشــکر
میکنــم .بــه امیــد خــدا و در پنــاه حــق

اســتانداردی کــه بایــد بــه آن برســیم،
لبخنــد رضایــت ایرانــی اســت ،کــه
هنــوز بــا آن فاصلــه داریــم.

مــی توانــم در انتهــا نظرتــان را ،یــا بهتــر
بگویــم حســتان را ،در مــورد پســت و
صنعــت کوریــر ایــران بپرســم؟
بــا توجــه بــه مطالعــه و شــنیدههایم اولیــن
سیســتم پســتی قابــل اعتنــا در جهــان را ایرانیــان
داشــتهاند ...« :هیچچیــز ایشــان را بازنمــیدارد،
نــه بــرف ،نــه بــاران ،نــه گرمــا و نــه تاریکــی تــا
مأموریــت خویــش را بــا تمــام ســرعت انجــام
دهنــد».
مــن بــا دیــدن ایــن جملــه از هــرودوت تاریخنــگار،
کــه بــر روی ســردر اداره پســت جیمــز فارلی شــهر
نیویــورک امریــکا نصــب شــده اســت ،احســاس
غــرور و افتخــار میکنــم .جملــهای کــه شــعار و
آییــن حرف ـهای چاپارهــا در  ۲۵۰۰ســال پیــش و
مربــوط بــه ســامانة پســتی بــود کــه ایرانیــان آن را
ابــداع کردنــد و توســعه دادنــد.
البتــه دیگــر وضعیــت پســت ایــران اینطــور نیســت
کــه بــه آن افتخــار کنیــم.
نمیخواهــم اینجــا حرفهــای اغراقآمیــزی از
اعــداد و ارقامــی کــه از وضعیت پســت و لجســتیک
ارائــه میشــود ،ارائــه دهــم .میتوانیــم بگوییــم

بنــده در خانــوادهای پســتی متولــد و بــزرگ
شــدهام و بیشتــر درد بنــده در مــورد وضعیــت
کمــی اســت .بــرای
پســت ،از منظــر کیفــی و نــه ّ
ارزیابــی وضعیــت پســت کافــی اســت از مشــتریان
خــرد و یــا کســبوکارهایی کــه بــا صنعــت
کوریــر و پســت ســروکار دارنــد ،بپرســیم .بعــد
متوجــه میشــویم کــه بــا اســتانداردی کــه بایــد
بــه آن برســیم و آن را رعایــت کنیــم هنــوز فاصلــه
داریــم و نتیجــة آن اســتاندارد ،لبخنــد رضایــت
ایرانــی اســت.
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مقاله

مقاله
صالح برادران امینی ،طراحی خدمات اپراتور
جالل سمیعی ،روابط عمومی اپراتور

یک -داستان خصوصیسازی
از ســال  ۱۳۸۵کــه رویکردهــای خصوصیســازی
بخشهــای خدماتــی نظــام جمهــوری اســامی و
واگــذاری قانونمنــد آنهــا مطابــق اصــل  ۴۴قانــون
اساســی ابــاغ شــد ،رونــد ورود و حضــور بخــش
خصوصــی در حوزههــای گوناگــون ،بــا وجــود
فــراز و نشــیبهای زیــاد ،همچنــان ادامــه دارد.
بــازار بــزرگ خدمــات پســت و لجســتیک در
جهــان ،بــازاری بــا قابلیتهــای متنــوع در شــکل
و ابعــاد ارائــة خدمــات اســت؛ حضــور شــرکتهای
جدیــد بــا فناوریهــای نــو ،در ســالهای اخیــر
توانســته اســت فرهنــگ جدیــد تقاضــا و اســتفاده
از ایــن خدمــات را در عرصــة پســت ایجــاد کنــد؛
امــا داســتان ایــن صنعــت زیرســاختی در ایــران،
مثــل بســیاری دیگــر از عرصههایــی کــه بــا
چالشهــای متنــوع خصوصیســازی روبــرو
هســتند ،داســتانی طوالنیســت.
در اواســط دهــة هشــتاد خورشــیدی ،بــا تغییــرات
فنــاوری و دسترســی همــگان بــه اینترنــت،
شــیوههای ارســال انــواع مرســوالت هــم تغییــر
کــرد و حتــی تعریــف ارســال نامــه و بســته و
بــه طــور کلــی ،مدلهــای ارتباطــی عــوض شــد؛
دهــة نــود خورشــیدی ،هنگامــة شــتاب گرفتــن
ایــن تغییــرات بــر اثــر نفــوذ اینترنــت و ابزارهــای
نــو بــود .ایــدة خصوصیســازی صنعــت پســت امــا
بــا رویکردهــای متنــوع ناشــی از تغییــر دولتهــا
و نگاههــای حاکمیتــی بــه ایــن بخــش و مهمتــر
از آن ،چالشهــای قانونــی ایــن واگــذاری ،ماجــرا
را تــا ســالهای اخیــر پیــش بــرد؛ ملــی شــدن
پســت در مــرداد  ۱۳۹۵نخســتین گام عملــی برای
تغییــر شــد و پیــرو الــزام قانــون در اساســنامهی
شــرکت ملــی پســت ،فراخــوان مزایــده انتخــاب
اپراتورهــای خصوصــی پســت ایــران در بهــار ۱۳۹۶
برگــزار شــد.
بــا اعــام نتایــج مزایــده ،دو کارور (اپراتــور)
خصوصــی پســت ایــران در مــرداد  ۱۳۹۶معرفــی
شــدند؛ شــرکت تــرن پــارت تیپاکــس بــا داشــتن
نزدیــک بــه  ۶۰ســال ســابقة خدمــات پســتی در
ایــران ،بــه عنــوان «اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت
ایــران» در ایــن مزایــده معرفــی شــد.
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دو  -اولین اپراتور خصوصی پست
بــازار خدمــات پســت و لجســتیک در جهــان،
بــازاری بــزرگ و زیرســاختی بــه شــمار مــیرود؛
گســترش فنــاوری و شــیوههای تعامــل و خریــد در
میــان کســبوکارها و مــردم (مشــتریان نهایــی)،
نشــان میدهــد کــه خدمــات ارســال مرســوالت
روزبــهروز متنوعتــر و رقابتیتــر میشــوند.
بــا وجــود ایــن تغییــرات امــا در ایــران ،ســخنان
دیگــری شــنیده میشــود؛ وقتــی اعــام شــد
کــه «متوســط شــاخص ســرانه مرســوالت پســتی
در دنیــا  ۷۰مرســوله اســت ،امــا در ایــران
سرانةمرســوالت پســتی بــه کمتــر از  ۱۰مرســوله
کاهــش پیــدا کــرده اســت( ».روزنامــة دنیــای
اقتصــاد ۶ ،شــهریور  ،)۱۳۹۲گزارههایــی مبنــی
بــر کاهــش جــدی تقاضــای خدمــات پســتی در

ایــران قــوت گرفتنــد .ایــدة خصوصیســازی
صنعــت پســت ،در راســتای تجــارب دیگــر
خصوصیســازی در ایــران ،در دولــت یازدهــم بــا
جدیــت بیشــتری پیگیــری شــد و دولــت ســرانجام
تصمیــم گرفــت برخــی از نقشهــای خــود را بــه
بخــش خصوصــی تفویــض کنــد.
اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت ایــران ،پروانــة
رســمی فعالیــت خــود را در  ۲۱اســفند ۱۳۹۶
از دســت آقــای مهنــدس آذری جهرمــی ،وزیــر
محتــرم ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،دریافــت
کــرد و بــا ایــن رســمیت یافتــن ،شــتاب بیشــتری
در طراحــی خدمــات ،ایجــاد ســاختار ســازمانی
و شــبکهی بازاریابــی گرفــت .مأموریــت اپراتــور
اول پســت خصوصــی « ،ایجــاد بســتری بــرای
همافزایــی فعــاالن حــوزة پســت بــا هــدف ارائــة

Article

خدمــات بــا کیفیــت بــه متقاضیــان خدمــات
پســتی» تعریــف شــده اســت.
یکــی از مهمتریــن نــکات دربــارة شــکلدهی
شــبکة بــزرگ اپراتــور اول پســت خصوصــی ایــران
ایــن اســت کــه مــدل کس ـبوکار اپراتــور ،مدلــی
خالقانــه در شــبکه ای از همکاریهــا در راســتای
ایجــاد خدمــات و ارزشهــای جدیــد اســت.
ســه  -وقتــی از شــبکة پســتی اپراتــور
حــرف میزنیــم ...
شــبکة پســتی اپراتــور شــامل فعــاالن حــوزة
پســت و ارتباطــات متنــوع بیــن آنــان اســت کــه
منجــر بــه ایجــاد ســرویسهای متنــوع و بهینــه
میشــود .اپراتــور صرفــاً بــا ارائــة مســتندات
ســطح کیفیــت خدمــات و نظــارت بــر رعایــت
ایــن ســطح کیفــی ،خدمــات را استانداردســازی
میکنــد و فعــاالن پســتی شــبکه ،بــه صــورت
یــک اتحــاد اســتراتژیک فعالیــت خواهنــد داشــت.
اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت ایــران ،اهــداف
کالن و مهمــی را در بــازار پســت و لجســتیک،
دنبــال میکنــد:
استانداردســازی و ارتقــای کیفیــت خدمــات
موجــود پســتی در شــبکة اپراتــور
بهینهسازی خدمات شبکة اپراتور
توسعة کمی و کیفی شبکة پستی اپراتور
ایجادخدماتنویندرزنجیرهیخدماتپستی

اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت ایــران ،زمانــی
پــا بــه عرصــة فعالیــت گذاشــته اســت کــه بــازار
خدمــات پســت و لجســتیک در کشــور ،همزمــان
بــا تحــوالت پرشــتاب در دو بخــش شــیوههای
خدمترســانی و ابزارهــا ،یــک بــازار بــزرگ امــا
پراکنــده اســت .چالشهایــی ماننــد تســلط نــگاه
ســنتی بــر بخشهــای خدماتــی ،تعــدد نهادهــای
قانونگــذار یــا ناظــر بــر فعالیتهــا ،تغییــرات مــدل
تقاضــای خدمــات در میــان مشــتریان حقیقــی و
حقوقــی ،چالشهــای اقتصــادی ناشــی از برجــام
در ایــران و منطقــه ،تنشهــای صنفــی و ...
باعــث شــدهاند کــه ایــن بــازار بــزرگ ،دچــار
بحرانهــای متعــددی هــم باشــد.
وقتــی بــه گفتــة آقــای مهنــدس حســین فــاح
جوشــقانی (معــاون وزیــر ارتباطــات و رئیــس
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی)،
ایــن بــازار قابلیــت توســعه تــا ارســال  ۴میلیــارد
مرســوله در ســال را دارد (هشــتم مــرداد  ۱۳۹۷در
دیــدار از هــاب مکانیــزه شــبکه اپراتــور اول پســت
خصوصــی) ،بخــش خصوصــی قــرار اســت بــا چــه
رویکردهایــی پــا بــه ایــن عرصــه بگــذارد؟
راهــکار اپراتــور بــرای ایــن بــازار بــزرگ ،طراحــی
و مدیریــت یــک «شــبکة پســتی» بــزرگ اســت؛
یعنــی ســاختاری از فعــاالن پســتی مرتبــط بــا
خدمــات پســتی و ارتباطــات آنهــا کــه ارزشــی
بــرای متقاضیــان خدمــات پســتی ایجــاد میکنــد.
اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت ایــران ،در حــال
شــکلدهی یــک شــبکة درهمتنیــده از فعــاالن و
کس ـبوکارهای مرتبــط بــا خدمــات پســتی اســت
کــه در آن:
دولــت و بــه طــور خــاص ســازمان تنظیــم
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــر ســاماندهی بــازار
توســط شــبکة اپراتــور نظــارت دارد.
اعضــای شــبکه ،بــا حضــور در ایــن بــازار
میتواننــد ضمــن همافزایــی بــا دیگــر فعــاالن
ایــن عرصــه ،قویتــر و بهرهورتــر عمــلکننــد
و ســود بیشتــری بــه واســطة حضــور در شــبکة
اپراتــور کســبکننــد.
متقاضیــان خدمــات پســتی ،خدماتــی بــا تنــوع
بیشــتر و کیفیــت باالتــر دریافــت میکننــد و
پاســخ بهتــری در مقابــل مســایلی کــه بــا آنهــا
مواجــه میشــوند ،دریافــت خواهنــد کــرد.

قانونــی و صنفــی و بــه طــور کلــی ،توانمندســازی
اعضــا ،چنــد نمونــه از ایــن ارزشهــا هســتند.
چهار  -توانمندسازی
هســتههای اســتارتاپی و اکوسیســتم حرفــهای
جدیــد ایــران در ســالهای اخیــر ،بازیگــران
مهــم و پرتعــدادی بــه فضــای کســبوکاری
کشــور افــزوده اســت؛ گســترش نفــوذ اینترنــت
و گوشــیهای هوشــمند و اپلیکیشــنها در میــان
همــگان ،خدمــات مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء و
بســیاری دیگــر از خدمــات مرتبــط بــا حملونقــل
و پســت را در کشــور اشــاعه داد؛ نامهــای جدیــد
در ایــن عرصــه ظاهــر شــدند و نامهــای دیگــری
در راهانــد.
بســیاری از اســتارتاپها و شــرکتهای کوچکــی
کــه خدمــت یــا ابــزار یــا راهــکاری تــازه برای بــازار
پســتی ایــران دارنــد ،ممکــن اســت بــا مشــکالت
گوناگونــی روبــرو باشــند؛ تأمیــن حداقلهــای
مالــی و زیرســاختی الزم بــرای کســب مجــوز
فعالیــت ،وجــود نهادهــا و اصنــاف متعــدد ناظــر یــا
متولــی ،فرایندهــای ســنتی و غیررســمی ارســال
مرســوالت در کشــور ،چالشهــای اقتصــادی
جدیــد ناشــی از برجــام در ایــران و منطقــه و ...
همگــی میتواننــد رشــد و بقــای ایــن فعــاالن
نوپــا را مختــل کننــد.
اولیــن اپراتــور خصوصــی پســت ایــران ،یکــی از
فعالیتهــای کلیــدی خــود را گســترش ارتبــاط
بــا شــرکتهای دانشبنیــان و نخبــگان حــوزة
خدمــات پســتی میدانــد؛ در واقــع اپراتــور
اول میخواهــد بــا اســتفاده از همافزایــی
ظرفیتهــای شــبکة پســتی خــود و جایــگاه
قانون ـیای کــه دارد ،فعــال شــدن ایــن گروههــا را
تحقــق بخشــد؛ شــاید ایــن چتــر بــزرگ حمایــت
از فعــاالن پســتی در برابــر چالشهــای موجــود،
نگاهــی تــازه بــه بــازار خدمــات پســتی را بــرای
خدماتدهنــدگان و مشــتریان بســازد ،کــه اثــرات
آن بــه تدریــج بــه ســاماندهی و بهبــود کیفیــت
خدمــات پســتی و همچنیــن ،ارتقــای جایــگاه
ایــران در آمارهــا و شــاخصهای اتحادیــة جهانــی
پســت منجــر خواهــد شــد.
منبعwww.fippo.ir :

شــاید مهمتریــن گــزاره بــرای بیــان تأثیــر ورود
اپراتــور اول پســت خصوصــی بــه بــازار ایــران،
«حمایــت» ایــن متولــی جدیــد از فعــاالن پســتی
و متقاضیــان خدمــات پســتی در ایــران باشــد؛
«همافزایــی» ظرفیتهــای شــرکتهای کوچــک
و بــزرگ موجــود یــا جدیــد در شــبکة پســتی
اپراتــور اول ،منجــر بــه توانمندســازی بــازار خواهــد
شــد.
از آنجــا کــه یکــی از مهمتریــن موجودیتهــا
در شــبکه ،فعــاالن پســتی هســتند ،شــکلگیری
و مدیریــت شــبکهی پســتی اپراتــور ،ارزشهــای
مهمــی بــرای فعــاالن پســتی ایجــاد میکنــد؛
افزایــش درآمــد ،کاهــش هزینههــا ،حمایتهــای

No.4-September2018

11

تعداد بسته های پستی در ایران
بازار غیررسمی 

کوریرها 

پست ج .ا .ا 

فعاالن بازار پستی ایران
بازار غیررسمی 

کوریرها 

 ۶۰۰میلیون بسته

% ۲۰

 ۲/۳میلیارد بسته

%۲

% ۷۸
 ۶۰میلیون بسته

سرانه مرسوالت پستی در کشورهای مختلف (تعداد نامه و بسته به ازای هر نفر در هر سال)
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پست ج .ا .ا 

شبکه ی همکاران اپراتور پست خصوصی کشور

فرآیند خدمات پستی و ذی نفعان این حوزه
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ذینفعان شبکة عملیاتی
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STICS

پست و لجستیک در ایران

LOGI
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مقاله

مقاله
مجتبی میرقیداری
مدیریت واحد نوآوری ،طراحی-مهندسی

از طرح تا اجرا

چکیده:
شــرکت تیپاکــس بــرای حمــل و جابجایــی آن
دســته از امانــات پســتی خــاص و حســاس کــه
عمومــاً آســیبپذیر و شــکنندهاند یــا در گــروه
قطعــات الکترونیــک ،همچنیــن گــروه مایعــات و
مــواد شــیمیایی قــرار دارنــد ،نیــاز بــه بســتهبندی
بــا ویژگیهــای خــاص دارد تــا در حملونقــل
و انبــارش و چیدمــان ،کاال دچــار آســیب نشــود
و مشــتری در زمــان دریافــت بســته ،رضایــت
مطلــوب را حاصــل نمایــد.
مقدمه:
در شــمارة قبلــی نشــریه ،مقالــهای بــا عنــوان
«صنعــت پســت و هنــر بســتهبندی» ارائــه
گردیــد کــه در آن فرازهایــی از مبانــی و تعاریــف
و پیشــینة بســتهبندی و اهمیــت ایــن فــن /
هنــر آورده شــد.
تاکنــون در فراینــد خدمــات پســتی  /کوریــر
تیپاکــس  ،بســتهبندی بــه صــورت خــاص
جایــگاه ویــژهای نداشــته و بــه عنــوان الــزام
بــرای مشــتری شــعب مطــرح نبــوده اســت.
بــا طراحــی و بهکارگیــری بســتهبندیهای
متعــارف  /نامتعــارف میتــوان ســهم بــازار
جدیــد در حوزههــای
خــاص را بــه دســت
آورد ،اقالمــی از قبیــل
تزئینــی
کاالهــای
مثــل لوســتر ،چینــی
و بلــور ،مجســمه،
تابلــو ،کادویــی و گل
مصنوعــی و  ...همچنیــن
در حــوزة لــوازم پزشــکی

16

شماره چهارم-تابستان ۱۳۹۷

و آزمایشــگاهی ،حــوزة کیتهــای الکترونیــک،
لپتــاپ ،دوربیــن ،جابجایــی مایعــات ،مــواد
شــیمیایی ،جابجایــی قطعــات ارزشــمند و
گرانقیمــت خــودرو ،ماشــینهای اداری /
بانکــی ،لــوازم آرایشــی  /بهداشــتی ،دارو و  ...بــا
بهرهمنــدی و بهکارگیــری از فنــون و شــیوههای
بســتهبندی میتــوان بــا قبــول مســئولیت و
پذیــرش بــا اطمینــان خاطــر ایــن قبیــل کاالهــای
ارزشــمند را جابجــا نمــود.
ایدهها ،طراحی و راهحلها
واحــد نــوآوری  -طراحــی و مهندســی در شــرکت
تیپاکــس بــا ارائــة ایدههــای خــاق و بهرهمنــدی
از شــیوهها و فنــون مطــرح در حــوزه فنــاوری،
بــرای دســتیابی بــه بســتهبندی مطلــوب و
انتخــاب گزینــة مناســب ،اقــدام بــه مطالعــه و

بررســی انــواع کارتــن نمــوده اســت و از نظــر مــواد
اولیــه و مشــخصات فنــی ،اتصــاالت ،چــاپ و لــوازم
جانبــی بــرای تقویــت و اســتحکام بســته از درون و
بیــرون ،هرگونــه امکانــات موجــود را بــا جزئیــات
تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت.
همچنیــن بــا منابــع تامیــن و ســازندگان مختلــف
مذاکــرات و بازدیدهــای الزم را بــه عمــل آورده
اســت.
در فراینــد طراحــی ،کارتــن جعبــه بــه عنــوان
رکــن اصلــی بســتهبندی لحــاظ شــده تــا در
فراینــد حملونقــل ،رویکــرد اصلــی انبــارش و
جانمایــی بســتههای مکعــب شــکل بــه جــای
محمولههــای بــدون شــکل منظــم ،بــه راحتــی
جابجــا شــود .در ایــن فراینــد رویکــرد اصلــی بــه
گون ـهای بــوده تــا انتظــار از بســتهبندی کارتــن /
جعبــه ،در درجــة اول حفــظ کاال و ســالم تحویــل
دادن آن بــه مقصــد باشــد.
بــه همیــن منظــور ادوات جانبــی
حفاظتــی بــه منظــور ایمنســازی
و اطمینــان از عــدم آســیبپذیری
محمولــه طراحــی شــده اســت کــه
از درون و بیــرون ســامت بســته را
تضمیــن کنــد.

Article

 )۱بالشتک ضد ضربه ()Anti Strike Cushion
بــا طراحــی ایــن قبیــل گارد و بالشــتک فومــی
کــه عملکــردی انعطافپذی ـر و ســیال دارد ،کاالی
شــکننده  /حســاس در بیــن بالشــتکها محافظــت
میشــود و در برابــر هــر ضربــه و شــوک مقــاوم و
بــدون تــکان و لــرزش خواهــد بــود.

 )۲کیســههای پــودری مخصــوص حمــل
مایعــات /مــواد شــیمیایی (Water Resistance
)Bag
بــرای جلوگیــری از نشــت احتمالــی مایعــات /مــواد
شــیمیایی در داخــل جعبــه و آســیب رســاندن بــه
بســتههای مجــاور ،مــواد پــودری جــاذب رطوبــت
در داخــل کارتــن و لفافــه بــه کار گرفتــه شــده
کــه هــم گارد ضــد ضربــه اســت و هــم گارد ضــد
رطوبــت و نشــت مایعــات.

