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 My Tipax؛ ﭼﻬﺮه ﻣﺪرن ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ
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ﺗﺎﺛﯿﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
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روزرســانی ،هزینههــای گزافــی را دارد امــا
تیپاکــس بــرای حفــظ پیشــرو بــودن آن را ضــروری
و الزم مــی دانــد.

اخبار کوتاه
تاثیراکوسیستم فاخر بر اقتصاد ایران
دکتر محمدرضا درخشان
مشاور حوزه کسب و کار هلدینگ فاخر
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هرگز فراموش نخواهیم کرد تیپاکس
روی دوش قشر کارگری شکل گرفته است
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مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت تیپاکس
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امنیــت شــبکه پســتی؛ مفهومــی فراتــر از
فرایندهــای حراســتی
فرهاد شمسآبادی
مشاور حراست شرکت پستوان

فنون مذاکره موفق
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دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
مشاور هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس
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تیپاکــس در انتظــار تغییــرات نمــی مانــد
بلکــه تغییــر را ایجــاد میکنــد

مدیریت زنجیره تأمین ،لجستیک و عملیات
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پست خصوصی؛ چابکتر از دولتی

دکترامیر ناظمی
رئیس سازمان فناوری اطالعات
دکتــر امیــر ناظمــی ،معــاون وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات و رئیــس ســازمان فنــاوری
اطالعــات ،از جملــه مدیــران دولــت اســت کــه
ســابقه روشــنی همزمــان در دو حــوزه پژوهــش
و اجــرا دارد .بــا او دربــاره وضعیــت امــروز
صنعــت پســت کشــور ،چالشهــا و فرصتهــای
پیــش رو گفتوگویــی کردهایــم

" "My Tipax؛چهره مدرن تیپاکس

مهندس محمدعلی ثابتیان
مدیر فناوری اطالعات هلدینگ فاخر
محمدعلــی ثابتیــان ،مدیــر فنــاوری اطالعــات
هلدینــگ فاخــر اســت کــه پــس از راهانــدازی
موفــق پــروژه جمــعآوري و توزيــع مرســوالت
(جــت) ،در آســتانه بــه ســرانجام رســاندن پــروژه
بــزرگ دیگــری در تیپاکــس اســت.
ثابتیــان در ایــن گفتوگــو از ویژگیهــای فنــی
 My Tipaxو گامهــای پیــش رو ســخن گفتــه
اســت

صاحب امتیاز :گروه خدمات تیپاکس
مدیر مسئول :نوید دهقان
سردبیر :سپیده شهرام
شورای سیاست گذاری نشریه:
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غالمرضا کاظمی دینان ،مشــاور ارتباطات هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس/منوچهر مطیعا ،مشــاور مدیر عامل تیپاکس/دکتر نگار
معتمدی ،مدیر توسعه سرمایه های انســانی تیپاکس/علی افشار قاســملو ،مدیربرند و روابط عمومی/سپیده شهرام ،سردبیر/
حامد ابقایینیا ،مشاور برند
مدیر هنری :زهره محبی/گزارشگر :علی شهال/مترجم :امیرحسین پاشاپور/ویراستار :مونا روشندل
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نشــریه داخـلـی گـروه خـدمــات تیـپاکس

س است نشریه ،آماده دریافت و انتشــار مطالب خوانندگان است مطالب رسیده
تیپاکس ،نشــریه داخلی گروه خدمات تیپاک 
پس از ویرایش منتشر می شوند استفاده از مطالب مندرج در نشــریه ،با ذکر منبع بالمانع است مقاالت و مطالب دریافتی پس
فرستادهنمیشود.
امور چاپ :مهیار اردیبهشت/لیتوگرافی و چاپ :پیمان نواندیش