ا و لو یتهــا ی
بعــدی در طراحــی
کارتــن ،طبــق الزامــات ذیــل در
نظــر گرفتــه شــده اســت:
الف) هزینه ()cost
بــا توجــه بــه اینکــه مشــتری در درجــة اول تمایــل
بــه دریافــت خدمــات پســتی بــا کیفیــت ،بــه هنــگام
و اقتصــادی اســت ،طبیعــی اســت کــه نبایــد قیمــت

تمامشــدة بســتهبندی مشــتری را از خــود دور کنــد؛
لــذا در انتخــاب نــوع چــاپ و گرافیــک دیزایــن ،از
مــوارد تجملــی و لوکــس کــه قیمــت تمامشــده را
افزایــش مــی دهــد ،پرهیــز شــده اســت.
ب) امنیت ()security
عــاوه بــر حفاظــت و ایمنــی کاال توســط کارتــن و
ادوات مســتحکم و مطمئــن ( ،)safetyدر طراحــی
کارتنهــای جدیــد از کارتنهــای قفلــی و بــدون
درز در کــف  /طــاق اســتفاده شــده اســت تــا
امــکان دسترســی غیرمجــاز بــه داخــل کارتــن
بســیار ســخت باشــد .عــاوه بــر ایــن ،لیبلهــای
امنیتــی بــه صــورت الک و مهــر بــر روی در بازشــو
کارتــن نصــب میگــردد کــه در صــورت بــاز
شــدن غیرمجــاز کارتــن ،الک و مهــر مربوطــه بــا اســتفاده از ذوق و هنــر گرافیسـتهای بــا تجربه
مخــدوش گــردد.
در روابــط عمومــی ســازمان طرحهــای گرافیکــی
ســاده و زیبــا در چــاپ کارتــن بــه کار گرفته شــده
پ) عملکرد ()function
اســت؛ همچنیــن روکــش فیلمهــای اســترچ در
از نظــر مشــتری ،کارگــزار صنعــت پســت در نمــای خارجــی کارتــن عــاو ه بــر نقــش حفاظتــی/
فراینــد لجســتیک خــود بایــد تضمینکننــده و امنیتــی ،جلــوة بــراق و چشــمنوازی ایجــاد
محافــظ امانــت او باشــد.
میکنــد و حــس آکبنــدی بســته و اهمیــت ویــژه
بــه همیــن منظــور کارتنهــای جدیــد بــه صــورت آن را بــه مشــتری انتقــال مــی دهــد؛ همچنیــن
قفلــی و بــدون درز طراحــی شــدهاند و بــه وســیلة پیــام تیپاکــس بابــت شــخصیت و احتــرام بــرای
گاردهــای ضــد ضربــه و ضــد رطوبــت از داخــل مشــتری ملمــوس مــی گــردد.
کاال و امانــات را حفاظــت میکننــد.
همچنیــن کارتــن از بیــرون کامــ ً
ا بــه وســیله
فیلــم اســترچ ،روکــش میشــود کــه ایــن ابــزار
خــود کارتــن را از بیــرون در نقــاط کنــج تقویــت
و از نفــوذ آب ،خــاک و کثیفــی ،همچنیــن
خشپذیــری بارکــد جلوگیــری میکنــد.
دیگــر مزیــت کارتنهــای قفلــی /دایکاتــی عــدم
نیــاز بــه نــوار چســب در بســتهبندی اســت،
همچنیــن دیوارههــای کارتــن در زمــان تــا شــدن
و شــکلگیری بــه صــورت چنــد الیــه از یکدیگــر
محافظــت میکننــد.
دیگــر نکتــة قابــل ذکــر بــرای عملکــرد کارتنهــای
جدیــد ،کدبنــدی هــر  6ســایز تولیدشــده
میباشــد ،در زمــان ســفارش شــعب ،مشــتری بــا
ذکــر کــد ،کارتــن در خواســتی خــود را
بــرای بســتهبندی محمولــه مشــخص ث) ســازگار بــا محیــط زیســت (Enviromental
خواهــد کــرد.
)Friendly
ارکان اصلــی بســتهبندی تیپاکــس کارتــن مقوایــی
ت) نمــای ظاهری/تبلیغی ( Graphicبــرای بارهــای متعــارف در شــش انــدازه و انــواع
)Design
جعبههــای آکاردئونــی ترکیبــی بــا نبشــی مقــوای
عــاوه بر نــوآوری در مهندســی ســاخت فشــرده اســت کــه کامـ ً
ا قابلیــت بازیافــت دارنــد و
و رعایــت اســتانداردها در بســتهبندی ،ســازگار بــا محیــط زیســت میباشــند؛ همچنیــن
جذابیــت ظاهــری بســته بســیار مهــم و اثــر گاردهــای ضدضربــه از مــواد پایــه بــرای ادامــة
بخــش در تبلیــغ برنــد در بازاریابــی بــرای کارگــزار زنجیــرة تولیــد بســتهبندیهای فومــی اســت،
پســت/کوریر میباشــد.
گاردهــای ضدرطوبــت نیــز از مــواد صددرصــد
درســت اســت کــه در فراینــد حملونقــل معدنــی اســت کــه کامــ ً
ا ســازگاری بــا محیــط
و انبــارش /تجزیــه ،گرافیــک بســتهبندی زیســت دارنــد و بــه دل طبیعــت بــاز مــی گردنــد.
ارزشافــزوده بــرای کاالی داخــل کارتــن ایجــاد
نمیکنــد  ،امــا بســتهبندی چشــمنواز و زیبــا بستهبندی های نامتعارف
عــاوه بــر اینکــه حــس خوبــی در مشــتری ایجــاد بســتهبندی بــا کارتــن در ســایزهای اســتاندارد
میکنــد ،احســاس اهمیــت و ارزش و اعتبــار پســتی و پاکتهــای اداری در گــروه
بــرای مشــتری را نیــز بــه طــور ناخــودآگاه جلــوه بســتهبندیهای معمــول و متعــارف اســت کــه
میدهــد.
بــرای آنهــا طراحــی متحدالشــکل از لحــاظ
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اســتایلینگ ظاهــری و عملکــردی انجــام گرفتــه
و تمــام تمهیــدات الزم بابــت ایمنســازی و
اســتحکام آنهــا در فراینــد طراحــی دیــده شــده
اســت.
در فراینــد جابجایــی محمــوالت ،بســیاری
از اشــیاء دارای ابعــاد و انــدازة بزرگتــر از
کارتنهــای اســتاندارد اســت ،همچنیــن
فرمهــای غیرهندســی و نامنظــم دارنــد و امــکان
بســتهبندی در کارتنهــای متعــارف را ندارنــد.
بــرای ایــن قبیــل کاال ،جعبههــای مخصــوص
کــه قابلیــت تحمــل بارهــای بســیار ســنگین /
بســیار آســیبپذیر را دارنــد طراحــی شــده اســت،
همچنیــن در فضــای داخــل ایــن نــوع جعبــه
امــکان چیــدن بســتههای کوچکتــر بــه تعــداد
زیــاد وجــود دارد.
اشــیایی مثــل دوچرخــه ،جالباســی ،آبــاژور،
قطعــات یدکــی بدنــه و موتــور ،خــودرو ،کالســکه،
صندلــی ،یونیــت دندانپزشــکی و ایــن دســت
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کاالهــا بــه راحتــی و بــا اطمینــان کامــل قابلیــت
بســتهبندی خواهنــد داشــت.
نوعــی دیگــر از کارتنهــای کابینتــی طراحــی
شــده اســت کــه بهتریــن گزینــه بــرای حمــل
و انبــارش لباسهــای رســمی ،لبــاس عــروس،
مانتــو و  ...میباشــد ،بــدون اینکــه حتــی چــروک
و لطمــه ای بــه لباسهــا برســد.
کیســههای نایلونــی بــا چــاپ متحدالشــکل
تیپاکــس در ســایز بــزرگ بــرای جابجایــی انبــوه
البســه بــا لبــة چســبدار بــه صــورت آمــاده در
اختیــار مشــتری قــرار میگیــرد تــا بــه راحتــی
البســه و آدرس گیرنــده را در داخــل کیســه قــرار
دهــد و آدرس گیرنــده تــا زمــان وصــول توســط
گیرنــده در کیســه محفــوظ بمانــد.
بــرای ایمــن کــردن جعبههایــی کــه از ســوی
مشــتری ارائــه میگــردد و نیــاز بــه بســتهبندی
نــدارد ،امــا در فراینــد حمــل راه دور از کنارهــا
آســیبپذیر هســتند ،نبشــیهایی بــه صــورت

ســه کنــج طراحــی شــده اســت کــه بــا اســتفاده
از آنهــا حفاظــت و ایمنــی کل جعبــه تضمیــن
میگــردد و هیچگونــه آســیبی بــه محمولــه وارد
نمــی شــود.
دلیــل ایــن حفاظــت و ایمنــی ،جنــس ایــن قطعــه
اســت کــه از مقــوای کامپوزیتــی فشــرده /فــوم
ضدضربــه اســت.
در خاتمــة ســخن ،تیپاکــس بــه واســطه تجربــه،
پشــتیبانی فنی-مهندســی ،ایدههــای بکــر و
نوآورانــه ،آمادگــی کامــل بــرای بســتهبندی
هرگونــه کاالی خــاص را دارد و بــرای هــر کــدام
از آنهــا طراحــی خــاص و ویــژه ارائــه خواهــد داد.
بــه همیــن واســطه ،خدمــت نویــن دیگــری بــه
خدمــات ویــژه تیپاکــس اضافــه شــده اســت کــه
خدمــات بســتهبندی نــام دارد ،بــا ایــن شــعار:
انتقال ارزشها ،با بستههای ویژه تیپاکس

مقاله

دکتر محمد سلطانی دلگشا
مدیرعامل تی پیک

تینکســت کار خــود را از ابتــدای ســال  1397نــه تنهــا مشــکل کس ـبوکارها در ارســال کاال بــه
در تهــران آغــاز کــرد تــا بــه عنــوان یــک دســتیار مشــتریان حــل میشــود ،بلکــه شــهروندان عــادی
هوشــمند ،زندگــی شــهروندان را آســانتر نمایــد نیــز قــادر خواهند بــود تــا از ترددهــای غیرضروری
و بــه رونــق هرچــه بیشــتر کسـبوکارهای ایرانــی بــرای جابجایی کاال در ســطح شــهر اجتنــاب کنند.
بــا تینکســت زمــان آن رســیده کــه حملونقــل
کمــک کنــد.
در حــال حاضــر تینکســت راهحلهــای اقتصــادی درون شــهری دســتخوش یــک تغییــر مثبــت بــه
و ســریع بــرای جابجایــی کاال بــه افراد و شــرکتها نفــع مــردم و کس ـبوکارها گــردد .تغییــر مثبــت
ارائــه میدهــد .بــه ایــن معنــی کــه بــا تینکســت یعنــی هزینههــای معقــول و اقتصــادی ،ســرعت و
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دقــت بــاال و تضمیــن امنیــت در ارســال و تحویــل
بســتهها .همچنیــن تینکســت درصــدد ارائــه
ســرویسهای دیگــری از جملــه پیگیــری کارهــای
اداری بــه نیابــت از شــهروندان و انجــام خریدهــای
منــزل بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای روزمــرة
شــهروندان اســت.

Article

چالشهای حملونقل درون شهری
بــا گســترش زیرســاختهای شــبکة اینترنتــی
کشــور در دهــة  ،1390انقــاب بزرگــی در
ســاختار کســب و کارهــای ســنتی شــکل
گرفــت .در دســترس قــرار گرفتــن اینترنــت
پرســرعت همــراه بــرای عمــوم ،ایــن فرصــت را
بــرای اســتارتاپها فراهــم آورد تــا ایدههــای
خالقانــة خــود را در ایــن بســتر بــه مــردم ارائــه
دهنــد .تینکســت یکــی از همیــن اســتارتاپها
اســت کــه بــا هــدف بهبــود تجربــة کاربــری
افــراد در حملونقــل درون شــهری بــه بــازار
وارد شــده اســت .بــا رونــد افزایــش جمعیتــی
کــه در کالن شــهرها بــا آن روبــرو هســتیم،
بــه زودی جوامــع شــهری بــه سیســتمهای
حملونقــل کارآمدتــری نیــاز پیــدا میکننــد.
تینکســت ارائــه دهنــدة یــک ســرویس بهینــه برای
حلکــردن چالشهــای موجــود در حملونقــل
درونشــهری اســت ،کــه موجــب صرفهجویــی در
زمــان و هزینــة افـراد مــی شــود و امنیت و ســرعت را
ب ـرای آنهــا تضمیــن مینمایــد.

تینکست برای کسبوکارها
برخــاف دیگــر ســرویسها ،یاریرســانی بــه
کســبوکارها یکــی از اهــداف ویــژه تینکســت
اســت .بــه ایــن مــورد در شــعار تبلیغاتی تینکســت
نیز اشــاره شــده اســت (تــی نکســت؛ همــراه مدرن
لجســتیک شــما) .در همیــن راســتا تمــام امکانــات
الزم بــرای کســبوکارها بــرای ارســال ســریع و
اقتصــادی مرســوالت بــه مشــتریان ،بــه صــورت
بهینــه و کارآمــد در اختیــار آنهــا گذاشــته شــده
اســت .کســبوکارها میتواننــد از طریــق پنــل
اینترنتــی ســفارش ثبــت کننــد و رونــد ارســال
مرســولهها را بــه صــورت آنالیــن پیگیــری نماینــد.
هیــچ محدودیتــی در تعــداد ســفارش وجــود نــدارد
و آنهــا میتواننــد همزمــان چندیــن ارســال را
در پنــل تینکســت داشــتهباشــند .ویژگیهایــی
ماننــد مقــرون بهصرفــه بــودن ،امنیــت و ســرعت
در ارســال و تحویــل بســته بــه مشــتریان ،موجــب
رضایتمنــدی مشــتریان نســبت بــه خدمــات ارائــه
شــده از ســوی کســبوکارها میگــردد.
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تینکست برای شهروندان
همــه بــه دنبــال زمــان کافــی بــرای رســیدن بــه
امــور خویــش هســتند .تینکســت بــه شــهروندان
ایــن امــکان را میدهــد تــا زمــان خــود را بــرای
گذرانــدن وقــت مفیــد بــا خانــواده صــرف کننــد
و هزینههــای روزانــه را کاهــش دهنــد .آرامــش
نقطــة گمشــده زندگــی شــهری امــروز بــه شــمار
مــیرود .اپلیکیشــن تینکســت بــه کمــک افــراد
میآیــد تــا آســایش را بــرای آنهــا فراهــم نمایــد.
بــا تینکســت افــراد میتواننــد از هــر نقطــة
دلخــواه بــه هرکجــای شــهر بســته ارســال کننــد.
امکاناتــی ماننــد پرداخــت هزینــه بــه صــورت
نقــدی و اعتبــاری ،رهگیــری فرآینــد و دریافــت
رســید بــرای کاربــران در نظــر گرفتــه شدهاســت.
هــوای آلــود ه حاصــل تــردد پرشــمار خودروهــای
تکسرنشــین اســت .تینکســت بــرآن اســت کــه
تــا جــای ممکــن عبــور و مرورهــای کماهمیــت را
از زندگــی شــهروندان حــذف کنــد.

برای اولین بار؛ خدمات نیابتی
داشــتن مزیــت رقابتــی بــرای یــک کســبوکار،
احتمــال موفقیــت آن را در بــازار افزایــش
میدهــد .بــر همیــن اســاس تینکســت
ضعفهــای سیســتمهای حملونقــل موجــود
را بــه خوبــی شناســایی کــرده و درصــدد رفــع
آن برآمــده اســت .آن چــه تینکســت را از دیگــر
رقبــای خــود متمایــز میســازد ،فراتــر بــودن آن
از یــک اپلیکیشــن ســفارش پیــک موتــوری اســت.
اعضــای نــاوگان تینکســت «دســتیار» نــام دارنــد،
چراکــه خریدهــای منــزل را بــرای شــهروندان
ی را بــه نیابــت از
انجــام میدهنــد و امــور ادار 
آنهــا پیگیــری میکننــد .تینکســت دســتیار
زندگــی شــهروندانی اســت کــه کارهــای زیــادی
دارنــد ،امــا وقــت کافــی بــرای بــه اتمــام رســاندن
آنهــا در اختیارشــان نیســت .ارزش ویــژهای کــه
تینکســت بــرای افــراد بــه وجــود مــیآورد،
جلوانداختــن آنهــا از زمــان و هزینــه اســت.

اهداف و ارزشهای تینکست
تینکســت بــر ایــن بــاور اســت کــه رویکردهــای
تجــاری نبایــد مانــع از توجــه کافــی بــه معضــات
محیــط زیســتی شــود .چشــمانداز تینکســت
شــهری اســت بــدون آالیندگــی کــه در آن
هیچکــس مگــر در هنــگام ضــرورت ،بــا خــودروی
شــخصی بــه ســطح شــهر نمیآیــد .رشــد
کس ـبوکارها ،کاهــش نــرخ بیــکاری ،درآمدزایــی
بــه ویــژه بــرای جوانــان و نیــز صرفهجویــی در
زمــان و هزینــه شــهروندان همگــی از اهــداف
تینکســت هســتند .مجموعــه تینکســت بــا
داشــتن منابــع انســانی خوشفکــر و باتجربــه
تــاشمیکنــد تــا بــه ایــن اهــداف دســت پیــدا
کنــد.

نـمـونـههــای
مـــوفـــــق
در جــهــــان
Go-Jek
اولیــن اســتارتاپ یونیکــورن اندونــزی در ســال
 2010بــا تنهــا بیســت پیــک موتــوری راهانــدازی
شــد .اپلیکیشــن گوجــک در ژانویــه  2015منتشــر
شــد تــا ایــن اســتارتاپ حضــور پررنگتــری را در
بــازار حملونقــل موتــوری آنالیــن تجربــه نمایــد.
اکنــون بیــش از یــک میلیــون پیــک موتــوری
در گوجــک فعالیــت دارنــد و ارزش ایــن شــرکت
از  5میلیــارد دالر عبــور کــردهاســت .در ایــن
پلتفــرم هماکنــون هجــده ســرویس مختلــف بــه
کاربــران ارائــه میشــود .تــوازن برقــرار شــده
میــان ســرویسدهنده و ســرویسگیرنده ،درآمــد
راضیکننــدهای را بــرای راننــدگان فعــال در ایــن
اپلیکیشــن بــه همــراه آوردهاســت.
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Quickup
بــا صدوبیســت کارمنــد و دوهــزار پیــک موتــوری،
کوییـکآپ یک اســتارتاپ لجســتیکی در اروپاســت
کــه بــه زودی در شــهرها و کشــورهای دیگــر نیــز
فعالیــت خــود را آغــاز خواهــد کــرد .کوییــکآپ
در ســپتامبر  2014توســط پنــج همبنیانگــذار
راهانــدازی شــد تــا خدمــات دلیــوری را از طریــق
وبســایت و اپلیکیشــن خــود بــه لندننشــینان
ارائــه دهــد .هــدف اصلــی کویی ـکآپ ایــن اســت
کــه بــه جــای کس ـبوکارهای کوچــک و بــزرگ،
بــه مشــتریان خدمــات دلیــوری برســاند و مفهــوم
حملونقــل درونشــهری را بازآفرینــی کنــد.

Postmates
اگــر در ســیلیکون ولــی بــه دنبــال نمونــة موفــق
یــک اســتارتاپ حملونقــل بگردیــم ،بــدون شــک
بــا نــام پســت میتــس برخــورد خواهیمکــرد .ایــن
اســتارتاپ در ســال  2011در سانفرانسیســکو
شــکل گرفــت تــا بــه کســبوکارهایی کــه
بــرای خدمترســانی بــه کاربــران خــود نیــاز بــه
ســرویس دلیــوری دارنــد کمــک نمایــد .یکــی از
همبنیانگــذاران ایــن کمپانــی مطــرح رویکــرد
و ماهیــت پســت میتــس را ایــن طــور بیــان
میکنــد « :مــا برخــاف آمــازون عمــل میکنیــم.
زیــرا آنهــا در شــهرها انبــار میســازند امــا مــا
اعتقــاد داریــم اگــر بدانیــد چطــور نــاوگان خــود
را در شــهر تقســیم کنیــد ،تمــام شــهر میتوانــد
انبــار شــما باشــد».
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مقاله

مقاله
ترجمه و تلخیص :دکتر نگار معتمدی
مدیر توسعه سرمایه های انسانی

مقدمه
اگــر در ســازمانی ،مــدل شایســتگی بــه خوبــی
طراحــی و اجــرا شــود ،آن ســازمان میتوانــد
بهتریــن افــراد را پیــدا کنــد و عملکــرد آنهــا و در
نهایــت نتایــج تجــاری را بهبــود ببخشــد .از آنجــا
کــه اســتخدام بهتریــن افــراد و افزایــش بــازده
ســازمان ،اهدافــی هســتند کــه هــر کس ـبوکاری
میخواهــد بــه آنهــا دســت پیــدا کنــد ،بــه نظــر
خیلــی از افــراد اجــرای انــواع مــدل شایســتگی
یکــی از مهمتریــن اهــداف راهبــردی اســت .بــا
ایــن حــال ،موفقیــت ایــن مدلهــا هــم ماننــد
خیلــی از مــوارد دیگــر بــه شــیوة اجــرای آنهــا
بســتگی دارد و همیــن باعــث شــده اســت ایــن امر
کمــی چالشبرانگیــز شــود .شایســتگی بــه دانــش،
توانمندیهــا ،ویژگیهــا یــا مهــارت برجســتهای
اطــاق میگــردد ،کــه منجــر بــه عملکــرد شــغلی
بهتــر میشــود .شایســتگی ویژگــی زیربنایــی فــرد
اســت کــه بــه طــور کلــی بــا عملکــرد برتــر در
یــک شــغل ،رابطــة مســتقیم دارد .شایســتگی
شــغلی بــه دو دســته طبقهبنــدی میشــود:
شایســتگیهای مــورد نیــاز (کــه مهارتهــای
ضــروری را بــرای حداقــل عملکــرد در یــک کار
یــا انجــام یــک وظیفــه مشــخص میســازد ).و
شایســتگیهای برتــر (کــه بــر اســاس آنهــا،
نتایــج بــه دســت آمــده ،باالتــر از میانگیــن و
عملکــرد باالتــری اســت ).شایســتگی نوعــی نگرش
سیســتمی بــه کارکنــان اســت کــه همــة صفــات،
ویژگیهــا ،مهارتهــا و نگرشهــای مرتبــط بــا

اثربخشــی در انجــام وظایــف و مســئولیتها را
شــامل میشــود .همچنیــن ،شایســتگی بیانگــر
ایــن اســت کــه افــراد چگونــه بایــد وظیفــة خــود
را انجــام دهنــد یــا در شــرایط خــاص چگونــه
واکنــش نشــان داده یــا رفتــار کننــد .از تعاریــف
مربــوط بــه شایســتگی ،چنیــن برمیآیــد کــه
شایســتگی تمــام چیزهایــی را در برمیگیــرد کــه
بــه گونــهای مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر روی
عملکــرد شــغلی تأثیــر داشــته باشــد .تعییــن مــدل
شایســتگی در شــغلها و حرفههــای مختلــف از
جملــه حوزةحملونقــل و لجســتیک امــر مهمــی
اســت .از ایــن رو در ایــن نوشــتار کــه ترجمــه و
تلخیــص میباشــد بــه معرفــی مــدل شایســتگی
مدیــران لجســتیک و توزیــع پرداختــه میشــود.
مدیــران لجســتیک و توزیــع مســئول
تعییــن اســتراتژی زنجیــرة تأمیــن و فراینــد
هماهنگســازی ایــن زنجیــره هســتند کــه
شــامل توزیــع کننــدگان ،تولیدکننــدگان،
خردهفروشهــا و مشــتریان هســتند .ایــن
نقشهــا همچنیــن دربرگیرنــدة مدیریــت توزیــع
در لجســتیک شــامل حملونقــل ،انبــارداری
و کنتــرل جریــان کاال و مــواد اســتAPICS1 .
مؤسســة مدیریــت عملیاتــی اســت کــه در سراســر
دنیــا در زمینــة حرفــة زنجیــرة تأمیــن ،آمــوزش،
گواهینامــه پیشــرو اســت و امکاناتــی بــرای
توانمندســازی کارکنــان فراهــم میکنــدAPICS .
در زمینــة مدیریــت تولیــد و موجــودی و دورههــای
کاری گواهینامــه بــه صاحبــان مشــاغل میدهــد

و دانــش و مهــارت مــورد نیــاز را بــه آنهــا
آمــوزش مــی دهــد .همچنیــن دانــش و مهــارت
ترکیبشــده بــا تجــارب حرف ـهای شایســتگیهای
بــه افــراد حرف ـهای میدهــد تــا درکارشــان عالــی
باشــند و در شغلشــان متمایــز باشــندAPICS .
مدلــی بــرای شایســتگی مدیــران لجســتیک و
توزیــع طراحــی کــرده اســت کــه راهنمایــی الزم را
بــرای افــراد شــاغل در زمینــة مدیریــت لجســتیک
و توزیــع ،افــراد حرفــهای در زمینــة لجســتیک و
توزیــع کــه بــه دنبــال پیشــرفت در شــغل خــود
هســتند و مدیــران منابــع انســانی کــه بــه دنبــال
اســتخدام افــراد در ایــن زمینــه هســتند ،فراهــم
میکنــد .در ادامــه مــدل شایســتگی مذکــور ارائــه
مــی شــود.
در ایــن نوشــتار بــه طــور خالصــه مدل شایســتگی
مدیــران لجســتیک و توزیــع ارائــه شــد؛ همچنیــن
در حــوزة لجســتیک یکــی از مهمتریــن حوزههــا
صنعــت کوریــر ســرویس اســت کــه میتــوان
مــدل شایســتگی بــرای آن تعریــف کــرد .بــه
نظــر میرســد تعییــن مــدل شایســتگی بــرای
ســمتهای مختلــف حــوزه کوریرســرویس
ضــروری میباشــد .در شــرکت تیپاکــس بــه
عنــوان بنیانگــذار صعنــت جابجایــی بــار بــه
روش درببــهدرب میتــوان ایــن شایســتگیها
را تعریــف کــرد .ایــن شایســتگیها مــی توانــد
شــامل شایســتگی تحصیلــی ،فنــی و دانشــی و ...
باشــد.
1- American Production and Inventory Control Society
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مدل شایستگی مدیران لجستیک و پخش
ضوابط و مدارک تحصیلی مورد نیاز برای مدیران پخش و لجستیک

شایستگیهای
تحصیلی

شامل گواهینامه ،لیسانس ،مدرک تحصیلی ویژه یا تواناییهای بدنی و آموزشی برای مدیران پخش و
لجستیک
تحصیالت دیپلم
عضویت انجمن
مدارک و گواهینامهها
دانش مدیریت لجستیک و توزیع و شایستگیهای فنی
دانش ،مهارتها و توانایی مورد نیاز مدیران پخش و لجستیک

شایستگیهای
حرفهای

مدیریت ریسک
 لجستیک ،توزیع و حمل و نقل
سیستم مدیریت انبار()WMS
انبارداری
هماهنگی زنجیرة تأمین
 برنامهریزی نیازهای توزیع()DRP
مدیریت موجودی فروشنده
مدیریت موجودی
مدیریت تقاضا و پیشبینی
مقررات بینالمللی
برنامهریــزی منابــع ســازمانی(،)ERPبرنامهریزی امکانات و تسهیالت موقعیتیابی
خرید و منابع استراتژی
منابع تولیــد()MRP
بوکار
استراتژی زنجیرة تأمین و کس 
آییننامهها و مقررات مواد خطرناک و ایمن
توزیع
دانش مدیریت عملیاتی و شایستگیهای فنی
دانش ،مهارت ها و توانایی مورد همه مدیران عملیاتی شامل مدیران توزیع و لجستیک
استراتژی عملیاتی
محیطهای فرایند تولید
استانداردها(مدیریت زمان)
مدیریت زنجیرة تأمین
 6سیگما و بهبود فرایند

کنترل ،زمانبندی ،برنامهریزی ،اجرا
مدیریت ناب
پایداری و ثبات
تکنولوژی بهروز و فعال

شایستگیهای کاری و رهبری
تواناییها و مهارتهای مورد نیاز افراد برای محیطهای سازمانی
برنامهریزی و سازماندهی
توانایی تصمیمگیری و حل مسأله
 همکاری و کار تیمی
مدیریت تعارض
پاسخگویی و مسئولیتپذیری
آموزش کارکنان و پشتیبانی آنها
مشتریمداری(درونی و بیرونی)

شایستگیهای
بنیادی

شایستگیهای تحصیلی
ریاضیات ،آمار و تفکر تحلیلی
مهارت نوشتاری و خواندن
تکنولوژی و علوم کاربردی

مبانی زنجیرة تأمین و مبانی کسبوکار
مبانی مدیریت مواد
اقتصاد و عملیات سازمانی

شایستگیهای مؤثر فردی
آگاهی از نیازهای دیگران و یکپارچگی
یادگیری مداوم و مهارتهای بین فردی

ارتباط مؤثر و مهارتهای بین فردی
خالقیت

No.4-September2018
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مقاله

بررسی اجمالی

مقاله
نگارش :فرزاد خرمشاهی
مدیر برنامه ریزی و توسعه

هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ورود بــه یــک بحــث
کلیــدی اســت :مشــتریان کوریر ســرویس و پســت
چــه کســانی هســتند و چــه ویژگیهایــی دارنــد؟
ایــن مقالــه بــه دنبــال طــرح ســؤاالت و مفاهیمــی
اساســی اســت کــه میتوانــد بــرای یافتــن پاســخ
بــه ســؤال بــاال راهگشــا باشــد.
پاس ـخهای در خــور بــه ســؤال بــاال شــاید بتوانــد
محــل انجــام تحقیقــات وســیع و بیشــماری در
حــدود تحقیقــات عمیــق بــازار یــا دانشــگاهی
باشــد؛ امــا قطعــاً ورود بــه ایــن بحــث بــرای
ذینفعــان صنعــت پســت و کوریــر ســرویس مفیــد
خواهــد بــود.
مشــتری یکــی از مهمتریــن دالیــل وجــودی
یــک ســازمان یــا یــک کسـبوکار اســت .تعاریــف
بیشــماری بــرای مفهــوم مشــتری وجــود دارد،
چــه یــک ســازمان خدمتمحــور باشــد ،چــه
تولیدمحــور ،آغــاز و پایــان چرخــه فعالیتهــای
آن بــه مشــتری میانجامــد .در اکثــر نظامهــای
مشــتریمحور ،کــه از اواخــر دهــه  80میــادی
نمــود بیشتــری یافتنــد ،نیــاز مشــتریان بــه
عنــوان مهمتریــن عامــل وجــودی ســازمان
بــه منزلــة ورودی و رضایــت مشــتری بــه
مثابــة مهمتریــن خروجــی ســازمان بــه
رســمیت شــناخته میشــوند.
مفاهیــم مربــوط بــا مشــتری در
ایــران نیــز از اواخــر دهــة 60
مــورد توجــه قــرار گرفــت.
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مقولــهای کــه در ابتــدا عجیــب و نــا شــناخته
مــی نمــود! در طــول ایــن ســالها در کشــوری
کــه اهــم فعالیتهــای اقتصــادی آن تحــت لــوای
ســازمانها و نهادهــای دولتــی شــکل گرفــت و
مفهومــی بــه نــام «رقابــت» منصفانــه جایگاهــی
نداشــت ،تبییــن و نهادینهســازی مفهومــی بــه
نــام «مشــتری» بــه جــای «اربــاب رجــوع»
یــا بعضــاً « مصــرف کننــده» بســیار زمانبَــر و
پیچیــده شــد.
هــدف از ایــن مقالــه بررســی خــط ســیر تاریخــی
و یــا مــرور انــواع و اقســام تعاریــف مرتبــط بــا
مشــتری نیســت و آنچــه کــه بــه آن بــه عنــوان
مدخلــی بــرای ورود بــه بحــث اســتفاده مــی
شــود ،تعاریــف یکــی از مراجــع مهــم در عرصــه
مشــتریمداری اســت ،سیســتم مدیریــت کیفیــت:
« مشــتری عبــارت اســت از شــخص یــا ســازمانی
کــه محصــول یــا خدمــت مــورد نیــاز خــود
را دریافــت مــی کنــد یــا مــی توانــد دریافــت
کنــد» بــه عنــوان مثــال :مصــرف کننــده،

کارفرمــا ،اســتفاده کننــدة نهایــی ،خردهفــروش،
دریافتکننــدة محصــول یــا خدمــت از فرآینــد،
۱
صاحــب نفــع یــا خریــدار.
تفــاوت اصلــی کــه بیــن تعاریــف جدیــد از
مشــتریان بــا رویکردهــای قدیمــی وجــود دارد ،در
دو وجــه خالصــه میشــود:
مشــتری در یــک نظــام رقابتــی اهمیــت و
معنــی پیــدا مــی کنــد.
مشــتری برخــاف اربــاب رجــوع بــا حقــوق
ن را طلــب میکنــد و در
خــود آشــنا اســت و آ 
قبــال حقوقــش منفعــل نیســت.
لــذا« ،حــق بــا مشــتری» اســت ،امــا بهتــر اســت
بگوییــم «حــق اعطاشــده و تفویضشــده» بــا
مشــتری اســت و ســازمان موظــف بــه اجابــت بــه
حقــی اســت کــه خــود بــه مشــتری اعــام و اعطــا
کــرده ،یعنــی مث ـ ً
ا یــک مشــتری حــق دارد کــه
صحــت و ســامت مرســولة خــود را از یــک کوریــر
ســرویس جویــا شــود ولــی وی حــق نــدارد کــه از
ایــن بابــت به کارکنــان ســازمان توهین کنــد ،چون
حــق پرســش و ردیابــی مرســوله بــه وی اعطا
شــده ولــی حــق توهیــن از ســوی ســازمان
بــه وی اعطــا نشــده .آنچــه بــه اجمــال بــه
عنــوان هــدف نهایــی بحــث مشــتری و
مشــتری مــداری محــل توجــه اســت،
دریافــت درســت خواســت و نیازمنــدی
مشــتری بــرای رســیدن بــه رضایــت
مشــتری اســت.
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در ایــن میــان دو واژة کلیــدی دیگــر بایــد مــورد ﺗﻮﺳﻌة ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
توجــه قــرار گیــرد :نخســت کیفیــت و ســپس اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
مشــتریمداری اســت.
مدخــل دوم بــه بحــث تفاوتهــا و تشــابهات بیــن
پســت و کوریــر ســرویس اســت کــه خــود میتواند
کیفیت
اجماعــی کــه در خصــوص مفهــوم کیفیــت هســت ،بــه تبییــن تفــاوت یــا شناســایی تشــابهات
بــاز هــم در اســتاندارد مدیریــت کیفیــت دیــده مشــتریان هــر یــک کمــک کنــد .بــا اندک مــروری
مــی شــود کــه البتــه اندکــی پیچیــده بــه نظــر بــر خدمــات پســت ایــران ،مشــاهده میشــود کــه
میرســد« :ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي بســیاری از وظایــف ذات ـیای کــه در جهــان بــرای
ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ،اﻟﺰاﻣﺎت را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ۲».ایــن کوریــر ســرویسها تعریــف میشــود ،در پســت
تعریــف را شــاید بتــوان بــه ایــن گونــه نیــز بیــان ایــران جــاری اســت.
نمــود« :کیفیــت عبــارت اســت از ویژگــی از یــک بــا مــروری اجمالــی بــر ادبیــات موضــوع ،از جملــه
محصــول یــا خدمــت کــه بــرآورده کننــدة الزامــات مأموریتهــای تعریفشــده بــرای پســت و کوریــر
عینی(قابــل رؤیــت) و الزامــات تلویحــی( آنچــه ســرویسها ،تفکیــک وظایــف ذاتــی آنهــا در مــدل
در کنــار کارکــرد اصلــی مــورد انتظــار اســت) آن بومــی آن نامشــخص اســت و مرزهــای مشــترک یــا
افتــراق آنهــا بــه ســختی قابــل تشــخیص اســت،
باشــد.
جــز اینکــه بگوییــم نظــام پســتی دولتــی کشــور بــه
دنبــال یــک وظیفــة «حاکمیتــی» اســت کــه بــا
مشتری مداری
«ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻓﺮاﺗﺮ هزینههایــی کمینــه ،انــواع مرســوالت و محمــوالت
۳
را بــه طــور عــام از هــر نقطــه از جهــان یــا کشــور
رﻓﺘﻦ از اﻧﺘﻈﺎرات وي»
مشــتری مــداری قطعــاً مزایــای بســیاری بــرای بــه اقصــی نقــاط کشــور ارســال یــا دریافــت کنــد.
ســازمان بــه همــراه دارد کــه برخــی عبارتنــد از :آنچــه قابــل برداشــت اســت ایــن اســت کــه تــا
ســالها« ،تصــدی گــری» امــر پســت بــه صــورت
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي
«قانونــی» در اختیــار دولــت بــوده اســت امــا بــه
ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي
تدریــج ایــن بخشــی از ایــن حــق بــه ارکان غیــر
ﺑﻬﺒﻮد وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي
دولتــی واگــذار شــده یــا در حــال واگذاری اســت و
ارﺗﻘﺎي ﻣﺪاوم ﮐﺴﺐوﮐﺎر
در ایــن میــان ســازمانهایی مثــل تنظیــم مقررات،
ارﺗﻘﺎي وﺟﻬة ﺳﺎزﻣﺎن
 -۲همان منبع

در حــال بهینهســازی امــر واگــذاری یــا واســپاری
ایــن مأموریــت بــه بخــش خصوصــی هســتند.
مهــم ایــن اســت کــه بــر اســاس ایــن تنظیمــات
جدیــد ،ترکیــب مشــتریان و ســرویسدهندگان
چگونــه خواهــد بــود.
آنچــه در عمــل مشــاهده مــی شــود ،بــه عنــوان
یــک اســتراتژی ،نظیــر اکثــر کشــورها ،خدمــات
پایــة پســتی کمــاکان بــا قیمتــی کمتــر توســط
پســت ایــران انجــام خواهــد شــد و خدمــات
پســت لجســتیک ،بــا ابعــاد غیــر پایــه و خدمــات
رقابتــی بــه کوریــر ســرویسها واگــذار میگــردد.
هرچنــد کــه کمــاکان انــواع خدمــات فیزیکــی،
الکترونیکــی و پســت پــول بــا فاصلــة زیــادی(20
درصــد ســهم بــازار پســت و  2درصــد ســهم بــازار
کوریــر ســرویسها) در اختیــار پســت اســت.
آنچــه تحلیــل وضعیــت مشــتریان بــه مــا خواهــد
داد در واقــع بــرای ایجــاد رقابــت بیــن پســت
و کوریــر ســرویسها نیســت ،بلکــه هــدف
ســاماندهی بخــش غیررســمی بــازاری اســت کــه
اکنــون معــادل  78درصــد تراکنشهــا را در بــر
میگیــرد .بــا توضیحــات بــاال در مقیــاس کالن،
کمــاکان مشــتریان خدمــات پســتی و کوریــر
ســرویسها و بخــش غیررســمی میتواننــد بــه
شــکل زیــر افــراز گردنــد:
اول در قالــب ارســالکننده و دریافتکننــده و
دوم بــه صــورت دائمی(مســتمر) و موقتی(غیــر
مســتمر)
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مقاله

از ســویی نقــش آفریــن اصلــی ایــن بــازار نیــز البتــه واژگان مرتبــط دیگــری نیــز در ایــن زبــان
ماننــد هــر بــازار دیگــر بــا مالحظاتــی بــه طبقــات بــا مفاهیــم مشــابه وجــود دارد کــه بررســی آنهــا
زیــر قابــل تقســیمبندی هســتند:
در ایــن مقالــه کاربــردی نــدارد .ســؤالی دیگــری
طبقهبندی مشتری کوریر سرویس

ویژگیهای نسبی (قابل تغییر)

 :Gدولتی بزرگ

تعدد مشتریان کم-حجم مرسوالت کوچک تا بزرگ -تراکنش بسیار باال

 :gدولتی بزرگ

تعدد مشتریان متوسط-حجم مرسوالت کوچک تا بزرگ -تراکنش متوسط

 :Bکسب و کار بزرگ

تعدد مشتریان متوسط -حجم مرسوالت کوچک تا بزرگ -تراکنش باال

 :bکسب و کار کوچک

تعدد مشتریان زیاد-حجم مرسوالت کوچک تا بزرگ -تراکنش باال

 :Cاشخاص حقیقی

تعدد مشتریان بسیار زیاد-حجم مرسوالت عمدتا ً کوچک -تراکنش بسیار زیاد

بدیهــی اســت تمرکــز بــر روی هــر یــک از ایــن
مشــتریان در بازارهــای رقابتــی و یــا انحصــاری
و نیــز در تقابــل احتمالــی بــا پســت بــرای کوریــر
ســرویس هــا نــکات قابــل توجــه فراوانی در بــردارد
و پیشــرانهای بــرای بحــث مهــم بخشبنــدی
بــازار ۴خواهــد بــود .از ســوی دیگــر توجــه بــه
ویژگــی هــر یــک از مشــتریان مطرحشــده ،خــود
فرصــت یــا تهدیــدی را متوجــه کوریــر ســرویسها
خواهــد کــرد.
در واژگان انگلیســی بــه عنــوان زبــان علمــی
رایــج جهــان ،بــه ویــژه در حــوزة مدیریــت بــازار،
مشــتریان بــه ســه دســته دیگــر نیــز تقســیم
میشــو ند :
 Customerکــه واژة رایــج بــا مفهــوم عــام
مشــتری اســت.
 Consumerبــه معنــی مشــتری کــه در قالــب
مصرفکننــده صــرف تلقــی میشــود.
 Clientبــه معنــی مشــتری ســرویسهای خــاص
(غیــر محصولــی و مبتنــی بــر خدمــت)

کــه در ادامــة قابــل طــرح اســت ایــن اســت کــه
مشــتریان پســت یــا کوریــر ســرویس در قالــب
کــدام یــک ایــن مفاهیــم قابــل بررســی هســتند و
بــا ایــن مفاهیــم چــه ویژگــی را طلــب مــی کننــد.
بــه عنــوان یــک راهنمــا جــدول زیــر میتوانــد
مبیــن برخــی از تفاوتهــای واژگان مرتبــط بــا
مشــتری باشــد: ۵
آنچــه کلیــد معمــا در اقبــال انــواع
ســرویسگیرندگان ذکــر شــده بــا قالبهــای
مــورد اشــاره بــه کوریــر ســرویسها و پســت و
نــه بــازار غیررســمی اســت ،کیفیتــی اســت کــه در
قالــب  SLAیــا «موافقــت نامــة ســطح خدمــات»
بــه عنــوان یــک الــزام بایــد بــه مشــتریان ارائــه
گــردد ،در تعریــف ایــن موافقــت نامــه آمــده
اســت« :توافقــی اســت کــه بیــن خدمتدهنــده و
مشــتری بــه منظــور تضمیــن پارامترهــای کیفیــت
خدمــات تعیینشــده و شــامل ســطح خدمــات،
نحــوة اندازهگیــری و تخطــی از ســطح خدمــات و
۷
ضمانــت نامههــای اجرایــی آن اســت»

شناســایی انــواع مشــتریان و نیازمندیهــای آنــان
و تشــویق و ترغیــب مشــتریان بــازار غیــر رســمی
بــه اســتفاده از مزایــای کیفــی پســت و کوریــر
ســرویسها و تبدیــل مشــتریان غیردائمــی بــه
دائمــی و وفــادار بــه مؤلفههــای زیــر بســتگی دارد:
ترویــج و تبلیــغ مزیتهــای کیفــی پســت و
کوریــر ســرویسها در ســطح کالن
شناســایی و تحلیــل نیــاز انــواع مشــتریان و
ایجــاد تســهیالت بــرای آنــان
ایجــاد بهــرهوری بیشــتر بــرای رقابتــی کــردن
قیمــت بــرای مشــتریان بــه ویــژه در مقایســه بــا
قیمتهــای بــازار غیررســمی
تنــوع بخشــی و بــاال بــردن کیفیــت خدمــات
بــا اعطــای مجوزهــای الزم بــه بخــش خصوصــی و
پرهیــز از خدمــات انحصــاری
توجه بایسته به حقوق مشتریان
بــه کارگیــری ســطح مناســبی از فنــاوری بــر
اســاس نیــاز و تــوان مشــتریان
مشــتریان در کنــار ســایر ذینفعان ،فلســفةوجودی
ســازمان را تعریــف مــی کننــد ،توجــه ویــژه بــه
کیفیــت ارائــة خدمــات بــه عنــوان یــک حلقــة
مفقــوده ،در کنــار قیمــت ،بــا عنایــت به خواســتگاه
و نــوع مشــتریان ،بــرای کوریــر ســرویسها
اهمیــت بســیار دارد .درک تفاوتهــا در ماهیــت
روشهــای ارائــة محصــوالت بــا روشهــای ارائــة
خدمــات و نــوع مخاطبــان و کاربــران هــر یــک،
مقولــه دیگــری اســت کــه بــا تحلیــل نیــاز
مشــتریان صــورت میگیــرد و ایــن آغــازی بــرای
توســعه و نفــوذ خدمــات پســتی و کوریــر ســرویس
در بازارهــای رســمی و غیررســمی اســت.

مبنای مقایسه

Customer

Consumer

Client

معنا

فردی است که از یک شرکت کاال
یا خدماتی را خریداری می کند

مصرف کننده نهایی خدمت و
محصول

فردی که به دنبال اخذ خدمات
حرفه ای از یک کسب و کار است

عالئق تعاملی

انجام تعامالت اتفاقی

تعامل بعضاً ماندگار

ایجاد تعامالت ماندگار

توافق مورد نیاز

حداقلی بر مبنای کف خدمت

بر اساس ویژگی کیفی ذکر شده از
سوی ارائه کننده

حد اکثری بر مبنای SLA

آنچه سازمان باید به او ارائه کند

خدمت و محصول فیزیکی

خدمت و محصول فیزیکی

فقط خدمت

آنچه سازمان باید برای جذب
او بر آن تمرکز کند

فروش

فروش

خدمت رسانی

لزوم توجه ویژه به شخص مشتری

اندک

اندک

زیاد

استمرار در رابطه با سازمان

موقتی و موردی

موقتی و موردی

دائمی و مستمر

قابلیت یازفروش محصول یا
خدمت به فرد دیگر

ممکن است در بخش محصول ،عمل
باز فروش را انجام دهد

چون مصرف کننده نهایی است این
قابلیت را ندارد .مگر فروش دسته
دوم یا چندم

خیر

موجودیت

فرد یا سازمان – حقیقی یا حقوقی

فرد -عمدتاً حقیقی

فرد یا سازمان -عمدتاً حقوقی

6

4- Market Segmentation
-۵برگرفته و استنتاج ازhttps://keydifferences.com :
6-Service Level Agreement
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Article

جایگاه هوش هیجانی در محیط کار
چکیده
امــروزه بســیاری ازســازمانها دســتخوش تغییرنــد
وهرگونــه تغییــر نیازمنــد کارکنــان ومدیرانی اســت
کــه انطبــاق پذیــر بــوده و بــا تغییرهــا ســازگار
شــوند .درایــن میــان تعامــل اجتماعــی به شــیوهای
شایســته و ثمربخــش بــرای بیشــتر مدیــران و
رهبــران بــه عنــوان عنصــر کلیــدی درمدیریــت
تغییرهــای ســازمانی اهمیــت فزاینــده ای دارد.
بررســیها نشــان داده اســت کــه گــوی رقابــت
آینــده را مدیرانــی خواهنــد بــرد کــه بتواننــد بــه
طــور اثربخــش و نتیجهبخــش بــا منابــع انســانی
خــود ارتبــاط برقرارکننــد.
درایــن زمینــه هــوش هیجــان یکــی ازمؤلفــه
هایــی اســت کــه مــی توانــد بــه میــزان زیــادی در
روابــط مدیــران بــا اعضــای ســازمان نقــش مهمــی
ایفــا کنــد و شــرط حتمــی و اجتنابناپذیــر
درســازمان بــه حســاب میآیــد .درایــن راســتا
نوشــتار حاضــر بــه بررســی هــوش هیجانــی،
مؤلفههــای آن ،هــوش هیجانــی و ســامت و راه
هــای افزایــش هیجانــی پرداختــه اســت .اســتنتاج
مفهومــی حاکــی از آن اســت کــه افــرادی کــه

دربــارة هیجانهــای خودآگاهــی بیشــتری دارنــد،
مهارتهــای بیشتــری در مدیریــت مشــکالت
هیجانــی دارنــد و در مقایســه بــا افــرادی کــه
مهارتهــای کمتــری دارنــد ،احســاس ســامت
روان بیشتــری را تجربــه میکننــد.
مقدمه
امــروزه کارکنــان بــه علــت تغییــرات دائمــی و
مســتمر ،ابهامــات و حجــم اطالعــات زیــاد متحمل
ی شــوند .ایــن امــر کام ـ ً
ا
فشــار روانــی زیــادی مـ 
ی ترکیبــی
روشــن اســت کــه قابلیتهــای هیجان ـ 
معجزهآســا هســتند کــه حیــات و بقــا ســازمان را
تضمیــن کــرده و افــراد توانمنــد و دارای عملکــرد
عالــی را از دیگــران جــدا مــی ســازد .هــوش
هیجانــی عاملــی کلیــدی در ایجــاد فضــای کاری
اســت کــه موجبــات رشــد و پــرورش کارکنــان
را فراهــم میســازد و آنهــا را تشــویق میکنــد
تــا بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند .توســعه و
ی توانــد قشــر وســیعی از
رشــد هــوش هیجانــی 1مـ 
کارکنــان را در ســازمان بهرهمنــد ســازد( .بارســاد،
 .)2007در ابتــدا بایــد واژة هــوش را تعریــف کــرد.