پایانی برای فکرهای نو نیست

سپیده شهرام

در جهــان امــروز کــه پایانــی بــرای فکرهــای
جدیــد و نــو نیســت و در شــرایطی کــه تکنولوژی
بــه ســرعت در حــال پیشــرفت صنایــع مختلــف
اســت ،نــوآوری در ارائــه خدمــات ،حرف نخســت
را در موفقیــت کســب و کارهــای مختلــف
میزنــد.
امــروزه کــه صنایــع ســنتی و قدیمــی جــای خود
را بــه انــواع جدیــد و توســعه یافتــه آن داده اســت
و شــرایط حســاس اقتصــادی باعــث شــده تــا
ثبــات در اغلــب ســازمان هــا ،جــای خــود را بــه
بــی ثباتــی و عــدم اطمینــان بدهــد ،موسســات
و ســازمان هــای تولیــدی و خدماتــی بایــد ایــن
امــر مهــم را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد
کــه بــه طــور مــداوم ،کاال و خدمــات جدیــد ارائه
دهند.
بــه بیانــی ،در عصــر مــا بــرای بقــاء و پیشــرفت
حفــظ وضــع موجــود ،بایــد جریــان نوجویــی و
نــوآوری را در ســازمان تــداوم بخشــید تــا از رکود
و نابــودی آن جلوگیــری شــود.
در چنیــن روزگاری اگــر نتوانیــم خــود را بــا ســیر
شــتابان تحــوالت ســازگار ســازیم و اگــر دانــش،

۱۶

محصــول و یــا خدمــت جدیــدی را بــرای عرضــه
نداشــته باشــیم ،دیــر زمانــی نخواهــد گذشــت
کــه شــاهد از بیــن رفتــن منابــع خــود خواهیــم
بــود.
بــا ایــن حــال ،اغلــب بنگاههــا ،موسســات و
ســازمان هــای تولیــدی و خدماتــی معتقدنــد
کــه در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی کــه ســر
پــا نگهداشــتن یــک کســبوکار ،بزرگتریــن
هنــر اســت عمــ ً
ا نمیتــوان بــه فکــر نــوآوری
بــود .ایــن درحالــی اســت کــه صاحبــان کســب
و کارهــای بــزرگ و موفــق معتقدنــد کــه بیشــتر
جهــش هــا و موفقیــت هــا در همیــن شــرایط
ســخت محقــق خواهــد شــد و از ایــن رو ،بــا
بــه کارگیــری نیروهــای بالقــوه موجــود و بــا
پشــت ســر گذاشــتن موانــع بــا ابــزار نــوآوری،
جهشهــای بــزرگ در کســب و کار خــود را بــه
فعلیــت مــی رســانند.
ایــن فرآینــد منجــر بــه افزایــش ثــروت و رفــاه
اجتماعــی ،توســعه خالقیــت و نوآوری؛ پیشــرفت
تکنولــوژی و ایجــاد اشــتغال مــی گــردد.
در ایــن فضــا ،شــرکت تیپاکــس بــه عنــوان یکی

تیپاکس وارد گردونه
دیجیتال مارکتینگ می شود

مهندس شهرام قندچی
معاون توسعه بازار شرکت تیپاکس
شــهرام قندچــی معــاون توســعه بــازار
و بازاریابــی شــرکت تیپاکــس ،امیــدوار
اســت اپلیکیشــن  My Tipaxچهــره و
پرســونای نویــن ،فناورانــه و چابکــی را از
تیپاکــس بــه نمایــش بگــذارد.

از فعــاالن اصلــی اکوسیســتم پســتی در کشــور
و در راســتای بخشــی از پروســه تغییــر ســاختار
و مدرنســازی فعالیتهــا ،تمــام فرایندهــای
کســب و کار خــود را در قالب برنامــه جمعآوری و
توزیــع مکانیــزه کــرده و در تــاش اســت تــا ارایه
خدمــات خــود را بــا اســتفاده از فناوریهــای
بـهروز شــبکه پســتی دنیــا صــورت دهــد.
افتتــاح دفتــر جدیــد تیپاکــس کــه بــه صــورت
مــدرن و  Open Officeطراحــی شــده ،گام
دیگــری در اصــاح فرایندهــا و توســعه عملکــرد
حرف ـهای ایــن مجموع ـ ه اســت.
در واقــع ،تیپاکــس بــه عنــوان قدیمــی تریــن
فعــال خصوصــی در صنعــت پســت ،بــرآن شــده
تــا حرکت بــه ســمت نــوآوری و مدرنیزاســیون را
بــا مدرنیتــه ســاختن دفتــر مرکــزی خــود آغــاز
کنــد و در ادامــه بــه عنــوان پیشــتاز فعالیتهــای
پســتی ،تحولــی عظیــم در ســاختار صنعــت
پســت کشــور ایجــاد نمایــد.
امیــد اســت در شــماره هــای بعدی ایــن فصلنامه
بتوانیــم پیــام آور موفقیتهــای ایــن مجموعــه در
بــه کارگیــری تکنولوژی هــای دیگر باشــیم.