مقاله
بهنام رسولی
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

بــه طــور کلــی در تعریــف واژة هــوش اتفــاق
نظــر میــان روانشناســان وجــود نــدارد .تعریــف
دقیــق هــوش بســیار دشــوار و اغلــب مــورد نــزاع
متخصصــان اســت.
امــروزه روانشناســان معتقدنــد کــه هــوش،
مجموعــه تواناییهــای یــک فــرد محســوب
میشــود کــه توســط آن ،فــرد چیــزی را
میفهمــد و بــه طــور منطقــی میاندیشــد و
رفتــار مــی کنــد .بــا ایــن حــال عناصــری از هــوش
وجــود دارد کــه مــورد توافــق غالــب پژوهشــگران
اســت .گیــج و برالینــر عناصــر را بــه ســه دســته
تقســیم میکننــد.
 )1توانایی پرداختن به امور انتزاعی
افــراد باهــوش بــا امــور انتزاعی(اندیشــه ها،نمادهــا
و مفاهیم)ســروکار دارنــد تــا عینی(ابزارهــای
مکانیکــی ،فعالیتهــای حســی)
 )2توانایی حل کردن مسائل
تواناییهــای پرداختــن بــه موقعیتهــای جدیــد،
نــه فقــط دادن پاس ـخهای از قبــل آموختــه شــده
بــه موقعیتهــای آشــنا.
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مقاله

)3توانایی یادگیری
بــه ویــژه توانایــی یادگیــری انتزاعیــات ،از جملــه
انتزاعیــات موجــود در کلمــات و ســایر نمادهــا و
نیــز توانایــی اســتفاده از آنهــا (ســیف)1386،
از تحلیــل اجمالــی تعریفهــای بــاال میتــوان
بــه ایــن تعریــف کلــی رســید« :هــوش قــدرت
درک روابــط بیــن پدیــده هاســت ».چــون هــم
در قــدرت یادگیــری و هــم در قــدرت ســازگاری
بــا محیــط ،هــم در قــدرت تفکــر انتزاعــی و هــم
در تعریفهــای عملیاتــی هــوش یــک محــور
مشــترک وجــود دارد کــه همــان قــدرت درک
روابــط بیــن فــردی پدیدههاســت.
هوش هیجانی
هیجانهــا بخــش اعظمــی از زندگــی را در
برمیگیرنــد .حضــور مســتقیم و غیرمســتقیم
هیجانهــا را میتــوان در اســتدالل و عقالنیــت
مشــاهده کــرد .بــی اعتنایــی بــه هیجانهــا،
عــدم مدیریــت آنهــا و مســامحه در بیــان آنهــا
میتوانــد هزینههــای گزافــی را بــرای انســان در
پــی داشــته باشــد .پژوهشهــای نویــن نشــان
میدهــد کــه فقــدان هــوش هیجانــی مــی توانــد
آثــار مخربــی را در زمینــة فــردی و اجتماعــی
ایجــاد کنــد و برعکــس ،تحصیــل و تقویــت آن
زمینهســاز موفقیتهــای بــزرگ خواهــد بــود.
آمــوزش هــوش هیجانــی میتوانــد بســتر مناســبی
بــرای اعتــای فــردی و اجتماعــی در محیــط کار
فراهــم آورد (فاطمــی.)1385،
تعریفهــای هــوش هیجانــی بــه رغــم ظاهــر
متنــوع و متفاوتشــان ،همگــی روی یــک محــور
اساســی تأکیــد دارنــد و آن هــم آگاهــی از
هیجانهــا ،مدیریــت آنهــا و برقــراری ارتبــاط
اجتماعــی مناســب اســت.
واژهنامــه روانشناســی آکســفورد هــوش هیجانــی
را چنیــن تعریــف میکنــد« :توانایــی مراقبــت و
کنتــرل هیجانهــای خــود و دیگــران ،تمایــز بیــن
هیجانهــای مختلــف و برچســب مناســب زدن بــه
آنهــا و کاربــرد اطالعــات هیجانــی بــرای هدایــت
فکــر و رفتــار» .همانگونــه کــه از تعریفهــای
یــاد شــده نمایــان اســت ،هــوش هیجانــی بــه
معنــای توانایــی و مهــارت شــناخت هیجانهــای
خــود و دیگــران ،بــروز هیجانها،کنتــرل و
مدیریــت آنهــا و در نهایــت ،برقــراری ارتبــاط
ســالم و مناســب بــا خــود و دیگــران میباشــد.
بــه نظــر میرســد کــه میتــوان هــوش هیجانــی
را در یــک عبــارت کلیتــر ،شــامل مجموع ـهای از
تواناییهــای شــناخت ،درک ،توصیــف هیجانهــای
خــود و دیگــران و پــردازش صحیــح آنهــا بــه
منظــور ارائــة واکنــش مناســب دانســت .بــر ایــن
اســاس مفهــوم هــوش هیجانــی یعنــی« ،شــناخت
و پــردازش صحیــح عواطــف خــود و دیگــران،
بــه نحــوی کــه بتوانیــم بــر پایــة آن ،رفتارهــای
مبتنــی بــر اخــاق ،وجــدان جمعــی و معنویــت
داشــته باشــیم» (شــریفی درآمــدی.)1393،
مؤلفههای هوش هیجانی
مدلهــای مختلفــی بــرای تبییــن هــوش هیجانــی
ارائــه شــده اســت .ایــن مدلهــا بــه یکــی از
دو رویکــرد توانایی-مــدار یــا مختلــط قــرار

میگیرنــد (گانــون ورانزیــن .)2005،رویکــرد
توانایی-مــدار بــه گونــه ای از هــوش اشــاره دارد
کــه بازتــاب توانایــی پــردازش اطالعــات هیجانــی
اســت .در مقابــل ،رویکــرد مختلــط اســت کــه
هــوش هیجانــی متشــکل از عناصــر رویکــرد
توانایــی و صفات شــخصیت است(کاروســو.)2002،
مــدل چندعاملــی هــوش هیجانــی بــار-آن()1997
در رویکــرد مختلــط قــرار میگیــرد .بــه ایــن
ترتیــب از نظــر بــار-آن ۲هــوش هیجانــی عبــارت
اســت از مجموعــهای از تواناییها،کفایتهــا
و مهارتهــای غیرشــناختی کــه توانایــی فــرد
بــرای کســب موفقیــت در مقابلــه بــا ضرورتهــا و
فشــارهای حیطــی را تحــت تاثیــر قرارمیدهــد.
مــدل چندعاملــی هــوش هیجانــی بــار-آن شــامل
پنــج مؤلفــة پانــزده عاملــی اســت.
الف)کارکرد درون فردی
ب)مهارتهای بین فردی
ج)سازگاری(سازشپذیری)
د)کنترل و مدیریت استرس
ه)خلق عمومی
مؤلفة درون فردی
 )1خودآگاهــی هیجانــی :میــزان آگاهــی فــرد
از احساســات را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
پیبــردن بــه ایــن نکتــه کــه فــرد چــه احساســی
دارد و چــرا ایــن احســاس در او شــکل گرفتــه
اســت .از نظــر گلمــن خودآگاهــی ریشــه و اســاس
مؤلفههــای هــوش هیجانــی اســت و تــا زمانــی
کــه از ســطح خودآگاهــی پایینــی برخورداریــم ،در

انتخــاب هــدف و برنامهریــزی بــرای رســیدن بــه
هــدف مدیریــت کنتــرل احساســات و برانگیختگــی
خــود و بــه کارگیــری نظمــی کــه بتــوان براســاس
آن بــا احساســات دیگــران هماهنــگ شــود ،بــا
مشــکل مواجهــه میشــویم.
 )2ابــراز وجود(جرأتمنــدی) :توانایــی بیــان
احساســات ،عقایــد ،افــکار و باورهــای خــود و دفــاع
از حقــوق خــود بــه شــیوهای مطلوب،کــه خــود
دارای ســه بعــد اســت :توانایــی میــان احساســات
(ابــراز خشــم ،صمیمیــت و احساســات جنســی)،
توانایــی بیــان عقاید(بیــان عقایــد مخالــف و اتخــاذ
موضــع مشــخص حتــی بــا از دســت دادن امتیــاز)،
توانایــی ایســتادگی در برابــر حقــوق خــود (اجــازه
نــدادن بــه دیگــران جهــت اذیــت کــردن فــرد و
دادن امتیاز-کمــرو و خجالتــی نیســتند).
 )3حرمــت نفس(احتــرام بــه خــود) :توانایــی
احتــرام بــه خــود و پذیــرش خــود بــه عنــوان
شــخصی کــه اساســاً خــوب اســت .شــخص
صاحــب حرمــت نفــس ،احســاس عــدم کفایــت و
حقــارت نمیکنــد .پذیــرش جنبههــای مثبــت و
منفی-محدودیتهــا و قابلیتهــای خــود.
 )4خودشــکوفایی :توانایــی شــناخت
توانمندیهــای بالقــوه ،تــاش بــرای شــکوفا
کــردن آنها،کســب حداکثــر رشــد تواناییهــا،
قابلیتهــا ،اســتعدادها ،تــاش بــرای داشــتن
بهتریــن عملکــرد و بهتــر کــردن خــود.
 )5اســتقالل :توانایــی خودکنترلــی در تفکــر،
عمــل و عــدم وابســتگی عاطفــی ،قابــل اتــکا در
2- Bar-on
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تصمیمگیریهــا و برنامههــای مهــم ،توانایــی
رفتــار خودمختــار در مقابــل نیــاز بــه حمایــت
و حفاظــت ،پرهیــز از دیگــران بــرای بــرآوردن
نیازهــای عاطفــی خــود (هاتفیلــد .)2017،
مهارتهای بین فردی
 )1همدلــی :توانایــی شــناخت هیجانــات و عواطــف
دیگــران ،همدلــی یعنــی ایجــاد حــس مشــترک
بــا یکدیگــر ،یعنــی همــان احساســی کــه دیگــری
بــه آن دســت یافتــه اســت داشــته باشــیم .افــراد
همــدل بــه دیگــران توجــه دارنــد و بــه نگرانــی و
عالیــق آنهــا توجــه نشــان میدهنــد.
 )2مســئولیت اجتماعــی :نشــان دادن خــود بــه
عنــوان عنصــری ســازنده ،مشــارکتکننده ،دارای
حــس همــکاری در گــروه خویــش و دارای وجــدان
اجتماعــی.
 )3روابــط بینفــردی :توانایــی برقــراری و حفــظ
ارتباطــات متقابــل ،توانایــی صمیمیــت بــا محبــت
و انتقــال دوســتی بــه شــخص دیگــر اســت (چــان
و همــکاران.)2017،
سازگاری(سازشپذیری)
 )1حــل مســأله :توانایــی شناســایی و تعریــف
مشــکالت ،داشــتن کفایــت و انگیــزه بــرای مقابلــه
مؤثــر بــا آن ،تعییــن راهحلهــای مختلــف مســأله،
تصمیمگیــری و انجــام یکــی از راهحلهــا.
 )2آزمــون واقعیــت (واقعیــت ســنجی) :ســنجش
میــزان انطبــاق بیــن آنچــه فــرد تجربــه کــرده و
آنچــه واقع ـاً وجــود دارد ،تــاش بــرای فهــم امــور
بــه طــور صحیــح و تجربــه رویدادهــا آنگونــه کــه

واقعــاً هســتند بــدون خیالپــردازی.
 )3انعطافپذیــری :توانایــی منطبــق ســاختن
عواطــف ،افــکار و رفتــار موقعیتهــا و شــرایط
دائمــاً در حــال تغییــر ،افــراد موظــف افــرادی
فعــال ،زرنــگ ،قــادر بــه واکنــش تغییــر بــدون
تعصــب ،نســبت بــه ایدههــا جهتگیریهــا و،...
صبــور و گشــادهرو (محمــدی.)1397،
کنترل استرس
 )1تحمــل اســترس :توانایــی مقاومــت در برابــر
رویدادهــا و موقعیتهــای فشــارزا ،پشــت ســر
گذاشــتن موقعیتهــای مشــکلزا بــدون از پــای
درآمــدن؛ ایــن افــراد کمتــر دچــار ناامیــدی
میشــوند و بحرانهــا و مشــکالت را بهتــر
میگذراننــد.
 )2کنتــرل تکانــه :توانایــی بــه تأخیــر انداختــن
تکانــه و ســائق ،پذیــرش تکانههــای پرخاشــگرانه،
خــوددار بــودن و کنتــرل خشــم ،اثرنداشــتن ایــن
مهــارت فقــدان خودکنترلــی ،رفتارهــای کنــد و
غیــر قابــل پیشبینــی و آزارگــری اســت.
خلق عمومی
 )1خوشبینــی :توانایــی نــگاه کــردن بــه نیمــة
روش ـنتر زندگــی ،امیــد بــه زندگــی و رویکــردی
مثبــت داشــتن بــه زندگــی روزمــره.
 )2نشــاط (شــادکامی) :لــذت بــردن از خــود و
دیگــران ،شــاد بــودن ،رضایــت از خــود و لــذت
بــردن از زندگــی ،داشــتن احســاس خــوب در
محیــط کار.
ایــن مؤلفههــا میتواننــد در موفقیــت زندگــی
نقــش مهمــی داشــته باشــند و بــه طــور مســتقیم
ســامت روان فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
هــوش هیجانــی همچنیــن بــا ســایر تعییــن
کنندههــای مهــم توانایــی فــرد بــرای موفقیــت
در مقابلــه بــا نیــاز هــای محیطــی ماننــد شــرایط
و پیــش آمادگیهــای زیســتی-طبی ،اســتعداد
عقلــی و شــناختی ،واقعیتهــا و محدودیتهــای
مقطعــی و در حــال تغییــر محیــط نیــز تعامــل دارد
(زاف.)2002،
هوش هیجانی و سالمت
هــوش هیجانــی رابطــة بســیار نزدیکــی بــا
ســامت روانــی و ســامت جســمانی دارد .نتایــج
پژوهــش در ســالهای اخیــر ،نشــان داده اســت
کــه همبســتگی باالیــی بیــن هــوش هیجانــی و
آمادگــی بــرای مبتــا شــدن بــه انــواع بیماریهــا
وجــود دارد .اســترس ،اضطــراب و افســردگی،
دســتگاه دفاعــی بــدن را تضعیــف و متوقــف
میکننــد و باعــث آســیبپذیری در مقابــل همــه
بیماریهــا ،از ســرماخوردگی معمولــی گرفتــه تــا
ســرطان میشــوند .وقتــی ذهــن غــرق در ناراحتی،
تنــش یــا اضطــراب اســت ،بــه بــدن پیــام
میرســاند کــه از میــزان مصــرف انــرژی
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری بکاهــد .ایــن
کار باعــث میشــود تــا آســیبپذیری
در مقابــل انــواع جــدی یــا جدیــد
بیمــاری بیشتــر شــود .مهارتهــای
هــوش هیجانــی بازگشــت بــه ســامت
را نیــز ســرعت میبخشــند .کســانی
کــه بیمارنــد ،ولــی در طــول

مــداوا روی مهارتهــای هــوش هیجانــی خــود
کار میکننــد و آنهــا را رشــد میدهنــد ،از
بســیاری از بیماریهــا ،از جملــه کشــندهترین
بیماریهــا زودتــر رهــا میشــوند .مطالعــات
متعــددی در زمینــة ارتبــاط هــوش هیجانــی بــا
ســامت جســمانی و روانــی انجــام گرفتــه اســت.
نتایــج بهدســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه
هــوش هیجانــی هــم بــه صــورت مســتقیم و
هــم بــه صــورت غیرمســتقیم بــا ســامت روان
ارتبــاط دارد .هرکــدام از اجــزای هــوش هیجانــی
بــه نحــوی برکیفیــت ســامت روان تأثیــر دارنــد
و ســبب افزایــش میــزان ســامتی ،عشــق،
موفقیــت ،ثــروت و شــادی میشــود .افــراد بــا
هــوش هیجانــی بــاال ،دیــد مثبــت بــه زندگــی
داشــته ،نســبت بــه دیگــران خوشبینتــر بــوده
و رضایــت بیشتــری را گــزارش میدهنــد.
افــرادی کــه دربــارة هیجانهــای خــود آگاهــی
بیشتــری دارنــد ،مهارتهــای بیشتــری در
مدیریــت مشــکالت هیجانــی دارنــد و در مقایســه
بــا افــرادی کــه مهارتهــای کمتــری دارنــد،
احســاس ســامت روان بیشتــری را تجربــه
میکننــد .بــه ایــن ترتیــب افــرادی کــه میتواننــد
در یــک موقعیــت اســترسبرانگیز هیجــان ویــژهای
را در خــود تشــخیص دهنــد ،زمــان کمتــری را
صــرف توجــه بــه واکنشهــای هیجانــی خــود
میکننــد و منابــع شــناختی کمتــری را بــه کار
میگیرنــد .ایــن امــر بــه آنهــا امــکان بررســی
واکنشهــای دیگــر را میدهــد و باعــث
میشــود کــه افــکار خــود را متوجــه تکالیــف
دیگــر کننــد یــا راهبردهــای انطباقــی ســازگارانة
بیشــتری را بــه کار ببرنــد (فرناندز-بــروکال
واکســتریمر2006،؛گوموکلور.)2002،
راههای افزایش هوش هیجانی
 )۱خودآگاهی خود را افزایش دهید.
خودآگاهــی توانایــی درک و تفســیر حالتهــای
روحــی ،عواطــف و محرکهــای درونیتــان اســت
و اینکــه همــة اینهــا چگونــ ه بــرروی ســایر
مــردم تأثیــر میگــذارد .افــرادی کــه دارای حــس
خودآگاهــی قــوی هســتند ،معمـ ً
ـول اعتمادبهنفــس
باالیــی دارنــد و ارزیابــی واقعگرایانــهای از خــود،
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افــکار و رفتارشــان دارنــد .ایــن ویژگــی ســبب
میشــود کــه از حــس شــوخطبعی تــوأم بــا
تواضعــی برخــوردار باشــند ،بــدون آنکــه خللــی
بــه ارزشــمندی خــود وارد کننــد.
 )۲خودنظمدهی خود را افزایش دهید.
ِ
قابلیــت کنتــرل و هدایــت اعمــال آنــی
انگیــزة
و احساســاتی اســت کــه بهصــورت منفــی روی
توانایــی شــما بــرای رشــد و رهبــری تأثیــر
میگذارنــد .ایــن قابلیــت بــه معنــای ایــن
اســت کــه شــما شــخصیت خــود را باالتــر از
جروبحثهــای کوچــک ،حســادت و ناکامــی
مید ا نیــد .
کســانیکه از انگیــزة باالیــی برخــوردار هســتند،
از خــود درجــات باالیــی از قابــل اعتمــاد بــودن
و راســتی و درســتی نشــان میدهنــد .آنهــا از
تغییــر اســتقبال میکننــد و آمــادة پذیــرش
مشــقت و ســختی ناشــی از ابهــام و عــدم قطعیــت
هســتند .آنهــا پیــش از عملکــردن ،فکــر
میکننــد و تصمیمــات شــتابزده نمیگیرنــد.
 )۳انگیزههای خود را باال ببرید.
دراینجــا منظــور از انگیــزه ،شــور و اشــتیاق شــما
بــرای انجــام کار تعبیــر میشــود؛ ورای موقعیــت،
وضعیــت یــا درآمدتــان .دراینحالــت ،انــرژی
و عالقــة شــما بــرای بــهســرانجام رســیدن کار،
محرکهــای شــما هســتند .اهدافتــان را مصرانــه
دنبــال میکنیــد ،از چالــش اســتقبال میکنیــد و
بســیار کارآمــد هســتید .رهبــران و کارمنــدان بــا
انگیــزه ،عالقــة زیــادی بــه دســتیابی ِموفقیــت
دارنــد .آنهــا خوشبیــن هســتند ،میتواننــد
بــ ه آســانی از شکســتها و ناکامیهــای گذشــته
بگذرنــد ،عزمشــان را بــرای موفقیــت جــزم
کردهانــد و نســبت بــه ســازمان خــود متعهــد
هســتند .آنهــا حاضرنــد از نتایــج زودگــذر و
فــوری بگذرنــد تــا بــه موفقیــت بلندمــدت دســت
پیــدا کننــد .درنتیجــه آنهــا انگیــزهدهنــده و
مشــوق دیگــران نیــز هســتند.
 )۴قابلیــت نشــاندادن حــس همدلــی را در خــود
افزایــش دهیــد.
همدلــی قابلیــت درک و پاســخگویی مناســب
بــه عواطــف دیگــران اســت .داشــتن ایــن خصلــت
بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما در برخــورد
محترمانــه ،مهربانانــه و حرفـهای بــا مــردم متبحــر
هســتید .یــک رهبــر یــا کارمنــد همــدل ،میتوانــد
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احساســات ،خواســتهها ،نیازهــا و نقطهنظــرات
اطرافیــان خــود را بشناســد و درک کنــد .آنهــا
شــنوندههای خوبــی هســتند ،بــهآســانی بــا دیگران
ارتبــاط برقــرار میکننــد و از رفتارهــای کلیشـهای
و قضــاوت زودهنــگام خــودداری میکننــد .آنهــا
همچنیــن در انتخــاب و آمــوزش کارمنــدان نیــز
موفــق هســتند.
راهکارهایی برای تقویت حس همدلی
 ســعی کنیــد در برخــی موقعیتهــا ،از دیــدگاه
دیگــران بــه موضــوع نــگاه کنیــد .ایــن کار،
بهخصــوص مواقعــی اهمیــت پیــدا میکنــد کــه
کشمکشــی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه ســرعت
میتوانــد بــه یــک گــرة کــور تبدیــل شــود .توجــه
کنیــد کــه همــة مــا براســاس دانــش و تجربهمــان
کار میکنیــم ،نــه بــا قضاوتکــردن دیگــران کــه
چهکســی درســت میگویــد ،چهکســی غلــط و
چهکســی آدم خوبــی اســت و چهکســی آدم بــد.
 عــاوه بــر توجهکــردن بــه نقطهنظــرات
دیگــران ،ســعی کنیــد واقعــاً صحــت آنهــا را
بررســی کنیــد .بــه آنهــا نشــان بدهیــد کــه شــما
میفهمیــد چــه اســتداللی پشــت نظراتشــان
اســت و اینکــه دیدگاهشــان شایســته و قابلتقدیــر
اســت.
 نگــرش و انگیزههــای خودتــان را بررســی
کنــد .آیــا فقــط میخواهیــد حــق بــا شــما باشــد
تــا نکتــهای را ثابــت کنیــد یــا برنــدهی یــک
مشــاجره باشــید ،یــا اینکــه واقعــا بهحصــول
بهتریــن نتیج ـهی ممکــن عالقمنــد هســتید ،ولــو
اینکــه ایــدة شــما نباشــد؟
 تمریــن کنیــد یــک شــنوندة فعــال باشــید و
آنچــه کــه طــرف مقابــل میگویــد را بازگــو کنیــد
تــا بــرای هــر دوی شــما واضــح باشــد کــه در
مــورد چــهچیــزی صحبــت میکنیــد .زمانیکــه
مــردم حــس میکننــد کســی بــه حرفهایشــان
گــوش میدهــد ،تمایــل بیشتــری بــه همــکاری
نشــان میدهنــد.
 قانــون طالیــی را تمریــن کنیــد :بــا دیگــران
همانطــور رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد بــا
شــما رفتــار شــود.
 )۵مهارتهای ارتباطی خود را تقویت کنید.
داشــتن مهارتهــای ارتباطــی خــود در محیــط
کار بــه ایــن معناســت کــه شــما در مدیریــت
روابــط و ایجــاد شــبکههای ارتباطــی تخصــص