۲۴

تحویل  14هزار بسته درروز
با تینکست

مهندس علی شریف محسنی
رئیس هیأتمدیره تینکست
علــی شــریف محســنی ،رئیــس
هیأتمدیــره شــرکت تینکســت
اســت .وی پــس از بازنشســتگی ،بــا
دنیایــی از تجربــه بــه بخــش خصوصــی
آمــد تــا نقــش خــود را در توســعه
صنعــت پســت و خدمــات لجســتیکی
بیشازپیــش ایفــا کنــد.
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حــدود  ۶۰ســال پیــش ،در حالــی کــه
دنیــا درحــال تجربــه وقایــع جالبــی در
حــوزه ارتباطــات ازجملــه فرســتادن
نخســتین انســان بــه فضــا ،اختــراع و
تولیــد تلویزیــون رنگــی ،عبــور اولیــن
کابــل تلفــن بیــن دو قــاره اروپــا و امریــکا
( دو کشــور انگلســتان و ایــاالت متحــده)
از طریــق آبهــای اقیانــوس اطلــس ،ارتبــاط
دو کامپیوتــر ابتدایــی در آزمایشــگاه
بــه هــم و ...بــود ،در ایــران نیــز بعــد
از ملــی شــدن صنعــت نفــت ،کمکــم
تقویــت زیرســاختهای ارتباطــی آغــاز و
تلویزیــون شــروع بــه کار کــرد.
بررســی تصاویــر بــه جــا مانــده از تهــران و
ایــران  60ســال پیــش ،اظهــارات افــرادی
کــه آن دوران را تجربــه کــرده انــد و
رویدادهایــی کــه در تاریــخ کموبیــش
ثبــت شــده اســت ،حاکــی از آن اســت
کــه ارتباطــات در آن زمــان در ایــران
بیشــتر بــه مســافرت هــای بســیار ســخت
و طاقتفرســای ایرانیــان محدودمیشــد.
اما در شــرایطی کــه ارتباطــات در جهان به
ســمت و ســوی توســعه گام برمیداشــت و
ایرانیــان در یــک فضــای محــدود ارتباطی،
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ارســال بســته هــا و محمولههــای خــود را
بــا عنــوان «بــار» از طریــق باربریهــای
ســنتی در گاراژهایــی کــه در دروازههــای
شــهر مســتقر شــده بودنــد انجــام
میدادنــد« ،تیپاکــس» بــه عنــوان یــک
آژانــس و کوریــر ســرویس کوچــک بــا
هــدف جابجایــی مرســوالت پســتی
بــرای ارســال و دریافــت امانــات مــردم از
تهــران بــه چنــد شــهر بنــدری و مــرزی،
تاســیس شــد .بــا وجــود ســختیهای
زیــاد ،تیپاکــس کمکــم بزرگتــر شــد
و توانســت بــرای رســالت خــود یعنــی
جابجایــی مرســوالت ،جایگاهــی مشــخص
ایجــاد کنــد .جایگاهــی کــه در آن زمــان
بســیار شــکننده بــود و بقــای آن در مقابــل
تغییــرات و تنشهــای وارده از طــرف
دولــت ،رقبــا و وضعیــت بــازار مشــروط
بــه محــدود مانــدن بــود .ایــن محدودیــت
باعــث شــد تــا بخــش عمــدهای از عمــر
ایــن شــرکت در ســطح بســیار کوچــک
و تحــت پوشــش جابجایــی و حمــل
مرســوالت ســپری شــود.
ایــن محدودیــت ادامــه داشــت تــا آنکــه
رشــد ســریع تجــارت الکترونیــک در