داریــد .شــما میتوانیــد بــرای آغــاز یــک تغییــر
بســیار پیگیــر و تأثیرگــذار باشــید .همچیــن شــما
میدانیــد کــه چطــور میتــوان یــک تیــم را
تشــکیل و آن را هدایــت کــرد.
وقتــی شــما از مهارتهــای اجتماعــی خوبــی
برخــوردار هســتید ،معمــوالً اهــل کارهــای گروهــی
هســتید و دوســت داریــد دیگــران نیــز بدرخشــند.
شــما همیشــه نیازهــای خــود را مقــدم بــر نیازهای
دیگــران نمیدانیــد .شــما یــک فــرد معاشــرتی
هســتید و کارتــان در ایجــاد و حفــظ روابــط حــرف
نــدارد.
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Interview

مقطع دکترا
سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی ،دانشگاه ملبورن

بــا ســام و خیــر مقــدم ،خواهشــمندیم
ابتــدا خــود و شــرکتی کــه در آن فعالیــت
میکنیــد ،معرفــی نماییــد.
مــن هــم خدمــت شــما و خواننــدگان عزیــز ســام
عــرض میکنــم و از زحمــات شــما و همــکاران در
تهیــه و انتشــار مجلــه وزیــن تیپاکــس قدردانــی
میکنــم .امیــدوارم مطالــب منــدرج در ایــن
مصاحبــه بــرای خواننــدگان مفیــد و کارآمــد
باشــد .مــن علیرضــا کاشــیان هســتم و بــه عنــوان
مؤســس و مدیرعامــل شــرکت رایانــة روژینــا در
تهــران فعالیــت میکنــم.
بــا توجــه بــه عالقــة شــدید بــه مــن بــه الکترونیک
در دوران دبیرســتان ،تحصیــات کارشناســی
مــن در زمینــه الکترونیــک در دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان انجــام شــد و ســپس بــه عنــوان عضــو
اولیــن گــروه دانشــجویان ایرانــی در ســنگاپور،
کارشناســی ارشــد خــود را در زمینــه فنــاوری
اطالعــات و وبمعنایــی در دانشــگاه صنعتــی
نانیانــگ در ســال  2007بــه پایــان رســاندم.
چنــد ســال بعــد بــا قصــد ادامــه تحصیــل در
مقطــع دکتــرا بــا زمینــة سیســتمهای اطالعاتــی
جغرافیایــی و گرایــش تخصصــی هوشمندســازی

کیفیتســنجی اطالعــات جغرافیایــی کــه
اســتخراجی از سیســتمهای جمعســپاری
ماننــد  OpenStreetMapبــه دانشــگاه
ملبــورن رفتــم کــه اکنــون در حــال تکمیــل
پایاننامــة خــود میباشــم.
در طــول دو دهــة گذشــته ،فعالیتهــای
مختلفــی بــر حســب عالقــه و ایدههایــی
کــه بــه ذهنــم میرســید را دنبــال
کــردهام و بــا اینکــه در برهههــای
زمانــی مختلــف در ایــران نبــودم ،ولــی
بــه عنــوان مشــاور اصلــی شــرکت رایانــة
روژینــا از راه دور همــکاری میکــردم و
ارتبــاط خــودم را بــا فعالیتهــای کاری
در ایــران حفــظ نمــودم .در همیــن ســالها
دو شــرکت جدیــد در ســنگاپور و اســترالیا
تأســیس کــردم کــه یکــی بــر اســاس ایــدة
شــبکة اجتماعــی مبتنــی بــر مــکان در ســال
 2008و دیگــری در زمینــة مدیریــت امــوال و
کمــک بــه یافتــن اشــیاء گمشــده در ســال 2016
بــوده اســت .حــدود ده ســال پیــش ،در ســفری
بــه ایــران ،بــا ارائــة طرحــی بــه ســازمان فنــاوری
اطالعــات شــهرداری تهــران و همــکاری مثبــت
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گفت و گو

مدیریــت و مجموعــة مســتعد معاونــت اطالعــات
مکانــی و ســایر همــکاران فنــی مــن در شــرکت
رایانــة روژینــا ،ســامانة نقشــة تحــت وب تهــران را
بــر ا ی او لیــن بــار در ا یــر ان تحــت آد رس
 map.tehran.irراهانــدازی کردیــم .چیــزی
نگذشــت کــه ایــن ســامانه مــورد توجــه مخاطبیــن
قــرار گرفــت و در ســالهای بعــد امکانــات
جدیــدی بــه آن افــزوده شــد؛ از جملــه جســتجوی
هوشــمند آدرس ،نمایــش تصویــری شــبکة
معابــر ( )StreetViewمعــروف بــه شــهرنما و
مجموعــهای از وبســرویسهای مختلــف مکانــی
کــه هماکنــون برخــی از ســازمانهای دولتــی
و شــرکتهای خصوصــی از آنهــا اســتفاده
میکننــد .نقشــة تهــران یــک موفقیــت
بــزرگ محســوب میشــد بخصــوص
کــه بــه مــرور بــه جمعیــت حــدود
چهــار میلیــون کاربــر در ســال
رســیده بودیــم.
در همیــن راســتا شــرکت رایانــة روژینــا
محصــوالت متعــددی در حــوزة پــردازش
اطالعــات جغرافیایــی را در دســتور کار خــود
قــرار داد و از ســه ســال پیــش همکاریهــای
منســجمی را بــا شــرکت ملــی پســت ایــران
در خصــوص ســرمایهگذاری و راهانــدازی
ســامانة اعتبارســنجی نشــانی شــهروندان (avs.
 )post.irو ســپس طراحــی و تولیــد مرســوالت
پیشپرداخــت پســتی آغــاز کــرد .در همیــن دوران
فعالیتهــای شــرکت روژینــا در زمینــة تولیــد
وبســرویسهای مکانــی گســترش پیــدا کــرد
و حتــی امکانــات و ســرویسهای نقشــة تهــران
بــه شــکل تجاریشــده بــه همــراه ســرویسهای
ارزشافــزودة دیگــر بــه ســبد خدمــات ایــن
شــرکت افــزوده گردیــد .ایــن شــرکت همچنیــن
در یکســال گذشــته فعالیتهــای تحقیقاتــی و
اجرایــی بیشتــری بــرای توســعة ســرویسهای
 GeoCodingو  Reverse GeoCodingبــه خصــوص
بــرای شــهر تهــران انجــام داده اســت کــه نتایــج
آن بــهزودی در مهرمــاه امســال بــه شــکل
وبســرویسهای جدیــد بــه عمــوم متقاضیــان
عرضــه خواهــد شــد.
بــا توجــه به تحــوالت مهمی کــه در صنعت
پســت و کوریــر ســرویس بــه ســبب رشــد
روزافــزون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
شــکل گرفتــه ،از دیــدگاه جنابعالــی برخــی
از دســتاوردهای جدیــد قابــل بهرهبــرداری
در ایــن صنعــت کدامنــد؟
همانطــور کــه میدانیــد عمــدة صنایــع بــا
شــکلگیری شــبکههای کامپیوتــری و اینترنــت و
ســپس رشــد فناوریهــای نرمافــزاری بــه همــراه
الگوریتمهــای جدیــد بــرای تســریع در اتوماســیون
بــه مــوازات کاهــش قیمتهــای ســختافزار
و افزایــش ســرعت آنهــا دســتخوش تغییــرات
مهمــی شــدند .قطعـاً صنعــت پســت نیز مســتثنی
از ایــن فراینــد نبــوده اســت و شــرکتهای پســتی
در ســایر کشــورهای جهــان نیــز بــا رویکردهــای
جدیــد و گاه بــه کارگیــری مدیــران جســور و
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چابــک ،فرایندهــا و سیســتمهای قدیمــی خــود
را بازآفرینــی و متحــول کــرده و خدمــات خــود را
بــه شــکلی نویــن و کارآمدتــر بــه شــهروندان ارائــه
میکننــد .بــا گســترش تلفنهــای هوشــمند و
اینترنــت پرســرعت ارزان ،ایدههــای جدیــدی

ماننــد  Asset Sharingنیــز پدیــدار شــدند کــه
نمونــه آنهــا  Uberو  Airbnbبــرای تاکســیهای
آنالیــن و یــا آپارتمانهــای اجــارهای خصوصــی
اســت کــه دارنــدگان اموالــی ماننــد خــودرو ،ملــک
و موتــور و حتــی دوچرخــه را قــادر میســازد کــه
اســتفاده از امــوال خــود را بــا دیگــران بــه تقســیم

بگذارند.
بــه عنــوان
مثــال ،شــرکتهای
داخــلــــی جدیــدی بــا
بهرهگیــری از الگــوی قدیمــی پیکهــای
موتــور ســوار و ترکیــب آن بــا ســرویسهای
نرمافــزاری موبایــل قــادر شــدهاند کــه ســرعت
جابجایــی را افزایــش و هزینــة ســرویس را بــه
شــکل رقابتــی کاهــش دهنــد .ایــن موضــوع
نمایانگــر شــکلگیری یــک پارادایــم جدیــد در
حــوزة حملونقــل کاالســت کــه بخــش مهمــی
از رســالتهای شــرکتهای پســتی را نیــز در بــر
میگیــرد.
در کشــورهای مختلــف بنــا بــه توســعه مــراودات
تجــاری و گســترش روز افــزون تجــارت الکترونیک
نیــز خدمــات ارزشافــزودة جذابــی طراحــی و
توســط شــرکتهای پســتی ارائــه شــده اســت.
حتــی در حــوزة پســتی نیــز اســتارتاپهای
جدیــدی خلــق شــدهاند کــه ســرویسهای
نوینــی کــه قبــ ً
ا تصــور آنهــا مشــکل بــود را
ارائــه میکننــد .شــرکتهای پســتی دیگــر
صرفــاً در حــوزة ســنتی جابجایــی کاال حضــور
ندارنــد ،بلکــه گاه در حوزههایــی نظیــر فــروش
الکترونیکــی ،خدمــات بســتهبندی پیشــرفته،
تبلیغــات انبــوه مکانــی بــرای مشــتریان تجــاری
و حتــی بازاریابــی یــک محصــول خــاص فعالیــت
میکننــد .بــه عنــوان نمونــه در اســترالیا ،شــرکت
پســت اســترالیا بــه همــة فروشــگاههای قدیمــی
و مغازههــای ســنتی کــه حتــی توســط یــک فــرد
مســن مدیریــت میشــود ،ایــن امــکان را داده
اســت کــه کاالهــای مغــازة خــود را در فروشــگاه
الکترونیکــی پســت لیســت کــرده و قیمتگــذاری
کنــد و اگــر فــروش رفــت ،مأمــوران پســت بــرای
گرفتــن کاال بــه درب مغــازه مراجعــه میکننــد.
در کنــار آن صندوقهــای مخصــوص پســتی

Interview

معــروف بــه  Parcel Lockerچنــد ســالی اســت
کــه در کشــورهای صنعتــی فوایــد خــود را
نمایــش دادهانــد .بخصــوص در حــوزة تجــارت
الکترونیــک ،در خیلــی از مواقــع ،گیرنــدگان کاال
بدلیــل اشــتغال ،در زمــان رجــوع مأمــور پســت در
منــزل حضــور ندارنــد و لــذا میتــوان بــا دادن
آدرس نزدیکتریــن صنــدوق ویــژه تحویــل کاال،
فروشــنده از ابتــدا کاال را بــه آدرس آن صنــدوق
ارســال نمایــد و گیرنــده در هــر ســاعت شــبانه
روز بــا داشــتن یــک کــد رمــز ویــژه بتوانــد بــه
صنــدوق مراجعــه و کاالی خــود را بــردارد .در
ایــن حالــت خریــدار هیچوقــت نگــران نیســت
کــه بســتة پســتی بــه دفتــر پســتی برگشــت داده
شــود .ایــدة صندوقهــای ســیار پســتی کــه
دارای مکانیــزم درب الکترونیکــی،
شناســایی تعــداد مرســوالت وارد
شــده و ارســال وضعیــت پــر
شــدن بــه مرکــز پســتی اســت
نیــز در برخــی کشــورها اجــرا شــده
تــا نقطــة پســتی را هرچــه بیشــتر
و راحتتــر بــه مشــتریان نزدیــک
کننــد.
در کشــور ژاپــن ،ارســال مرســوالت
ســرد بــه ســایر کشــورها ماننــد
ماهــی تــازه و گوشــت قرمــز بســیار
پرطرفــدار شــده اســت و صندوقهایــی
بــا همــکاری صنایــع هواپیمایــی طراحی
شــده اســت کــه قابلیــت حفــظ دمــای 0
درجــه تــا حــدود  48ســاعت را داراســت.
ایــن مقولــه باعــث شــده اســت کــه ژاپــن
روزانــه هــزاران صنــدوق ســرد محصــوالت دریایــی
را بــه کشــورهایی همچــون آمریــکا ،انگلیــس،
ســنگاپور و هنــگ کنــگ ارســال کنــد کــه در نــوع
خــود بینظیــر اســت.
مکانیزمهــای تحویــل مرســوالت پســتی و تجزیــه
و انتقــال نیــز در اغلــب کشــورها دچــار تحــوالت
خوبــی شــده اســت .بهخصــوص در بحــث رصــد
و پیگیــری مرســوالت ،ســامانههای رهیابــی
مرســوالت بیــن شــرکتهای مختلــف پســتی در
دنیــا بــه شــکل وبســرویس بــه اشــتراک درآمــده
اســت و حتــی وقتــی یــک بســتة پســتی از یــک
مبــدأ کشــور

دیگــری بــه گمــرک کشــور شــما میرســد ،شــما
ناگهــان پیامــی دریافــت میکنیــد کــه مرســولهای
بــرای شــما بــه گمــرک وارد شــده اســت .در
بخــش تجزیــة مرســوالت ،یاماتــو در ژاپــن بــا
راهانــدازی یــک مرکــز بســیار بــزرگ و مجهــز در
نزدیکــی فــرودگاه هنــدا بــه عنــوان نقطــة حمــل
اســتراتژیک و بهکارگیــری تجهیــزات جدیــد
تجزیــة اتوماتیــک خــود را بــه ســرعتهای حــدود
 76000تجزیــه کاال در ســاعت رســانده اســت،
چیــزی در حــدود  20مرســوله در ثانیــه .در بخــش
فــروش الکترونیــک ،شــرکت پســت اســترالیا بــه
همــة شــرکتهای تولیدکننــدة اســترالیایی ایــن
امــکان را داده اســت کــه محصــوالت خــود را
مســتقیماً بــه چیــن از طریــق ســایتهای چینــی
بــا معرفــی بــه زبــان چینــی بفروشــند .عمــ ً
ا
پســت بــه کمــک بخــش تولیــد و صــادرات آمــده
اســت و در بازاریابــی برونمــرزی بــه شــرکتهای

کوچــک کمــک میکنــد .پســت اســترالیا اخیــرا ً
خبــری را منتشــر کــرد کــه یــک پســر نوجــوان
 19ســاله ،ماهیانــه  45000دالر شیرخشــک و
قرصهــای ویتامیــن تولیــدی اســترالیا را از طریــق
پســت اســترالیا بــه چیــن میفروشــد .در بخــش
ثبــت مرســوالت پســتی هــم مکانیزمهــای آدرس
دهــی دقیــق نقطهبهنقطــه در برخــی کشــورها
بــه شــدت کارآمــد شــده اســت بهخصــوص اینکــه
خــط تجزیــة مرســوالت بــدون داشــتن اطالعــات
دقیــق مبــدأ و مقصــد قــادر بــه تفکیــک
صحیــح نیســت و ثبــت فــوری
و دقیــق ایــن اطالعــات بــا
روشهــای نویــن بســیار مهــم
خواهــد بــود.
اگــر ممکن اســت برخی از
فعالیتهــا و دســتاوردهای
مرتبــط خــود را بــه عنــوان
یــک فــرد خــاق و کارآفریــن
در صنعــت پســت و کوریــر
تشــریح کنیــد.
فعالیتهــای گــروه مــا در حــوزة
پســتی بــه ســالهای اخیــر
بیشــتر بــر میگــردد کــه بــا
تحلیــل فضــای آدرسدهــی
و خطاهــای آدرسنویســی و

صحتســنجی آدرس افــراد و یــا صحتســنجی
حضــور فیزیکــی افــراد در آدرس ادعاشــده
آغــاز شــد؛ ولــی بــا توجــه بــه جذابیــت و تنــوع
ســرویسهای پســتی و همچنیــن تأثیــر زیــادی
کــه بــر کیفیــت زندگــی و آســایش عمــوم دارنــد،
بیشتــر عالقهمنــد بــه تحقیــق و مطالعــه و
بازدیــد از شــبکههای پســتی کشــورهای مختلــف
شــدم .بــه کوچکتریــن جزییــات در شــبکة پســتی
همــة کشــورهایی کــه ســفر میکــردم دقــت
میکــردم حتــی چگونگــی طراحــی و نصــب
صندوقهــای پســتی در کنــار خیابــان ،طراحــی
فرمهــای تکمیــل آدرس پســتی در ادارات پســت،
شــیوة تحویــل مرســوله از مشــتریان بــا ســرعت
بــاال و ثبــت اطالعــات فرســتنده و گیرنــده در
دســتگاههای دیجیتــال مأمــوران پســتی و حتــی
مکانیزمهــای بازاریابــی ســرویسهای پســتی و
فــروش انبــوه و خــرد ســرویسها و روشهــای
بســتهبندی کاال در شــکلها و اندازههــای
مختلــف همــه اینهــا بــرای مــن جــذاب بودنــد.
بــرای آگاهــی بیشتــر خواننــدگان ،لطف ـا ً
نمونههایــی از طرحهــا و یــا محصــوالت
ارائــه شــدة خــود را معرفــی نماییــد.
یکــی از مشــکالت جــدی کــه در تجربــة میدانــی
و کار بــا ارگانهــای دولتــی و بانکهــای ایرانــی
مشــاهده کــرده بــودم ،موضــوع عــدم ثبــت دقیــق
آدرس افــراد در بانکهــای اطالعاتــی رســمی
و حســاس و یــا حتــی نبــود مکانیــزم دقیــق
صحتســنجی آدرس افــراد در ایــران بــود .ایــن
موضــوع ذهــن مــن را خیلــی درگیــر کــرده بــود
کــه چــه راههایــی در پیــش رو داریــم .البتــه در
شــرکت ملــی پســت ایــران پــروژه مهمــی بــه
اســم  GNAFبــرای ســاماندهی و استانداردســازی
آدرسنویســی در کل ایــران بــرای بیــش از
چهلمیلیــون مــکان در دســت اقــدام اســت کــه
میتوانــد بــا فرهنگســازی در ســطح جامعــه
و آوردن دســتورالعمل آدرسنویســی صحیــح در
همــه ادارات و دســتگاههای دولتــی و خصوصــی
و شــبکة پســتی ،بخشــی از خطاهــای آدرســی را
برطــرف کــرد ،بــا اینحــال یــک مهــرة اصلــی
باقــی میمانــد و آن ادعــای فــرد بــرای ســکونت و
یــا کار دائــم در یــک مــکان معیــن بــود زیــرا افــراد
میتوانســتند ادعــا کننــد کــه در یــک آدرس
خاصــی زندگــی میکننــد و آن آدرس هــم صحیــح
باشــد ولــی اص ـ ً
ا هیچوقــت در آن مــکان زندگــی
نکــرده و در دســترس نباشــند .ایــن موضــوع
مشــکالت زیــادی در شــبکة بانکــی در بحــث افــراد
بدهــکار مجهولالمــکان ایجــاد کــرده اســت و
یــا در شــبکة اپراتورهــای تلفــن همــراه ،بخشــی
از مشــترکین تلفــن همــراه دارای آدرس فیزیکــی
معیــن و دقیــق نیســتند و در موضوعــات امنیتــی
و قضایــی ،قابلیــت پیگیــری از بیــن مــیرود.
ســامانة اعتبارســنجی نشــانی شــهروندان یکــی از
ایدههــای اصلــی مــن بــرای حــل ایــن موضــوع
بــود کــه بــر اســاس یــک مکانیــزم تماماتوماتیــک،
بــدون دخالــت انســانها ،نامههایــی بــا کــد رمــز
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ادعایــی افــراد تحویــل میشــود؛ فــرد گیرنــده اگــر
بــا موفقیــت در آدرس مذکــور حضــور داشــته و
نامــه را دریافــت کنــد ،میتوانــد بــا ثبــت کدرمــز
و کدملــی خــود در ســامانه  avs.post.irنســبت
بــه تصدیــق هویــت فیزیکــی خــود اقــدام نمایــد؛
کام ـ ً
ا شــبیه صحتســنجی از طریــق پیامــک یــا
ایمیــل کــه کــد رمــز بــرای شــما ارســال میشــود
ولــی اینبــار ایــن کــد رمــز از طریــق شبکةپســتی
بــرای متقاضــی ارســال میشــود .ایــن طــرح بــا
همــکاری شــرکت ملــی پســت ایــران در ســال
 96رونمایــی گردیــد و پــس از طــی نمــودن
تســتهای مکــرر ،وارد مرحلــة ســرویس تجــاری
و رســمی شــرکت ملــی پســت ایــران شــده اســت.
از اواخــر ســال  ،1396موضــوع بســتهبندی در
مرســوالت پســتی ذهــن مــن را خیلــی بــه خــود
مشــغول کــرد بــه دلیــل اینکــه در بســیاری
از کشــورها ،ســالهای زیــادی اســت کــه
بســتهبندیهای شــکیل و طراحیهــای خوبــی
ارائــه شــده اســت ولــی در ایــران هنــوز فضــای
بســتهبندی مرســوالت پســتی ســنتی و قدیمــی
بــود.
بــرای شــروع از پاکتهــای پیشپرداخــت پســتی
ایــدة اولیــة بســتهبندیهای جدیــد را شــکل
دادیــم زیــرا پاکتهــای پیشپرداخــت پســتی
( )prepaidدر ســایر کشــورها کام ـ ً
ا موفــق بــوده
و ســرعت ارســال و تحویــل مرســوالت را بســیار
بــاال بــرده بــود .لــذا بــا شــکلدهی یــک برنــد
جدیــد بــه نــام  Skypack.irدر زیــر مجموعــة
شــرکت روژینــا ،اقــدام بــه طراحــی محصــوالت
پیشپرداخــت پســتی پیشــتاز بــا ســرمایهگذاری
جدیــد و همراهــی شــرکت ملــی پســت ایــران در
حمــل مرســوالت کردیــم کــه امیــدوارم ســایر
اپراتورهــای پســتی نیــز بــه ایــن محصــول توجــه
نماینــد.
در ایــن طــرح ،پاکتهــای پلیمــری بســیار
مقاومــی تولیــد میشــوند کــه دارای برچســب
رهگیــری میباشــند و افــراد پــس از خریــد
ایــن پاکــت از فروشــگاههای معتبــر یــا ســایت
 skypack.irعمــ ً
ا هزینــة پســتی آن را نیــز
پرداختهانــد و میتواننــد آن را بــه منــزل بــرده و
مرســوله خــود را در آن گذاشــته و پــس از نوشــتن