جهــان ،بــه ایــران نیــز تســری پیــدا کــرد
و صنعــت ارتباطــات ،تغییــرات جدیــدی را
بــه خــود دیــد.
ایــن تغییــرات ،بهتریــن فرصــت بــود
تــا تیپاکــس کــه ســالها در انتظــار
ایــن روزهــا بــود از فرصــت ایجــاد شــده
اســتفاده کــرده و عــاوه بــر بــه کارگیــری
فناوریهــای نــو و تئوریهــای جدیــد
دنیــای دیجیتــال ،شــبکه خــود را توســعه
دهــد .تیپاکــس بــرای حفــظ و تثبیــت
جایــگاه برتــر خــود درمیــان بنگاههــای
خصوصــی و بینالمللــی ،از تجــارب خــود
اســتفاده کــرد تــا در رتبــه برتــر بمانــد و
ایــن درحالــی بــود کــه شــرط مانــدن در
کــورس رقابــت ،بــه روز بــودن و پویایــی
بــود .در دهــه اخیــر آنچــه رقبا و همــکاران
تیپاکــس بــه آن اذعــان دارنــد ایــن
اســت کــه تیپاکــس در انتظــار تغییــرات
نبــوده و نیســت بلکــه تغییــر را ایجــاد و
وارد صنعــت پســت کشــور میکنــد و
بــا اینکــه ایــن تغییــر و بــه روزرســانی،
هزینههــای گزافــی را دارد امــا تیپاکــس
بــرای حفــظ پیشــرو بــودن آن را ضــروری
و الزم مــی دانــد .اینــک در آســتانه ورود
بــه  ۶۰ســالگی تیپاکــس ،مــی خواهــم بــه
تمــام خانــواده ایــن شــرکت ،چه مشــاوران
کهنـهکار ،کارآزمــوده و بــا تجربـه و چــه به
بدنــه جــوان ،خــاق و هوشــمند تیپاکــس
تبریــک بگویــم .چــرا کــه ایــن موفقیــت،
ایــن پایــداری و ایــن رشــد مــداوم جــز
بــا همراهــی  ۳۰۰۰نفــر همــکار همــدل
در قالــب بیــش از  ۳۰۰نماینــدهای کــه
در حقیقــت «شــرکای تجــاری تیپاکــس»
بــوده انــد ،ممکــن نبــوده و نخواهــد بــود.
بــه امیــد اینکــه بــا همیــن ســرعت رشــد
و توســعه بتوانیــم بــه عنــوان اولیــن و
بزرگتریــن پســت خصوصــی کشــور،
جایــگاه و منزلــت ایــن صنعــت را در خــارج
از مرزهــای ایــران نیــز ارتقــا بخشــیده و به
کیفیــت آنچــه کــه تاریــخ ســرزمینمان
بــه یــاد دارد بتوانیــم خدمــت در شــان و
لیاقــت مردممــان را ارائــه کنیــم.
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل شرکت تیپاکس

ارسال مراسالت پست ایران و انگلیس از سر گرفته شد
شــرکت پســت ســلطنتی انگلیــس موســوم
بــه «رویــال میــل» ،در ابتــدای امســال
بیانیـهای صــادر کــرده بــود کــه بــر اســاس
آن ارســال مراســات بــه ایــران از نهــم
آوریــل ( ۲۰فروردیــن) تــا اطــاع ثانــوی
متوقــف شــود .بااینحــال ،در روزهــای
پایانــی اردیبهشــت مــاه ،ارســال مراســات
پســت ایــران و انگلیــس از ســر گرفتــه
شــد.
بیانیــه اداره پســت بریتانیــا دربــاره
مرســوالت پســتی بــه مقصــد ایــران
اداره پســت بریتانیــا پیشازایــن در
بیانی ـهای ،اعــام کــرده بــود کــه تحویــل
گرفتــن مرســوالت پســتی بــه مقصــد
ایــران را در دســتور کار دارد و تــاش
میکنــد در آینــده بســیار نزدیــک ارســال
نامــه و بســتههای را پســتی بــه ایــران از
ســر گیــرد.
بــه گــزارش جام نیــوز ،اداره پســت بریتانیا