وزن قابــل حمــل آن توجــه کنــد .ایــن محصــوالت
قــرار هســت از اواســط مهرمــاه  1397در کشــور
عرضــه شــوند و امیــدوارم کــه مــورد حمایــت
و اســتقبال هممیهنــان قــرار گیــرد .در کنــار
ایــن محصــوالت ،شــرکت روژینــا بــر روی بســتر
وبســرویسهای جغرافیایــی نیــز فعالیتهــای
متمرکزی داشــته اســت کــه از جملــة آنها طراحی
وبســرویسهای تبدیــل آدرس بــه مختصــات و
بالعکــس و یــا پیــدا کــردن نزدیکتریــن معبــر
بــه مختصــات معیــن و یــا وبســرویس تکمیــل
کننــدة آدرس ( )Autocompleteاســت کــه در
عمــدة ســایتهای ایرانــی کــه از مشــتریان خــود
آدرس دریافــت میکننــد بســیار مفیــد خواهــد
بــود.
بــه عنــوان نمونــه در وبســرویس تکمیــل کننــدة
آدرس ،تنهــا کافیســت مثـ ً
ا شــمارة واحــد و پالک
در شــهر تهــران را وارد کنیــد و یــا پــاک و نــام
معبــر آخــر را بدهیــد ،تــا وب ســرویس بــه شــما
لیســتی از آدرسهــای ممکــن کــه بــا شــمارة
پــاک و معبــر مــورد نظــر منطبــق هســتند
را ارائــه کنــد .در کنــار ایــن طرحهــا ،پــروژة
کارمیــدو ( )Carmidoبــرای طراحــی یــک دســتگاه
هوشــمند قابــل نصــب بــر روی همــة خودروهــا
بــرای رفتارســنجی راننــدگان از ســال گذشــته در
برنامــة تحقیقاتــی شــرکت روژینــا قــرار گرفــت که

دقیــق آدرس و جــدا کــردن برچســب ســبزرنگ
رهگیــری ،بــدون دغدغــه آن را در صنــدوق
مخصــوص پســتی انداختــه یــا تحویــل دفاتــر
پســتی سراســر کشــور دهنــد .در ایــن مکانیــزم،
هــر پاکــت تنهــا تــا ســقف معیــن وزنــی کــه روی
آن درج شــده اســت قابلیــت حمــل کاال را دارد لــذا
مشــتری در هنــگام خریــد پاکــت بایــد بــه حداکثر

ماحصــل آن طراحــی یــک دســتگاه ســختافزاری
بســیار کوچــک در ابعــاد  4.5ســانت در  5/5ســانت
اســت کــه بــا نصــب آن بــر روی پــورت OBD
خــودروی ســواری ،عــاوه بــر خوانــش اطالعــات
مهــم ثبتشــده در پردازنــدة خــودرو ،اطالعــات
مکانــی و حرکتــی خــودرو را بصــورت آنــی تحلیــل
و خالصــة آن را بــه ســرور اصلــی ارســال میکنــد.
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ایــن دســتگاه دارای دو  GPSمــاژول قدرتمنــد
مجــزا بــرای پشــتیبانی یکدیگــر میباشــد و نســل
 ۴Gمخابراتــی را پشــتیبانی میکنــد .اطالعــات
حرکتــی خــودرو بــه صــورت اتوماتیــک بــرای
ســاعتهای متمــادی قابــل ذخیــره شــدن بــر
روی حافظــه دســتگاه بــوده و در زمانهــای
مناســب توســط شــبکه دیتــا بــه ســرور اصلــی
ارســال و تحلیــل میشــود .ایــن دســتگاه بــرای

کلیــة شــرکتهایی کــه دارای نــاوگان خودرویــی
و موتــوری هســتند کارآمــد خواهــد بــود زیــرا
امــکان نظــارت دقیــق بــر عملکــرد راننــده،
کیفیــت رانندگــی و همچنیــن ســنجش وضعیــت
راننــده بــر اســاس شــاخصهای امتیــاز دهــی
خــاص را دارد .بــا ترکیــب امکانــات نرمافــزاری
جغرافیایــی در ســمت ســرور ،مــا قــادر شــدهایم
کــه آمارهــای تحلیلــی دقیقــی از حرکــت یــک
خــودرو در شــهر تهــران را آنالیــز کنیــم .بصــورت
مثــال ،یــک خــودرو چنــد بــار وارد طــرح ترافیــک
شــده اســت ،چنــد بــار از ســرعت مجــاز 80
کیلومتــر در روز عبــور کــرده اســت و آیا اصـ ً
ا وارد
محــدودة زوج و فــرد و یــا محدودههــای بیــرون
شــهری شــده اســت یــا نــه .تحلیلهــای متنوعــی
توســط اطالعــات اســتخراجی از ایــن دســتگاه بــه
دســت میآیــد کــه بــه عنــوان یــک محصــول
طراحــی شــده در ایــران ،کامــ ً
ا قابلیــت رقابــت
بــا نمونههــای خارجــی را داراســت .بــه جــرأت
میتوانــم بگویــم طراحــی ایــن ســختافزار و
سیســتم جدیــد ،انــرژی باالیــی از مجموعــة روژینــا
را جــذب کــرد و امیدواریــم ایــن دســتگاه بـهزودی
بــه مرحلــة تولیــد انبــوه وارد شــود.
پیشــنهاد شــما بــرای بهبــود و ایجــاد
تغییــر در فضــای کسـبوکار پســت و کوریــر
ســرویس چیســت و آیــا افــق مناســبی در
پیــش روی شــرکتهایی مشــابه شــما
وجــود دارد؟
فضــای فعلــی ایــران بــرای کســبوکارهای
نویــن هــم دارای فرصتهــای بکــر اســت و هــم
ریســکهای بــزرگ .کارهــای انجــام نشــده در
ایــران هنــوز فــراوان هســتند لــذا تولیــد ایــده،
اجــرای خــوب و تســت و تبلیــغ آنهــا در ایــران
بــه مراتــب از کشــورهای خارجــی ارزانتــر خواهــد
بــود.
چیــزی کــه عمــدة اســتارتاپها را تهدیــد میکنــد،
محدودیــت منابــع مالــی در تبلیــغ و اطالعرســانی
خدمــات خــود و همچنیــن حفــظ ســطح کیفیــت
متناســب بــا ش ـاًن مشــتریان اســت .در کنــار آن
موضــوع تغییــرات قانــون ،مشــکالت هنجار شــکنی
بــا روشهــای ســنتی ،جمــات یــأس آور دوســتان
و اقــوام بــرای عــدم ادامــة پــروژه ،تهدیــدات ســایر
شــرکتهای بــزرگ ،حتــی مشــکالت قوانیــن و
بخشــنامههای متغیــر و متعــدد مالیاتــی و بیمــه،
عــدم آشــنایی جوانترهــا بــا عواقــب عــدم اجــرای
صحیــح قوانیــن مالــی و قــراردادی و درگیــری بــا
سیســتمهای بروکراتیــک دولتــی در ایــران از
پاشــنههای آشــیل بــرای ســرمایهگذاری و کار در
ایــران بــرای کارآفرینــان جــوان اســت.
در حــوزة پســتی بــه نظــر مــن حجــم انباشــتة
کارهــای قابــل انجــام آنقــدر متراکــم اســت
کــه حضــور دههــا شــرکت اســتارتاپ قــوی در
حوزههــای مختلــف پســتی را میطلبــد .بــه
نظــرم اپراتورهــای پســتی بایــد همــکاری بــا
شــرکتهای چابــک و دارای ایــده را گســترش
دهنــد و همزمــان در بروزرســانی زیرســاختهای
اصلــی خــود دقــت کننــد زیــرا بهمــرور بــا کنــد

شــدن عملیــات اجرایــی در آنهــا ،مــردم از
مــراوده بــا آنهــا ناراضیتــر شــده و گــوی ســبقت
در بــازار جابجایــی مرســوالت را بــه بخشهــای
پنهــان بــازار خواهنــد بخشــید .حجــم مرســوالت
پســتی در ایــران در مقایســه بــا ســرانه کشــورهای
صنعتــی هنــوز فاصلــة زیــادی دارد و ایــن بخــش
نیــاز بــه فرهنگســازی و آوردن ســرویسهای
پســتی در نزدیکــی افــراد اســت.
آنهــا بایــد حــس کننــد کــه ســرویس جابجایــی
کاال بــا قیمــت مناســب در دســترس آنهاســت و
آنهــا نبایــد بــرای هــر کاری بــه دفاتــر پســتی
ســفر کننــد .مثـ ً
ا در ژاپــن حــدود  80ســال اســت
کــه شــرکت خصوصــی یاماتــو سرویســی بــه عنوان
تاکوبیــن را راهانــدازی کــرده و شــعار آنهــا ایــن
بــوده اســت کــه هیــچ ژاپنــی نبایــد در دســتش
کاالیــی را جابجــا کنــد و همــه بایــد راحــت و
آســوده ســفر کــرده و جابجــا شــوند .ایــن موضــوع
فرهنگــی در کنــار اعتقــاد مــردم بــه ســرویسهای
ارزش افــزوده جابجایــی کاال ،باعــث رونــق بیشتــر
صنعــت پســتی میشــود .از طرفــی نهادهــای ناظــر
و قانونگــذار ماننــد رگوالتــوری پســت ،بایــد در
تدویــن قوانیــن قــوی بــرای ســامان بخشــیدن بــه
شــیوههای ارســال و حمــل کاالهــای پســتی
کوشــش کنــد.
بــه عنــوان نمونــه هــر شــرکتی کــه تمایــل بــه
اخــذ مجــوز حمــل کاال دارد ،بایــد شــیوة صحیــح
تحویــل ،بســتهبندی اســتاندارد ،ثبــت کاال،
آدرسنویســی صحیــح و نیــز تصدیــق در زمــان
تحویــل را رعایــت کنــد .متأســفانه االن در ایــران
شــرکتهای متعــددی وارد بــازار حملونقــل کاال
شــدهاند کــه حتــی فــرد اســتخدام شــده بــرای
حمــل کاال دارای مشــخصات هویتــی صحیــح
نیســت و یــا مرســوالت حملونقــل شــده را بــه

شــکل بســتهبندی غیراصولــی جابجــا میکننــد
و حتــی اگــر مرســوله از تــرک موتورســوار بــه
روی زمیــن بیفتــد و گــم شــود ،قابــل رهگیــری
و پیــدا شــدن نیســت .ایــن شــیوة حمــل دارای
ریســکهای متعــددی اســت از جملــه حمــل
کاالی ممنوعــه ،حمــل بــدون داشــتن شناســنامة
دقیــق بــر روی مرســوله و حمــل بســتههایی کــه
صحیــح بســتهبندی نشــدهاند و پــس از آســیب
آن دعــوا و مشــاجره بیــن ارســال کننــده و شــرکت
حمــل رخ میدهــد .حتــی مــن شــنیده ام کــه
بعضــی از پیکهــای حمــل بــار ،دارای گواهــی
عــدم سوئپیشــینه نیســتند و یــا گواهینامــة
موتــور ســواری ندارنــد و یــا در بدتریــن شــرایط
کارت ملــی خــود را بــه شــرکت اســتخدام
کننــده ارائــه نکردهانــد .اینجاســت کــه نهادهــای
ناظــر و شــرکتهای پســتی معتبــر بایــد تــاش
کننــد کــه فضــای حمــل کاال و اعتمــاد عمومــی
دچــار آســیب نشــود و قواعــد اصولــی جابجایــی
کاال بــرای چــه بخــش خصوصــی و چــه دولتــی
اجرایــی شــود.
مــن عقیــده دارم کــه اپراتورهــای پســتی
میتواننــد بــا فرهنگســازی بیشــتر در جامعــه،
ب ـهروز رســانی زیرســاختهای فنــی ،بهکارگیــری
نیــروی جــوان و دارای ایــده و ارائــة ســرویسهای
ارزش افــزودة جدیــد بــه همــراه تغییــرات اساســی
در شــیوة بســتهبندی کاال و ثبــت کاالهــای پســتی
بخــش بزرگــی از بــازار را جــذب نماینــد و در غیــر
ایــن صــورت بــازار حمــل کاال و اســناد توســط
ســایر بازیگــران کــه دارای ابعــاد اپراتورهــای
پســتی نیســتند مدیریــت خواهــد شــد کــه ســهم
عمــده بــازار را در دســت خواهنــد داشــت.
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تدوین و ترجمه :امیرحسین پاشاپور

امــروزه رشــد تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات
تمــام صنایــع را دچــار تغییــرات گســتردهای کــرده
اســت بــه طــوری کــه هــر روز شــاهد نوآوریهــای
متفاوتــی در صنایــع هســتیم .صنعــت پســت نیــز
جــدا از ایــن مقولــه نبــوده و همــواره شــاهد ایــن
تغییــر و تحــوالت بــوده اســت .شــرکتهای پســتی
دنیــا بــه منظــور تســهیل در روند ارســال مرســوالت
خــود نیــاز بــه تعریــف و ایجــاد ســرویسهای جدید
دارنــد .هــدف از ایجــاد ایــن ســرویسهای جدیــد
خدماترســانی ســریع و مطمئــن بــه مشــتریان
اســت .یکــی از ایــن ســرویسهای جدیــد کــه در
چنــد ســال گذشــته بســیار متــداول شــده اســت و
اغلــب شــرکتهای بــزرگ پســتی دنیــا شــروع بــه
ارائــة آن بــه مشــتریان خــود کــرده انــد ،الکرهــای
پســتی هوشــمند میباشــد.

38

شماره چهارم-تابستان ۱۳۹۷

اســتفاده از الکرهــای پســتی در اکثــر کشــورهای
دنیــا ،بــه خصــوص کشــورهای اروپایــی ،از ســال
 2000میــادی بــه تدریــج شــروع شــد و بــا
توجــه بــه اســتفادة گســترده از تکنولوژیهــای
ســلف ســرویس و گســترش تجــارت الکترونیــک،
امــروزه بــه صــورت خــاص بــه عنــوان یکــی از
بهتریــن راهحلهــا در زمینــة بــازة توزیــع اســت.
هــر چنــد از ایــن الکرهــا میتــوان بــه عنــوان
گزینــهای بــرای بــازة جمــعآوری نیــز اســتفاده
کــرد .الکرهــای پســتی نقــش قابــل توجهــی در
کــم کــردن آلودگیهــای زیســت محیطــی ناشــی
از حملونقــل را ایفــا میکننــد.
چندیاســت کــه کشــورهای منطقــه نیــز بــه
اســتفاده از الکرهــای پســتی روی آوردهانــد .از
الکرهــای پســتی بــه منظــور تســهیل در ارســال

و دریافــت مرســوالت ،کاهــش هزینههــای ارســال
مجــدد و کاهــش هزینههــای توزیــع و جمــع
آوری مرســوالت اســتفاده میشــود.
افزایــش ســریع و گســتردة تجــارت الکترونیــک
در ســالهای گذشــته باعــث شــده اســت کــه
مصرفکننــدگان انتظــار داشــته باشــند ســطح
ارائــة ســرویسها بهبــود یابــد؛ بــرای مثــال
کاهــش زمــان تحویــل و هزینههــای پیگیــری و
ردیابــی .ایــن افزایــش تجــارت الکترونیــک نیــاز
بــه یــک کانــال بازگشــت  C2Bدارد .چالشهــای
ناشــی از افزایــش تجــارت الکترونیــک در چنــد
ســال اخیــر تأثیــر قابــل توجهــی بــر روی شــبکة
توزیعکننــده در اروپــا داشــته اســت .بخشــي از
ايــن تغييــرات ،الکرهــای پســتی اســت .الکرهــای
پســتی را میتــوان در سراســر جهــان یافــت.

Article

ایــن الکرهــای پســتی جهــت دسترســی بیشتــر
بــرای مصرفکننــده بــه فــروش میرســد؛ بــه
طــور مثــال ســاعات انعطافپذیــری و توانایــی
انتخــاب مکانــی کــه مرســوالت جمــعآوری و
بازگردانــده میشــوند .اپراتورهــای داخلــی پســتی،
فروشــگاههای اینترنتــی و اپراتورهــای خصوصــی،
بــه طــور مثــال  Deutsche Postو آمــازون،
ســرویس الکرهــای هوشــمند پســتی را در سراســر
جهــان ارائــه میدهنــد  .توســعة الکرهــای
پســتی در آلمــان باعــث شــده اســت  90درصــد
از جمعیــت ایــن کشــور در فاصلــة  10دقیقــه از
الکرهــای پســتی زندگــی کننــد.
امــروزه الکرهــای هوشــمند پســتی در بســیاری
از کشــورهای دنیــا ،خصوصــاً در اروپــا و آمریــکا،
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه در ادامــه بــه
چنــد نمونــه از آنهــا طبــق گــزارش  IPCدر ســال
 2010اشــاره خواهیــم کــرد.
مراکــز خریــد و ســایر مکانهــای مناســب نصــب
میشــوند .ایــن الکرهــای پســتی در فضاهــای
آلمان
بــاز قــرار دارنــد و بــه صــورت  7/24در دســترس
شــروع اســتفاده از الکرهــای پســتی در آلمــان میباشــند.
در ســال  2002توســط  DHLشــروع شــد .در
نوامبــر 2010تعــداد  2500الکــر پســتی در آلمــان UPS
راهانــدازی شــد و حــدود تعــداد  1/5میلیــون نفــر
 UPSدر مــاه ژوئــن ســال  2016اعــام کــرد کــه
اســتفادهکننده از ایــن الکرهــای پســتی ثبــت
برنامــة الکرهــای هوشــمند پســتی خــود را از 9
شــد .بیشتــر ایــن الکرهــای پســتی در فضاهــای
مــکان در شــیکاگو بــه  300مــکان در سراســر
بــاز راهانــدازی شــدند.
کشــور گســترش خواهــد داد .الکرهــای پســتی
 UPSمکانهــای تحویــل جایگزینــی هســتند کــه
اتریش
معمــوالً در فضــای بــاز قــرار دارنــد و  24ســاعته
در نوامبــر  2004اســتفاده از الکرهــای پســتی
در فروشــگاهها و ســایر مکانهــا قابــل دسترســی
در اتریــش آغــاز شــد و تعــداد  24عــدد از ایــن
هســتند.
الکرهــای پســتی در شــهر ویــن راه انــدازی شــد.
ایــن الکرهــا بــرای دریافــت و مرجــوع کــردن
پارســلها مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد Amazon
و مشــتریان از طریــق پیامکوتــاه یــک کــد بیــش از  600الکــر پســتی آمــازون در انگلســتان
اختصاصــی بــرای دریافــت بســتههای خــود
دریافــت میکننــد.

وجــود دارد کــه شــامل مراکــز خریــد ،پارکهــای
تجــاری ،پمــپ بنزینهــا و فروشــگاهها،
دانشــگاهها و شــرکتهای خصوصــی میباشــد.
الکرهــای پســتی آمــازون بــه صــورت  7/24در
دســترس میباشــند .آمــازون نیــز بــه طــور
جــدی بــه دنبــال معرفــی الکرهــای پســتی خــود
در فرانســه و آلمــان اســت.
ترکیه
پســت دولتــی ترکیــه اســتفاده از الکرهــای
هوشــمند پســتی را در ســال  2010بــا ســه عــدد
الکــر پســتی در شــهرهای آنــکارا و اســتامبول
آغــاز کــرد اســت .اســتفاده از ایــن الکرهــا بــرای
مشــتریانی کــه بســتة خــود را از طریــق شــمارة
بارکــد یــا یــک رمــز کــه از طریــق پیامــک یــا
ایمیــل دریافــت میکننــد بــه صــورت رایــگان
اســت.

بلژیک
مرحلــة اول راهانــدازی الکرهــای پســتی در بلژیــک
در ســال  2011بــود کــه تعــداد  150تــا 200
الکــر مشــابه آنچــه در کشــور آلمــان نصــب شــد،
ایجــاد شــد .ایــن الکرهــای پســتی بیشتــر در
مناطــق پرتــردد نصــب شــد کــه در مرحلــة شــروع
فقــط بــرای دریافــت پارســلها مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .هرچنــد زمینــهای بــرای گســترش
ســرویسدهی ایــن الکرهــا در قســمت  C2Cدر
آینــده فراهــم خواهــد شــد.
آمریکا

USPS

ســرویس  Gopostسیســتم الکرهــای پســتی
هوشــمندی اســت کــه توســط  USPSدر ســال
 2012معرفــی شــده اســت .ایــن ســرویس در حال
حاضــر در مرحلــه «آزمــون» بــر اســاس اطالعــات
 Gopostاز  USPSاســت .واحدهــای  Gopostدر
نزدیکــی مراکــز پســتی خــاص ،فروشــگاههای مواد
غذایــی ،داروخانههــا ،هابهــای حملونقــل،
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امارات

فرآیند استفاده از الکرهای پستی

آرامکــس در شــهر دبــی  15عــدد الکــر هوشــمند
پســتی راهانــدازی کــرده اســت .هــر یــک از
ایــن الکرهــای پســتی آدرس What 3 words
منحصربهفــرد خــود را دارد.

فرایند عودت
فراینــد بازگشــت از لحظــة مراجعــة مشــتری بــه
الکــر پســتی بــا برچســبی کــه روی بســته زده
شــده اســت یــا توســط خــود مشــتری ضمیمــه
میشــود ،شــروع و بــه لحظــهای کــه در آن درب
الکــر پســتی توســط مشــتری بســته میشــود،
ختــم میشــود.
 )۱ضمیمة برچسب بر روی بسته
 )۲اسکن بر چسب
 )۳انتخاب اندازة مناسب برای بسته( )S,M,L,XL
 )۴بستن درب الکر
 )۵وارد کردن ایمیل جهت دریافت رسید
اهداف
الکرهــای پســتی بــرای اهــداف خاصــی تولیــد و
طراحــی میشــوند کــه برخــی از ایــن اهــداف
عبارتانــد از:
ارائة سرویس جدید
تسهیل در ارسال و دریافت مرسوالت
کاهش هزینههای ارسال مجدد مرسوالت
کاهش هزینههای توزیع و جمعآوری
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End

فرآیند عودت

فرایند دریافت
فراینــد دریافــت از لحظــهای کــه مشــتری کــد
الکــر پســتی را بــر روی گوشــی خــود دارد شــروع
میشــود ،شــروع دریافــت بســته از الکــر پســتی
و در نهایــت بــا بســتن درب الکــر پســتی پایــان
مییابــد.
 )۱دریافت کد از طریق ایمیل و پیامک
 )۲وارد کردن کد
 )۳باز شدن درب جعبة حاوی بسته
 )۴دریافت پارسل توسط مشتری
 )۵بستن درب جعبه توسط مشتری

دریافت پیام کوتاه از
طریق ایمیل یا پیام
کوتاه

گذاشتن پارسل

وارد کردن پین کد

انتخاب اندازه جعبه

دریافت پارسل

ضمیمه و اسکن
برچسب

خیر

فرآیند دریافت

وضعیت الکرهای پستی در ایران
در ایــران تنهــا روش ســنتی میــان شــرکتهای
پســتی رایــج اســت .مشــتریان بــرای ارســال
و یــا دریافــت مرســوالت اغلــب بــه دفاتــر
پســتی مراجعــه میکننــد .گســترش خریــد و
فروشهــای اینترنتــی چالشهایــی را بــرای
شــرکتهای اینترنتــی و شــرکتهای پســتی
ایجــاد کــرده اســت .در زمــان نبــود مشــتری
بازگشــت محمولــه هزینــهای اضافــی بــرای
شــرکتها بــه بــار مــیآورد .تــا کنــون هیچیــک
از شــرکتهای حملونقــل از الکرهــای پســتی
اســتفاده نکردهانــد.
فرایند عام استفاده از الکرهای پستی:
در شــکل روبــهرو فراینــد اســتفاده از الکرهــای
پســتی را مــی تــوان دیــد.
 -1فرایند دریافت
 -2فرایند عودت

سفارش آنالین

بسته دریافتی مورد
تائید است؟
بله

بستن جعبه توسط
مشتری

End

ایجــاد ارزشافــزوده و ارائــة ســرویس مخصوص
بــه فروشــگاههای اینترنتــی
امــکان مدیریــت زمــان دریافــت محمولــه
توســط مشــتری
افزایش بازدهی در حوزة جمعآوری
اســتفاده از فضــای تبلیغــات (خروجــی
بر ند ینــگ )
خدمات و ارزش پیشنهادی
الکرهــای پســتی میتواننــد ارزشهایــی و
مزایایــی را بــرای مشــتریان شــرکتهای کوریــر
درپــی داشــتهباشــند کــه در ادامــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میشــود:
مشــتریان بــا اســتفاده از ایــن الکرهــا از یــک
ســرویس جدیــد اســتفاده میکننــد کــه تــا بــه

حــال تجربــة اســتفاده از آن را نداشــتهاند.
مشــتریان امــکان اســتفاده از الکــر و
شخصیســازی ســرویس را بــه دســت خواهنــد
آورد.
هزینههــای مربــوط بــه تــردد مشــتریان جهــت
رســیدن بــه نزدیکتریــن شــعبه و ارســال کاال تــا
حــد قابــل توجهــی کاهــش مییابــد .همچنیــن
صرفــة زمانــی زیــادی از طریــق الکــر بــرای
مشــتریان ایجــاد میگــردد.
فرســتنده از طریــق الکــر میتوانــد بــدون
واســطه و بــا در اختیــار داشــتن رمــز عبــور ،بســتة
خــود را در محــدودة زمانــی مشــخصی ،تيپاكــس
كنــد .همچنيــن گیرنــده بــا مراجعــه بــه محــل
الکــر ،ميتوانــد مرســولة خــود را در بــازة زمانــی
مشــخصی دريافــت كنــد.