در توضیــح دربــاره وضعیــت ارســال نامــه
و بســته بــه ایــران اعــام کــرده بــود کــه
توقــف ارســال نامــه و مرســوله بــه ایــران
بــه علــت توقــف خدماترســانی پیمانــکار
ایــن شــرکت صــورت گرفتــه اســت.
ســخنگوی اداره پســت بریتانیــا گفتــه بــود:
متأســفانه پیمانــکار ســابق مــا دیگــر بــه
مقصــد تهــران خدماترســانی نمیکنــد.
فعاالنــه در پــی یــک پیمانــکار جایگزیــن
هســتیم.
اداره پســت بریتانیــا دربــاره علــت توقــف
خدماترســانی پیمانــکارش توضیــح
بیشــتری نــداده ولــی تأکیــد کــرده
بــود کــه امیــدوار اســت ارســال نامــه و
مرســوله بــه ایــن کشــور هــر چــه زودتــر از
ســرگرفته شــود.
حمیــد بعیــدی نــژاد ،ســفیر ایــران در
بریتانیــا نیــز کــه پیشتــر بــه توقــف
همــکاری پســتی از ســوی رویــال میــل

واکنــش نشــان داده بــود ،در توییتــر از
بررســی امــکان شــکایت از اداره پســت
بریتانیــا بــه دادگاههــای محلــی و اتحادیــه
جهانــی پســت خبــر داده بــود.
بــه نوشــته بعیــدی نــژاد؛ اســتفاده از
خدمــات پســت از ابتداییتریــن خدمــات
مدنــی و حقــوق مــردم اســت و ایــن حــق
نبایــد بــه هیــچ بهانــهای محــدود شــود.
رویــال میــل ،مهمتریــن شــرکت پســت
در بریتانیــا اســت کــه ســهام آن از ســال
 ۲۰۱۰بــه بخــش خصوصــی عرضــه شــد.
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UNION
صــد و چهــل و پنجمیــن ســالگرد
اتحادیــه جهانــی پســت ،فرصتــی بــرای
درنــگ ،تأمــل و قدردانــی از دســتاوردهای
ســازمان در قــرن بیســت و یکــم اســت.
مطمئنــاً ،نماینــدگان  22کشــور جهــان
کــه ایــن ســازمان را در بــرن ســوئیس
تأســیس کردنــد ،نمیتوانســتند تأثیــر
بــزرگ ایــن اتحادیــه را بــر بخشهــای
پســتی پیشبینــی کننــد .در  145ســال
گذشــته ،مــا شــاهد تحــوالت بســیاری
بودهایــم ،امــا ســرعت تغییــرات امــروز

بــه ایــن دلیــل اســت کــه اپراتورهــای
پســت نقــش خــود را در اقتصــاد دیجیتــال
جدیــد و تجــارت الکترونیــک بازنویســی
میکننــد .مــا نیــز از طریــق پروژههــای
متعــدد و برنامههایــی کــه بــه کشــورهای
توســعهیافته و درحالتوســعه کمــک
میکننــد ،در ایــن تالشهــا ســهیم
هســتیم .موضوعــی کــه مــا بــرای 145
ســالگی خــود انتخــاب کردهایــم و بهتریــن
تعهــد مــا نســبت بــه کشــورهای عضــو و
اپراتورهــای پســتی را نشــان میدهــد،