Article

مشــتریان مشتریان B

بســتههای مربــوط بــه
اســتفادهکننده از الکــر ،اغلــب بــا موفقیــت و
بــا کمتریــن درصــد عــودت یــا بازگشــت بــه
گیرنــده خواهنــد رســید؛ زیــرا گیرنــده در صــورت
تمایــل و داشــتن وقــت بــه الکــر نزدیــک خــود
جهــت دریافــت محمولــه مراجعــه مینمایــد،
پــس احتمــال برگشــت محمولــه بــه دلیــل عــدم
تحویــل توســط گیرنــده كاهــش میيابــد.

مشتریان
رشــد پایــدار در خردهفروشــیهای آنالیــن،
مدلهــای تجــاری قدیمــی و الگوهــای خریــد
مشــتریان را دچــار تغییــر میکنــد .ایــن
مصرفکننــدگان بــه طــور فزاینــدهای چرخههــای
تحویــل کوتاهتــر را انتخــاب میکننــد و در
بعضــی مــوارد میتواننــد کاالهــای خــود را ظــرف
چنــد ســاعت بــه جــای چنــد روز دریافــت کننــد.
تقاضــا بــرای تحویــل ســریعتر خــرده فروشــان را
مجــاب کــرد کــه انعطافپذیرتــر شــوند و تغییــرات
اساســی در ارائــة خدمــات لجســتیکی خــود بدهند.
تغییــرات در چنیــن ســطحی نیازمنــد ایجــاد
ســرویسهایی اســت کــه بتوانــد پاســخگوی
نیازهــای مشــتری باشــد .مشــتریانی کــه هزینــه
و از همــه مهمتــر وقــت آنهــا بســیار ارزشــمند
اســت و خواســتار فراینــدی کوتــاه و ســریع در
تحویــل و فرســتادن مرســوالت خــود هســتند.
بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات ادامــهدار در آینــده
شــاهد بــازاری بســیار پویــا و متنــوع در زمینــة
ارائــة خدمــات پســتی خواهیــم بــود .در ایــن بیــن
نقــش الکرهــای هوشــمند پســتی را نمیتــوان
نادیــده گرفــت ،الکرهایــی کــه میتواننــد بــا
کاهــش هزینههــا و ایجــاد ارزشافــزوده در هــر دو
بخــش مشــتریان و ارائهدهنــدگان ایــن ســرویس
نقــش کلیــدی را ایفــا کننــد .مشــتریان متفاوتــی
میتواننــد از مزایــای ایــن الکرهــای هوشــمند
پســتی برخــوردار باشــند کــه برخــی از آنهــا
عبارتنــد از :

اینترنتــی

و

مشــتریان فروشــگاههای
ســایتهای فــروش آنالیــن
ایــن مشــتریان عــاوه بــر مشــتری بالقــوه
بــودن ،میتواننــد بــه عنــوان مبلّــغ بالقــوه هــم
باشــند و ارائــة خدمــات از طریــق الکــر را بــه
خوبــی تبلیــغ نماینــد.
مشتریان G
ادارات دولتــي و مــردم بــراي تحويــل مــدارك
و اســناد ،پاســپورت ،ویــزا ،گواهینامــه ،ســند
ماشــین ،گواهــی عــدم ســوء پیشــینه و..
مشتریان C
افــراد عــادی میتواننــد از ایــن الکرهــا بــه
عنــوان نقطــة دسترســی بــرای ارســال و دریافــت
مرســوالت اســتفاده کننــد.
اســتفاده از الکرهــای پســتی دارای نقــاط قــوت،
نقــاط ضعــف ،فرصتهــا و تهدیداتــی اســت کــه
در زیــر بــه برخــی از ایــن مــوارد میپردازیــم:
نقاط قوت

استفادة آسان

در اغلــب کشــورهایی کــه الکرهــای هوشــمند
پســتی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،اغلــب مــردم
بــه آســان بــودن اســتفاده از ایــن الکرهــای پســتی
اذعــان داشــتند و نیــز درک فراینــد اســتفاده از
ایــن الکرهــا را ســریع و راحــت دانســتند .مــوردی
حاکــی ازوقــوع مشــکل در فراینــد اســتفاده از
الکرهــای پســتی یافــت نشــده اســت.
امکان دسترسی 24/7

شــعب ســاعات کاری مشــخصی در روز دارنــد
و بــا پایــان ســاعات کاری مشــتری نمیتوانــد
هیچگونــه محمولــهای را دریافــت یــا ارســال
کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه الکرهــای پســتی
محدودیــت زمانــی ندارنــد میتواننــد خدمــات
ارســال و دریافــت مرســوالت
را در  7روز هفتــه و 24ســاعت

شــبانهروز ارائــه دهنــد و مشــتری میتوانــد در
دورة زمانــی مشــخص بــه الکرهــای پســتی بــرای
ارســال یــا دریافــت محمولــه خــود مراجعــه کنــد.

پیگیــری آســان (اطالعرســانی از تحویــل محمولــه
از طریــق پیامــک و ایمیــل)

پیــام یــا ایمیــل یکــی از راههــای بســیار ســریع
اطالعرســانی بــه مشــتریان اســت .الکرهــای
پســتی بــا فراهــم کــردن ایــن بســتر خصوصــاً
زمانــی کــه بســتة مشــتری توســط تحصیلــدار
در داخــل یکــی از جعبههــای الکــر پســتی قــرار
میگیــرد ،از طریــق پیــام یــا ایمیــل مشــتری از
وجــود بســته در الکــر پســتی باخبــر میشــود
و در دورة زمانــی مشــخص بــا مراجعــه بــه الکــر
میتوانــد بســتة خــود را دریافــت کنــد.
کاهش هزینههای تحویل

از مهمتریــن اهــداف اجــرای الکرهــای پســتی
در دنیــا کــم کــردن هزینههــای تحویــل اســت.
یکــی از مشــکالتی کــه شــرکتهای پســتی
دنیــا بــا آن مواجــه اســت نبــود شــخص گیرنــدة
محمولــه در زمــان تحویــل آن اســت کــه از آن بــه
عنــوان تحویــل ناموفــق یــاد میشــود .مراجعــة
مجــدد بــه آدرس مشــتری هزینههــای زیــادی را
بــرای شــرکتهای پســتی در بــر دارد .بــا وجــود
الکرهــای پســتی ،مشــتری نیــازی بــه حضــور در
خانــه در زمــان تحویــل نــدارد و بــه محــض اینکــه
بســتة مشــتری در الکــر پســتی توســط تحصیلــدار
قــرار گرفــت مشــتری از طریــق پیــام یــا ایمیــل از
وجــود بســتة خــود در الکــر باخبــر میشــود و
میتوانــد در فاصلــة زمانــی مشــخص بــا مراجعــه
بــه الکــر بســتة خــود را دریافــت کنــد.
کاهــش ســفر در داخــل شــهر و کاهــش آلودگــی
هــوا ،آلودگــی صوتــی و مصــرف انــرژی

تحویــل نهایــی ۱یکــی از عوامــل اصلــی ترافیــک
ســنگین وســایل نقلیــه
تجــاری در
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مقاله

منطقــة شــهری اســت .اهــداف اجــرای الکرهــای
پســتی کــم کــردن تــردد در مناطــق پرازدحــام
شــهری در حــوزة حملونقــل اســت کــه ایــن
نــه نتهــا شــامل تحویــل نهایــی اســت بلکــه
تحویلهــای ناموفــق و بــه تبــع آن بازگشــت
محمولــه توســط شــرکت کوریــر یــا پســتی را نیــز
شــامب میشــود .الکرهــای پســتی بــه کاهــش
غیرضــروری مســافت طیشــده توســط وســیلة
نقلیــه خصوصـاً در مراکــز پرتــردد شــهری کمــک
میکننــد .کاهــش تــردد وســیلة نقلیــه ،کاهــش
انــژری مصرفــی و بــه دنبــال آن کاهــش آلودگــی
هــوا را خصوصـاً در شــهرهای بــزرگ ماننــد تهــران
در بــر خواهــد داشــت.
مدیریت زمان

یکــی از مشــکالتی کــه اســتفادهکنندگان از
ســرویسهای پســتی بــا آن مواجــه هســتند
خصوصـاً در روزهایــی از ســال کــه روزهــای پــرکار
بــرای آنهــا محســوب میشــود ماننــد پایــان
ســال و فــرا رســیدن عیــد نــوروز ،زمانــی طوالنــی
بــرای تحویــل و ارســال مرســوالت صــرف میشــود
کــه ایــن خــود میتوانــد بــرای هــر دو ،مشــتری
و شــرکتهای ســرویسدهنده ،یــک چالــش
باشــد .بــا وجــود الکرهــای پســتی مشــتری نیــاز
بــه صــرف زمــان زیــاد یــا ایســتادن در صفهــای
ارســال
طوالنــی ،بــه خصــوص بــرای
پارســل خــود ،نــدارد
و الکرهــای
پســتی
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صــف و زمــان انتطــار را کاهــش خواهنــد داد.

نقاط ضعف

سناریوهای فنی

یکــی از چالشهایــی کــه شــرکتهای پســتی
میتوانــد در آینــده بــا آن مواجــه شــود ،وجــود
مشــکالت فنــی بــرای الکرهــای پســتی اســت.
حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه در صــورت
بــروز مشــکالت فنــی بــرای الکرهــای پســتی ایــن
شــرکتها چگونــه ایــن مســأله را حــل کنــد.
شــرکتهای پســتی بایــد ایــن نگرانــی در مــورد
مســائل فنــی را مــور توجــه قــرار دهــد از آنجایــی
کــه ایــن مســأله میتوانــد مانعــی بــرای جــذب
مشــتری و کســب اعتمــاد عمومــی نســبت بــه
الکرهــای پســتی باشــد.
راهانــدازی الکرهــای پســتی یــک اقــدام خصوصــی
اســت و مقامــات دولتــی اطالعاتــی دربــارة تأثیــر
آنهــا ندارنــد.

نقــش ویــژهای در توســعة مناســب الکرهــای
پســتی در اختیــار مقامــات و ســازمانهای دولتــی
قــرار دارد .مقامــات بایــد فضایــی عمومــی را بــرای
نصــب الکرهــای پســتی بــه اشــتراک بگذارنــد
یــا اجــاره دهنــد و برنامهریــزی و ســاخت مجــوز
نصــب تأسیســات الکرهــای پســتی را فراهــم
کننــد .آنهــا بایــد ،الکرهــای پســتی و
سیســتمهای تحویــل

مشــابه را بــه عنــوان راهحــل ســازگار بــا محیــط
زیســت ارتقــاء دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا
میتواننــد از الکرهــای پســتی بــه عنــوان یــک
ابتــکار در زمینــة صعنــت پســت حمایــت کننــد.
آخریــن گام در ایــن فراینــد توســط مشــتری انجــام
مــی شــود.

مهمتریــن عامــل کارآیــی الکرهــای پســتی،
تمایــل خردهفروشــان اینترنتــی بــه تحویــل
کاالهــا بــه محلــی اســت کــه بــا آدرس خریــدار
مطابقــت نــدارد و از ســوی دیگــر تمایل مشــتریان
فروشــگاه اینترنتــی بــه دریافــت ایــن کاالهــا
از الکرهــای پســتی بــرای خریــدار مهمتریــن
مانــع اســتفاده از الکرهــای پســتی ایــن واقعیــت
اســت کــه چرخــة نهایــی در ایــن فراینــد توســط
او تکمیــل میشــود و آیــا آنهــا تمایــل بــه
فرســتادن بســتة خــود بــه الکرهــای پســتی دارنــد
یــا نــه.
عدم پشتیبانی در لحظه

تکنولــوژی سلفســرویس مربــوط بــه مشــکالت
فنــی اســت ،اگرچــه ســرویس شــخصی نیــز بــه SST
مرتبــط اســت .از لحــاظ خدمات شــخصی مشــتریان
ایرانــی از نماینــدگان مراکــز پســتی و پرســنل آنهــا
اســتفاده میکننــد .ایــن موضــوع هــم میتوانــد
نقطــة «قــوت» باشــد و هــم و «ضعــف» ،بســته بــه
اینکــه مصرفکننده چگونــه خدمات را در مؤسســات
پســتی تجربــه کــرده اســت .یکــی از بزرگتریــن
تفاوتهــای الکرهــای پســتی
بــا دیگــر
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گزینههــا ایــن اســت کــه تمــام مراحــل توســط خــود
مشــتری انجــام میشــود و دخالــت انســانی در کار
بــه دلیــل نــو بــودن اســتفاده از الکرهای پســتی در
نیســت.
دنیــا بســیاری از مشــتریانی کــه از ســرویسهای
فرصتها
قابل انتقال از نقطهای به نقطة دیگر
پســتی اســتفاده میکننــد ،هیــچ اطالعــی در
یکــی از مزیتهــای الکرهــای پســتی قابــل حمــل مــورد ایــن الکرهــای هوشــمند پســتی ندارنــد.
بــودن آنهــا اســت .حتــی میتــوان ایــن الکرهــا ایــن مســأله در کشــورهای پیشــترفتة اروپایــی
را از شــهری بــه شــهر دیگــر انتقــال داد .خصوصـاً ماننــد ســوئد نیــز مشــاهده شــده اســت .در ایــن
در مــواردی کــه مکانیابــی الکرهــای پســتی کشــور ماننــد ایــران مشــتریان بیشتــر تمایــل
مناســب نبــوده ،میتــوان آنهــا را از نقط ـهای بــه بــه اســتفاده از شــعبات پســتی بــرای دریافــت
نقطــة دیگــر انتقــال داد.
و ارســال مرســوالت خــود دارنــد .مشــتریان
هــر چنــد مکانیابــی الکرهــای پســتی یکــی از بایــد آگاهــی کامــل از اینکــه یــک الکــر پســتی
مســائل بســیار مهــم اســت کــه میتــوان گفــت چیســت و فرآینــد اســتفاده از آن بــه چــه شــکل
نقــش بســیار مؤثــری در موفقیــت و یــا عــدم اســت ،داشــته باشــند؛ در ایــن صــورت ایــن خــود
موفقیــت ایــن طــرح ایفــا میکنــد ،بــا ایــن وجــود جذابیتــی بــرای اســتفاده از ایــن الکرهــای پســتی
اگــر مــکان ایــن الکرهــای پســتی مناســب نباشــد ،بــرای مشــتری ایجــاد میکنــد .بنابرایــن عــدم
میتــوان آنهــا را بــه نقط ـهای دیگــر انتقــال داد .آگاهــی در مــورد الکرهــای پســتی خــود میتوانــد
تهدیــدی بــرای ایــن تکنولــوژی نوظهــور باشــد.
تهدیدها

عدم آگاهی مشتریان

در دســترس بــودن (امــکان دسترســی در
مکانهایــی کــه شــما نمیتوانیــد یــک شــعبة پســتی
در آنهــا قــرار دهیــد)

در اغلــب کشــورهایی کــه الکرهــای پســتی در
آنهــا اســتفاده میشــود ،مشــتریان تمایــل دارنــد
کــه الکرهــای پســتی در نزدیکتریــن قســمت از
محــل ســکونت آنهــا نصــب شــود .ایــن در حالــی
اســت کــه در کشــور آلمــان مــردم در فاصلــة ده
دقیقــهای از الکرهــای پســتی زندگــی میکننــد.
در اینجــا یــک فرصــت بــرای الکرهــای پســتی
در مقایســه بــا شــعبات پســتی وجــود دارد ،زیــرا
آنهــا میتواننــد در ورودی ایســتگاههای متــرو
 ،مراکــز خریــد و یــا ایســتگاههای قطــار قــرار
داده شــوند ،ایــن در حالــی اســت کــه در چنیــن
مکانهایــی نمیتــوان شــعب پســتی ایجــاد کــرد.
افزایــش بهــرهوری
سر و یس ها ی پســتی

بــرای

ارائهدهنــدگان

از مهمتریــن عوامــل در هــر کســبوکار افزایــش
بهــرهوری اســت کــه بــا اســتفادة بهینــه از نیــروی
کار ،تــوان ،اســتعداد ،تجهیــزات ،ســرمایه ،زمــان،
مــکان و ....بــه دســت میآیــد .حــال آنکــه
الکرهــای پســتی بــا:
 با کاهش هزینههای توزیع و جمعآوری افزایش سرعت توزیع و جمعآوری کاهــش هزینههــای جســتجوی آدرس گیرنــدهبــا وجــود مشــخص بــودن موقعیــت مکانــی الکرها
 و کاهــش درصــد تحویلهــای ناموفــق بــهدلیــل عــدم حضــور گیرنــده
میتوانند باعث افزایش بهرهوری شوند.
C2C
الکرهــای پســتی میتواننــد یکــی از راههــای کاهش
هزینــه برای مشــتریان در ارســال و تحویــل محمولة
خــود باشــند .فرســتنده از طریــق الکــر میتواننــد
بــدون واســطه و بــا در اختیــار داشــتن رمــز عبــور،
باکــس خــود را در دورة زمانــی مشــخص ،ارســال
كنــد .همچنيــن گیرنــده بــا مراجعــه بــه محــل
الکــر ،ميتوانــد مرســولة خــود را در دورة زمانــی
مشــخص دريافــت كنــد.

جنبههای امنیتی

الکرهــای پســتی بایــد جنبههــای امنیتــی را
بــه گونــهای مــد نظــر قــرار دهندکــه اعتمــاد
ســازی الزم را بــرای مشــتری جهــت اســتفادة از
آنهــا را فراهــم کنــد .ایــن اعتمــاد میتوانــد در
ترکیــب بــا موضوعاتــی چــون مکانیابــی مناســب،
دوربینهــای امنیتــی ،جنســی کــه الکرهــای
پســتی از آن ســاخته شــده اســت ،ایجــاد شــود.
مکانیابی الکرهای پستی

بــه دلیــل گســترش شــهرها و متراکــم شــدن
بافتهــای شــهری الکرهــای پســتی گزینــهای
مناســب بــرای جمــعآوری محمولــه در مناطــق
بــا تراکــم جمعیتــی بــاال اســت .گرچــه ایــن نکتــه
را نبایــد نادیــده گرفــت کــه بهتــر اســت ایــن
الکرهــای پســتی در خــارج از ایــن محدودههــا
راهانــدازی شــوند خصوصــاً در مناطقــی کــه
تحویــل محمولــه بــه درب منــازل بدلیــل تراکــم
جمعیتــی بــاال دشــوار اســت.
یکــی از مکانهایــی کــه الکرهــای پســتی
میتواننــد در آنجــا قــرار بگیرنــد فروشــگاهها و
مراکــز خریــد هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
مراکــز ســاعات کاری معینــی دارنــد ایــن خــود
میتوانــد کارکــرد  24ســاعتة الکرهــای پســتی را
محــدود کنــد .بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت کــه
الکرهــای پســتی در جایــی نزدیــک ایــن مراکــز
قــرار بگیرنــد.
الکرهــای پســتی بهتــر اســت در جاهایــی کــه
دفاتــر پســتی وجــود ندارنــد یــا خدمــات پســتی
ارائــه نمیشــوند نصــب و راهانــدازی شــوند.
باتوجــه بــه اینکــه الکرهــای پســتی یــک ســرویس
جدیــد هســت ایــن خــود باعــث تشــویق مشــتریان
بــرای اســتفاده از آنهــا میشــود.

مهمتریــن عامــل اســتفادة مؤثــر از الکرهــای
پســتی مکانیابــی مناســب آنهــا در نقــاط
شــهری اســت .در ادامــه بــه برخــی از مکانهایــی
کــه الکرهــای پســتی میتواننــد در آنجــا نصــب و
راهانــدازی شــوند اشــاره خواهیــم کــرد:
 مکانهــای پرتــردد در حومــة شــهر در کنــارفروشــگاهها (مکانهایــی کــه تراکــم جمعیتــی
دارنــد)
 معابر شلوغ و پرتردد در مراکز شهری مراکز تجاری و خرید و پارکینگهای آنها پایانههــای اصلــی حملونقــل (ایســتگاههایمتــرو و اتوبــوس)
 مکانهایــی کــه بتواننــد بصــورت  24/7ارائــهســرویس دهنــد.
 عوامل فرهنگیمالحظاتــی کــه بایــد دربــارة مکانیابــی الکرهــا
مــورد توجــه قــرار گیــرد:
یکــی از مــواردی کــه بــا مکانیابــی الکرهــا
ارتبــاط مســتقیم دارد ظرفیــت الکرهــای
پســتی اســت .اگــر الکرهــای پســتی در مقاصــد منابع
1. WIK-Consult, (2013). Main Developments in the Postal
اصلــی و پرتــردد قــرار گیرنــد ،نســبت بــه دیگــر
Sector (2010-2013
2. International Post Corporation (2010) p.6
مکانهــا زودتــر پــر و خالــی میشــوند؛ بنابرایــن
3. International Post Corporation, (2010). Secure Electronic
Parcel Lockers- Postal
شــرکتهای پســتی میتواننــد از ظرفیــت
4. Exploring and Evaluating the Parcel Locker, A Swedish
الکرهــای پســتی خــود بهرهبــرداری بهتــری
Consumer Perspective, p.34, p.66-68
5. How Will E-commerce Growth Impact Our Transportaانجــام دهــد.
tion Network? , Texas A&M Transportation Institute PRC
قــرار دادن الکرهــا در بعضــی از مراکــز تجــاری
)17-79 F August (2017
6. Collier, J. and Kimes, S. (2012). Only If It Is Convenient:
خــود میتوانــد تبلیغــی بــرای ایــن مراکــز باشــد.
Understanding How Convenience Influences Self-Service
Technology Evaluation. Journal of Service Research, 16(1),
زیــرا مشــتریانی کــه بــرای دریافــت یــا ارســال
pp.39-51
بســتة خــود بــه ایــن الکرهــا مراجعــه میکننــد
7. Meuter, M., Ostrom, A., Roundtree, R. and Bitner, M.
(2000). Self-Service Technologies: Understanding Customer
ممکــن اســت از ایــن مکانهــای تجــاری خریــد
Satisfaction with Technology-Based Service Encounters.
کننــد.
Journal of Marketing, 64(3), pp.50-64.
8. Torrentellé et al. 2012, p. 127.
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از مشتریان چگونه می پرسیم؟
در تحقیقــات بازاریابــی ســنتی ،مبنــای تصمیــم،
ن اســت .مطالعــه روی رفتــار
گفتههــای مشــتریا 
مصرفکننــده نشــان میدهــد ،ایــن دادههــا
کافــی نیســت .زیــرا در بیشــتر مواقــع آنچــه باعــث
خریــد یــا انتخــاب خدمــت توســط یــک مشــتری
میشــود ،رفتارهــای منطقــی و تصمیمهــای
خودآگاهــش نیســت .خاطــرات و احساســات ،روی
ناخــودآگاه مصرفکننــده ،مهمتریــن تأثیــر بــرای
خریــد یــا انتخــاب را دارنــد .پــس وظیفــة اصلــی
تحقیقــات بازاریابــی ،یافتــن دادههــای موجــود در
ناخــودآگاه مخاطــب یــا مشــتری اســت.
ی کدام تبلیغات را میبیند؟
مشتر 
«هــر رســانهای مثــل یــک ســاز در یــک ســمفونی
۱
اســت ،بــا تأثیــر و نقــش منحصــر بفــرد خــودش!»
ایــن اولیــن جملـهای اســت کــه روی یــک تحقیــق
رســمی منتشــر شــده از پســت کانــادا نظــر
مخاطــب را جلــب میکنــد .موضــوع پژوهــش،
نکتــهای ســاده اســت کــه میتوانــد بــرای هــر