«تحقــق توســعه» اســت .ایــن عبــارت،
گواهــی بــر تــاش مــا بــرای جســتجوی
بیوقفــه در پیــدا کــردن راههــای جدیــد
و نوآورانــه جهــت ایجــاد ارزش در شــبکه
بینالمللــی پســتی اســت .در ماههــای
آینــده ،در جشــنهایی کــه مصــادف بــا
 9اکتبــر بــه مناســبت ســالگرد تأســیس
اتحادیــه جهانــی پســت برگــزار میشــود
مــا در مقرمــان در بــرن ،در کنــار هــم
جمــع خواهیــم شــد.
منبع :وبسایت اتحادیه جهانی پست
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برگزاری کنفرانس بررسی سیستمهای پرداخت پستی
شــورای اداری اتحادیــه جهانــی
پســت ،در تاریــخ  9آوریــل
کنفرانســی را بــا نــام «سیســتمهای
پرداخــت UPU -مرزهــای جدیــد
بــرای یــک دنیــای قدیــم» برگــزار
کــرد.
بــه گــزارش  ، UPUایــن کنفرانــس کــه
در مرکــز اصلــی  UPUدر بــرن برگــزار
شــد ،نماینــدگان کشــورهای عضــو
 ،UPUاپراتورهــای پســتی و کارشناســان
ایــن صنعــت را بــرای بحــث دربــاره
سیاس ـتهای مربــوط بــه قیمــت خدمــات
اپراتورهــای پســتی در تحویــل اقــام،
گردهــم آورد.
دیویــد دادگ ،مدیــرکل ارتباطــات و
رویدادهــای  ،UPUدر ایــن زمینــه گفــت:
«ایــن کنفرانــس نقطــه اوج مشــاوره
طوالنــی بــا طیــف وســیعی از اشــخاص
عالقهمنــد بــه ایــن صنعــت اســت و
نشــاندهنده یــک گام مهــم در حفاظــت
از پایــداری و توســعه خدمــات پســتی
جهانــی اســت».
بــه گفتــه بشــار الحســین مدیرعامــل

 ،UPUشــرکتکنندگان در ایــن
کنفرانــس دربــاره اینکــه  UPUچگونــه
میتوانــد مأموریــت خــود را بــرای توســعه
دسترس ـیهای جهانــی اجــرا کنــد ،رابطــه
بیــن سیســتمهای پرداخــت پســتی UPU
و جریانهــای تجــارت بینالمللــی و در
نهایــت اینکــه ،آیــا سیســتمهای پرداخــت
بایــد بــرای جلــب رضایــت بیشــتر
ســهامداران  UPUمــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد ،بحــث کردنــد.
هــدف از سیســتمهای پرداخــت UPU
ایــن اســت کــه هزینههــای اپراتورهــای
تعیینشــده کشــورهای مقصــد بــرای
حملونقــل و تحویــل اقــام پســتی از
خــارج از کشــور جبــران شــود.
اگرچــه رابطــه بیــن سیســتمهای پرداخــت
 UPUو هزینههــای پســتی غیرمســتقیم
اســت ،نــرخ پرداختــی  UPUیــک جــزء
هزینــه عمــده را تشــکیل میدهــد کــه
بایــد توســط اپراتــور منتخــب هنــگام
دریافــت ،پــردازش و ارســال یــک
مــورد پســتی بــه آدرس گیرنــده مقیــم
در یــک کشــور دیگــر مــورد توجــه

قرار گیرد.
اتحادیــه جهانــی پســتی یــک ســازمان
تخصصــی ســازمان ملــل متحــد اســت
کــه در ســال  1874تأســیس شــد.
ایــن ســازمان ،یکــی از قدیمیتریــن
ســازمانهای بینالمللــی در جهــان و
نخســتین انجمــن بــرای همــکاری بیــن
بازیگــران بخــش پســتی اســت.