مشــاور و مجــری تبلیغــات جالــب باشــد« :نامـهای مغــز در برابــر تجربیــات متفاوتــش دسترســی
کــه پســت میکنیــد مؤثرتــر اســت یــا نامــهای داشــته باشــیم.
کــه ایمیــل میکنیــد؟!»
در ایــن پژوهــش عصــب روانشــناختی ،کــه در ردیابی چشم ()Eye Tracking
ســال  ۲۰۱۶توســط مرکــز ایپســوز و پســت کانــادا در ایــن تکنیــک ،حرکــت چشــم را بــا اســتفاده
صــورت گرفــت ،تاثیــر تبلیغــات پســت الکترونیــک از یــک دوربیــن کوچــک ،انــدازه گیــری و ثبــت
و پســت مســتقیم در کشــور کانــادا ،بــه شــیوه میکننــد .دادههــای حاصــل از آزمایشــات ردیابــی
روشهــای عصبشــناختی ســنجیده و نتایــج چشــم میتوانــد بــه محققــان در درک چگونگــی
جالــب توجهــی بــه دســت آمــده اســت.
رفتــار افــراد نســبت بــه تجربههــا یــا محرکهــای
خــاص کمــک کنــد .چــون ایــن واکنــش هــا در
از اعصــاب مشــتری باخبــر شــویم؟ یــا اثــر فرمانهــای مغــز صــادر میشــود کــه در ایــن
نورومارکتینــگ (بازاریابــی مبتنــی بــر علــوم آزمایــش نماینــدهای از ناخــودآگاه فــرد میتوانــد
اعصــاب)
باشــد.
قبــل از اینکــه بــه نحــوة نتیجهگیــری و نتایــج
در ایــن پژوهــش برســیم ،بهتــر اســت ،بــا پایــه و
مبانــی بازاریابــی مبتنــی بــر علــوم اعصــاب آشــنا
شــویم .بــرای ســهولت در فهــم مطلــب ،تعاریــف
مشــترکی از اصطالحــات مــورد اســتفاده در ایــن
پژوهــش را ذکــر و بــا آنهــا آشــنا میشــویم.
نورومارکتینــگ اســتفاده از علــم عصبشناســی
در بازاریابــی اســت .عصبشناســی علــم مطالعــه
سیســتم عصبــی و مغــز انســان اســت .در ایــن علم
بینرشــتهای از ابزارهایــی ،ماننــد تصویربــرداری از
مغــز ( ،)fMRIبــرای ســنجش پاســخ مصرفکننــده روش و تکنیکهای پژوهش
بــه محرکهــای بــازار اســتفاده میکننــد .در زیــر پژوهشــگران مؤسســه ایپســوس و دکتــر رمــزی،
دو ابــزار اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش را بــه اســتاد دانشــگاه کپنهاگــن دانمــارک ،ترکیبــی از
تکنیکهــای نوروفیزیولوژیکــی ( EEGو ردیابــی
اجمــال بررســی میکنیــم.
چشــم) و بررســیهای ســنتی را طــوری کــه
هیــچ دخالــت انســانی در آن وجــود نــدارد ،بــه کار
الکتروانسفالوگرافی ()EEG
یــک روش تصویربــرداری مغــزی اســت کــه گرفتهانــد .تــا پاســخهای ناخــودآگاه و خــودآگاه
فعالیــت الکتریکــی مغــز را در ســطح پوســت ســر شــرکتکنندگان را بــه کمپیــن نمونــة غیــر
بــا اســتفاده از سنســور ثبــت میکنــد .ســپس بــا واقعــی ارائــه شــده را بــه دســت آورده و بــا هــم
اســتفاده از تطبیــق الگوهــای گرفتــه شــده از فــرد مقایســه کننــد.
در حالتهــای مختلــف میتــوان بــه واکنــش
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Article

 ۱۰دقیقه گوش دادن به یک سخنرانی
 TEDبه خاطر پرت کردت توجه و حواس
فرد از آزمایش

یک روز تأخیر

توجه ،توجه!...
«توجــه مصرفکننــده» یــک عنصــر ضــروری
بــرای تبلیغــات مؤثــر اســت ،امــا جلــب ایــن
توجــه بســیار ســختتر و کمتــر شــده اســت .از
متوســط  ۱۲ثانیــه در ســال  ۲۰۰۰تــا  ۸ثانیــه در
ســال  !۲۰۱۵ایــن در حالــی اســت کــه متوســط
توجــه ماهیهــای قرمــز کــه بــه کمحافظهبــودن
مشــهورند ،حــدود  ۹ثانیــه اســت! اگــر انیمیشــن
بــه یادماندنــی در جســتجوی نمــو (Finding
 )Nemoرا دیــده باشــید ،طنــز جالــب حافظــه
کوتــاه شــخصیت دری ( )Doryاقتبــاس مناســبی
از ایــن پدیــده اســت.
در ایــن مطالعــه ،توجــه شــرکت کننــدگان بــه
نامههــای پســت مســتقیم و کاغــذی٪۱۱۸
طوالنیتــر از تبلیغــات دیجیتــال اســت.

مغناطیس پیام برای نگاه مشتری کجاست؟
در تحقیقــات نورومارکتینــگ از نقشــههای
گرمایــی ( )Heat Mapsبــرای تجســمی درســت و
ملموستــر از نــگاه مشــتری بــه رســانه اســتفاده
میشــود .درحقیقــت بــا ایــن نقش ـهها ،دادههــای
ردیابــی چشــم را بــا طیــف رنگــی از ســبز تــا
قرمــز ،روی جاهایــی کــه نــگاه مشــتری از روی
آنهــا بــه ســرعت عبــور کــرده یــا متمرکــز شــده،
نشــان میدهنــد.
نقشــه گرمایــی ایــن مطالعــه نشــان میدهــد ،
کــه در نامــه مســتقیم ،توزیــع «توجــه بصــری»
نســبتاً بــه طــور مســاوی و متناســب در سراســر
عناصــر مهــم مــورد نظــر (بــه عنــوان مثــال ،نــام
تجــاری ،شــرح محصــول ،دعــوت بــه اقــدام (،)CTA
پیشــنهادات و محتــوا) توزیــع شــده اســت ،کــه
یکــی از آرمانهــای تبلیغــات اســت.

مخاطــب بــرای بــه یادســپردن برنــد ایجــاد
میکننــد .
«تجربــه برنــد» یــا بهتــر در ایــن پژوهــش بگوییــم
«تجربـهای از پیــام برنــد» کــه در قالب نامه اســت،
عــاوه بــر ایجــاد توجــه ،میتوانــد در خاطــره و
حافظــة فــرد بمانــد .نامــه یــک تجربــه شــخصی
و احساســی را ایجــاد میکنــد کــه موجــب
برانگیختهشــدن احساســات و واکنشهــای
بیشتــری از مصرفکننــده میشــود .ایــن کار
باعــث بــه حداکثــر رســیدن توجــه و یــادآوری
راحتتــر و بهتــر نــام تجــاری میشــود .در ایــن
مطالعــه یــادآوری نــام برنــد (٪۲۹ ،)Brand Recal
بیشــتر از تبلیغــات دیجیتــال اســت.
شــرکتکنندگان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه در
تأثیــر تبلیغــات پســتی و بــا نامــه مســتقیم از
طــرف برندهــا نســبت بــه تبلیغــات دیجیتالــی
بیشتــر و بســیار قابــل مالحظــه اســت .ایــن
امــر باعــث میشــود حــدود هفــت نفــر از هــر
 ۱۰نفــر (بــه طــور دقیــق  )٪۷۴مصرفکننــدگان
«متوجــه» تبلیغــات در نامههــای مســتقیم
میشــوند .تقریبــا  ۹نفــر از هــر  ۱۰نفــر ()٪۸۵
نامههایــی کــه بــه نظــر جالــب هســتند را بــاز
میکننــد و میتــوان گفــت نزدیــک بــه هفــت
نفــر از هــر  ۱۰نفــر ( )٪۶۷نامههــای مســتقیم
پســتی را مطالعــه میکننــد.
پــس بیــراه نیســت کــه در ایــن پژوهــش  ٪۶۶از
شــرکتکنندگان کــه در معــرض کمپینهایــی کــه
بــا ارســال پســتی نامــه مســتقیم بیشتــر از کســانی
کــه در معــرض کمپیــن دیجیتــال بودنــد ،نــام
برندهایــی کــه مشــاهده کردهانــد را بــه خاطــر دارنــد.

پیشــنهاد پســت کانــادا بــرای آژانسهــای
تبلیغاتــی چیســت؟
متولــی ایــن تحقیــق پســت کانــادا بــوده اســت و
بــه نظــر میآیــد هــدف مالــی و اقتصــادی از آن
نشــان دادن اهمیــت پســت مســتقیم بــرای کســب
و کارهــا و بنگاههــای تجــاری اســت .اســتفاده از
شــیوه علمــی و نویــن نورومارکتینــگ یــا بازاریابــی
مبتنــی بــر علــوم اعصــاب ،بــه اقنــاع بیشتــر
کســانی کــه میخواهنــد رســانه و قالــب انتشــار
تبلیغــات را انتخــاب میکننــد ،کمــک میکنــد.
لــذا نتایــج ایــن پژوهــش را در قالــب یــک کاتالوگ
 ۵۶صفحـهای وزیــن و بــا گرافیکــی بســیار زیبــا و
قابــل فهــم بــرای ســطح عمومــی جامعــه ارائــه
کــرده اســت.
نامــه و پســت مســتقیم نســبت بــه نامــه
الکترونیکــی یــا همــان ایمیــل ،تأثیــر بیشتــری
بــر توجــه مصرفکننــده دارد و احساســات و
حافظــه مخاطــب را افزایــش میدهــد .هنگامــی
کــه نامــه پســتی بــرای مصرفکننــدگان جالــب و
مــورد توجــه باشــد ،آن را بــرای آینــده پیــش خــود
حفــظ میکننــد ،آن را بــا دیگــران بــه اشــتراک
میگذارنــد و حتــی آن را در قســمتهای مهــم
خانههایشــان قــرار میدهنــد .هرچنــد نمیتــوان
تاثیــر و فرصتهــای دنیــای دیجیتــال را نادیــده
گرفــت .بلکــه میتــوان ایــن دو ابــزار و رســانه را
بــا هــم ترکیــب کــرد و از تمــام منافــع بهــره بــرد.
چنانچــه در پژوهــش انجــام شــده نیــز ترکیــب
نامــه مســتقیم و ایمیــل یــا تبلیغــات دیجیتــال ٪ ۳۹
توجــه بیشــتر و زمــان بیشــتری را از مشــتری
نســبت بــه اطالعرســانی صــرف دیجیتــال ،جلــب
میکنــد .در حالــی کــه توســعه علــوم ارتباطــات
و رســانهها کــه تنــوع بیســابقهای در مقابــل
انتخــاب فعــاالن حــوزه تبلیغــات و بازاریابــی قــرار
داده ،نکتــه مهــم ایــن اســت آژانسهــای تبلیغاتــی
چطــور میتواننــد توجــه مشــتری را جلــب کــرده
و بــه قلــب و نهایتــاً بــه تصمیــم مصرفکننــده
نفــوذ کننــد و او را برانگیزنــد تــا بــه ســمت خریــد
کشــیده شــود یــا بــا ایــن کار تصویــری مطلــوب از
برندشــان مبــدأ را بهدســت آورنــد.

برند مورد نظر در دسترس نمیباشد!
هرچــه نامــه یــا پیامــی کــه میگیریــم ،ارتبــاط
بیشتــری بــا حــواس مــا (ماننــد حــس المســه
و  )...داشــته باشــند انگیــزه بیشتــری را بــرای
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Interview
the information of businesses secret. For
that reason, the entire first private postal
operator structure is designed and managed
independently.

“...neither snow nor rain nor heat nor dark
of night will keep these swift messengers
from the accomplishment of their appointed
rounds."

Even the majority of first private postal
operator’s staff do not have any record
as Tipax employees. The first principle of
working in a healthy environment is to keep
business data safe and secure.

I'm proud to see this statement from
Herodotus, which is installed on the door of
the post office of James Farley in New York
City, USA.
This sentence could be the slogan of the
“Chapars” about 2500 years ago for the
postal system that the Iranians invented and
developed.
However, we are not proud of todays status
of postal industry in Iran. I do not want to give
you an exaggerated overview of numbers
and figures that are provide for post and
logistics in our country.
But we can say that, our rank is about 50th in
the world in terms of quantity and number
of postal items and a little higher than Turkey
and Saudi Arabia in the region.

a continuous and win-win relationship
requires equity.

Can you explain about the name and the
brand of the first private postal operator
and its situation?
We had good negotiations with reputable
and experienced agencies for the brand
and naming process and we also signed
a contract. Good signs and logos are also
designed. we choose nice one of them due
to the consumers and our strategies. I hope
their informing programs are well done so
that they can communicate with their main
audience. I would prefer the CEO of the
first private postal oparator Mr. Rezaei, and
his team depending on their discretion and
promotional programs, to announce it.
Can I ask your opinion or, more precisely,
your feelings about the post industry in
Iran?
According to my information, Iran has the
first postal system in the world.

Moreover, we can say that the average
delivery of items per person in Iran is about
8 packets and parcels per year, while the
index mean is 50 in the world and we are far
away from the first rank, the United States,
with about 1000 items per year per person,
or Switzerland which has the next rank with
about 800 items per year per person.

The standard we need to reach is the
Iranian satisfaction smile that we are
still far away from it!
I do not want to blancken or projection.
Obviously, our current post, which has been
re-launched and developed since the Qajar
dynasty, is still young and endures harsh

conditions such as sanctions and international
pressures. I was born and raised in a postal
industry related family. my problem with the
current status of the post is qualitative rather
than quantitative perspectives.
To assess the status of the post, it's enough to
ask micro-customers or businesses that deal
with the courier and Postal industry. Then we
realize that we are still far from the standards
we need to comply with. The result of that
standard is the fulfillment of Iranians. Our
people deserve more quality than what our
postal industry delivers today.
I am always proud of postal services history
in Iran. We can only pass this test answering
the needs of our customers, developing
businesses and International exchange in
their desired quality.

I was born and raised in a postal industry
related family. my problem with the
current status of the post is qualitative
rather than quantitative perspectives.

God willing, with the support of authorities,
your guidance and the efforts of your
colleagues, we will achieve this great goal.
Thank you for making time for us and our
audiences. Hopefully, we'll have another
opportunity to get to know more about the
details of your personal strategy in the field
of Courier and Postal services.
It is a pleasure. Thank you and all of whom
that are active in public communication and
relations.
Good bye and God bless you
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is no guarantee for those goods which carry
from Tehran to specific cities in the country.
There is no improvement for his income
and If he wants to talk to his child about his
job, he does not have a clear, respectful and
honorable title or vision. These are all pain
points of our audience. Due to the fact that,
this is a "Micro-Courier" system which is
unstable.
This instability can harm his own
family, customers and even society.
The first private postal operator
is responsible to organize this
situation. And this position should
be properly explained by the public
relations and branding experts of
the first private postal operator.

for a person working with a truk on
Mellat Street, (which is known for
traditional car spare parts market), who
transfers goods to several cities, hearing
the name of "Operator", could be a
nightmare for him.

What do you expect as
the chairman of the Board
of Operator from its
managers and staff?
First of all, I want
management
team,
and then the public
relations
department
of the operator, holding,
Tipax and its other
sister

companies like TPX, Ti-Hub, Ti-next to clarify
any ambiguity regarding the role and position
of the first private postal operator. Many of
the staff in the Holding congratulated me,
put the posters in their office, and were
pleased that the Holding family has received
the license of the first private postal operator.
However, perhaps if one of their customers
asks them about the operator, they cannot
provide an explanation about the position
and roles of the operator. Or worse than this,
they give an explanation that is false and
damages the operator's brand.
For example, one of the old employees of
the branches told me: "It would be great if
the operator lunched. After that nobody
can threaten our business and smuggle us”.
Yet, this volume of investment and activities
is not supposed to make us a so called “Big
brother” or "bully" in the postal industry.
As one of the major policymakers, I say that
this is a wrong illustration about the
first private postal operator. This
is not the mission and vision of
the first private postal operator
that we want to stablish in the
post industry. The first private
postal operator should help small
businesses, local couriers and even the
government to expand their market and
connect properly to the supply chain. If
we were unable to build this platform,
we could not properly capture the main
task of the first private postal operator.

We should not destroy the brand of
the “first private postal operator”!

What is the relationship between the
Tipax and the first private postal operator?
Tipax has more than half a century
experiences in the field of courier service,
and perhaps this has also contributed to
building the trust with the government and
obtaining technical license. However, Tipax,
TPX, Ti-Tech, Ti-shop, Ti-Hub, Ti-next or any
other company that wants to participate in
the post and courier services are the target
audience for these development strategies
of first private postal operator.
The certain position of first private postal
operator is organizing the whole system
of postal and courier service. In order to
establish a transparent and fair order, it must
behave in a way that all activists can achieve
a win-win business. This this is only possible
when we treat Tipax, TPX and other sister
companies in the holding_ that interact with
the postal system_ in a fair and honest way.
For example, one of the most important
ethical principles in the operator is keeping
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Businesses that want, but cannot
connect to postal services!

and up-to-date system, based on the local
and national characteristics of our country.

What is the first private postal operator's
position on the roadmap of Fakher Holding?
What is the plan of Fakher Holding for the
Operator?

The postal industry of our country and
especially its private sector work locally and
are almost unfamiliar with the international
work opportunities due to various reasons
such as traditional background of our postal
activity, sanctions and many other problems.

What is obvious for the operator in the main
holding's strategies is the development
of business communications from the
perspective of logistics and courier services.
This is only possible by creating more
opportunities for the profitability of these
businesses. Opportunities such as potential
postal customers, the discovery of hidden
markets, or new services are resulting from
the synergy of these businesses.
For example, value-added services (VAS)
for postal businesses in many developed
countries, help to increase business revenues
and the aggregation of services.
transportation of parcels is no longer the
only duty of the post. Therefore, the operator
should not only focus on the development of
postal service quantity, but also should pay
attention to basic postal services. Certain
things may seem obvious to businessmen
or businesses that deal with the post and
courier industry.
For example, it is clear that for improving
the quality of mail services, several factors
could be important for the receiver or sender
at the time of sending, length of route or
receipt. There are many factors such as
speed and time of shipment, trustee, safety
and protection of the package from damage,
cost of delivery, ease of delivery and etc.
But what is not very clear is that many of
these variables are directly or indirectly
affected by infrastructure. And if we do not
improve the infrastructure, both consumers
and businesses could not reach the goals
that I said.

As a result of low quality indicators and
standards, we won’t be able to connect
to the international market. We need to
communicate with international companies
to improve quantitative and qualitative
indicators of the postal service. In this regard,
it is imperative to have new and up-to-date
systems and methods.
Here I would like to provide an example of one
of the most important business topics which
is e-commerce. E-commerce is one of the
hot topics in the businesses that has entered
and developed in Iran without considering
the standard logistic infrastructures.

in the start-up phase or in the process of
development, can get help from specialized
consultancies and tailor their services to the
standards of logistics systems. This can be a
key opportunity for the first private postal
operator to be one of these references.
The spectrum of these businesses is wide in
terms of the financial outcomes and other
terms such as culture, geography, age and
diversity of business itself. For example, for a
person working with a truk on Mellat Street,
(which is known for traditional car spare
parts market), who transfers goods to several
cities, hearing the name of "Operator", could
be a nightmare for him. The use of terms
such as standardization and organization of
the courier structure means bureaucracy and
the fear of costs for that person and he thinks
he has no profit from it. However, if we can fit
ourselves with his mindset, he will come to us
and accept our plan. We must first know his
needs and painpoints. This person does not
have any insurance for a rainy day and there

Online stores which we called them e-shops
have developed the platform and user
interface (UI) and financial transactions,
but
have done nothing about goods
exchange, supply chain and logistics and
they have failed to adapt themselves to the
infrastructure. This causes dissatisfaction
and, as a result, brand owners lose their
customers.
Jack Ma, the founder of Alibaba in China,
points out this with a theory called “the Iron
Triangle”. The triangle is a combination of
e-commerce, logistics and finance.
It is very important that startups and
new businesses, whether they are

These infrastructures include communication
and information technology infrastructure,
transport infrastructure, infrastructures for
financial exchange, legal issues, insurance
and etc.
It could be interesting for many audiences
that in several countries the Ministry
of Communications and Information
Technology is integrated with the Ministry of
Roads and there is one minister.
Of course, it is clear that the operator cannot
enter and operate in many of these cases.
This means that the operator becomes the
redesigner and implementer of a standard
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"The First Private Postal Operator is not
going to be the bully of postal service
providers in Iran"
Said Mehrdad Fakher, the The first private
postal operator's chairman of board.
This is the first official talk of the Tipax
magazine focused on "the First Private Postal
Operator"
Dear Dr. Fakher, as the Chairman of
Board of Directors in the first private postal
operator in Iran, It is now about six months
that the first private postal operator of Iran
got its license. Which progress has been
made in the establishment and launch of
this operator?
The main part of this question should be
answered by the CEO of the first private
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postal operator, Mr. Rezaei, because he and
his executive team are leading the operations
and therefore are better informed of progress
details.
Yet, I could mention that during these six
months the operator has been completed its
structure and tried to study and thoroughly
evaluate the situation of postal and courier
industry in Iran.
Through this, Operator wants to provide the
optimal business model in accordance with
the postal conditions in Iran and international
environment with respect to the goals of
Fakher Holding.
Post is a dynamic industry in the world.

Our government’s decision to privatize
and reduce govermental postal service is
a key strategy for being agile dynamic and
progressive in this industry. The government
and the Ministry of Communications and
Information Technology have made great
efforts to achieve this goal.
It is now the duty of the private sector to
demonstrate the outcome of this process
in the society through its experiences and
agility.
However, this will only happen with
government and parliament's continuous
supports.

News

A visit to T-hub, the first private post operator’s
mechanized hub by Deputy Minister and President
of Communications Regulatory Authority-Secretary
Mr. Hosein Fallah Joshaghani, Deputy retary with several deputies of this
Minister and President of Commu- organization, visited T-hub on July
nications Regulatory Authority-Sec- 30th and while visiting, they were in-

The presence
of Tipax at the
24th Elecomp
Exhibition
Elecomp Exhibition is the largest business event in the field of electronic,
computer and e-commerce in Iran.
Tipax attended in the 24th Elecomp
exhibition in Tehran International
Permanent Fairground and attracted
its customers in the field of its activities. Dr. Mehrdad Fakher, the CEO
of Tipax Company paid a visit to this
exhibition on the third day and he
was interviewed by Ecosystem about
Tipax, Iran's First Logistics Operator.
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The official
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formed about the details of the first
private post operator's future developments and plans. It should be
worth noting that T-hub is the first
private post operator's mechanized
hub.
During this visit, Mr. Joshaghani stated that if the potential and actual
capacities of Iran's postal market are
utilized, the country's per capita postal items will significantly increase.
Unfortunately, “people have not yet
been able to receive good services to
send their parcels, and it is expected
to take effective steps to improve the
quality of postal services with the activities of private postal operators in
the country, " he said.

the CEO of Tipax Dr. Mehrdad Fakher
and a group of managers at Palladium
shopping mal. This service point is
aimed at achieving customer’s satisfactions in Tehran and providing services from 9 a.m. to 12 p.m. every day.

The first service point of Tipax was officially opened with the presence of
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