چگونه  UPUاستراتژی پستی را توسعه میدهد؟
بخــش پســتی ،بــا بیــش از  668هــزار
دفتــر پســتی 5.3 ،میلیــون کارمنــد و
زیرســاختهای فیزیکــی کــه شــامل 192
کشــور میشــود ،یکــی از بزرگتریــن
شــبکههای فیزیکــی در جهــان
اســت UPU .بهعنــوان یــک ســازمان
تخصصــی ســازمان ملــل متحــد ،نقــش
منحصربهفــردی در ایجــاد و افزایــش
مزایــای اجتماعــی و اقتصــادی خدمــات
پســتی دارد.
بااینحــال ،تغییــر محیــط پســتی و ظهــور
چالشهــای تجــاری جدیــد ،بــه اســتراتژی
صحیــح پســتی بــا اهــداف خــاص و
راهحلهــای متناســب بــا مشــکالت
موجــود در زمینــه اپراتورهــای پســتی
8

[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸

نیــاز دارد .برنامهریــزی اســتراتژیک ،بــه
شــبکههای بینالمللــی پســت الکترونیکــی
کمــک میکنــد تــا بــه چالشهــای جدیــد
غلبــه کننــد و روشهــای عملیاتــی خــود را
بــا تغییــرات در شــبکه بــه دســت آورنــد.
 UPUهــر  4ســال یکبــار ،یــک اســتراتژی
جهانــی پســتی را نهتنهــا بــرای هدایــت
فعالیتهــای آینــدهاش بلکــه بــرای
اطمینــان از اینکــه ایــن اتحادیــه بــرای
کشــورهای عضــو خــود مزیــت فراهــم
میکنــد ،طراحــی میکنــد.
بــرای ایجــاد چنیــن اســتراتژیهاUPU ،
تهدیدهــا و فرصتهایــی کــه ذینفعــان
مختلــف بــا آن مواجــه هســتند را تحلیــل
میکنــد.

ایــن اســتراتژی همچنیــن رونــد جهانــی و
منطقـهای را کــه روی بخــش پســتی تأثیــر
میگــذارد ،در نظــر میگیــرد.
عــاوه بــر مطالعــات و خالصههــای
کلیــدی از رویدادهــای مهــم اقتصــادی و
پســتی UPU ،همچنیــن از طریــق مشــورت
جامــع بــا تمــام ذینفعــان اصلــی خــود،
بــرای اســتراتژی آینــده خــود ،اطالعاتــی
را جمــعآوری میکنــد.
 UPUیــک رویکــرد یکپارچــه را دنبــال
میکنــد و بــه دنبــال بازخــورد از
دولتهــای عضــو ،تنظیمکنندههــا و
اپراتورهــای تعیینشــده و همچنیــن
ذینفعــان (ماننــد خردهفروشــان و
ســازمانهای دیگــر از خانــواده ســازمان

ملــل متحــد) اســت.
اســتراتژی پســتی  UPUاز مأموریــت و
برنامــه  2030ســازمان ملــل متحــد بــرای
توســعه پایــدار الهــام گرفتــه شــده اســت.
 UPUخواســتار تحــول و نــوآوری در
اســتراتژی آینــده اســت.
انجمــن اســتراتژی منطق ـهای  UPUبــرای
آســیا و اقیانوســیه ،در بانکــوک برگــزار و
منجــر بــه ارائــه توصیههایــی بــرای تغییــر
چشــمانداز پســتی بــرای پاســخگویی بــه
شــرایط واقعــی بــازار شــد.
درعینحــال ،از دولتهــا خواســته شــد
تــا بــا افزایــش ســرمایهگذاری در ســازمان
پســت ملــی خــود ،آنهــا را بــه مشــارکت
مؤثــر در توســعه اقتصــادی قــادر ســازند.
در ســخنرانی افتتاحیــه ایــن مجمــع ،بشــار
حســین ،مدیــر اجرایــی اتحادیــه جهانــی
پســت اذعــان کــرد کــه بخــش پســتی بــا
نیــاز بیســابقهای بــرای تغییــر مواجــه
شــده اســت تــا بتوانــد بــه پویایــی تحوالت
دیجیتــال در سراســر جهــان برســد.
او گفــت :بــرای کاهــش ریســکهای
متعــدد ،داشــتن چشــمانداز و اســتراتژی
قــوی بــرای  UPUو بخــش پســتی جهــان
مهــم اســت.
او بــه مخاطبــان گفــت :اســتراتژی UPU
بــرای دوره  ،2024-2021اســتراتژی
پســتی “ ،“ Abidjanتوســط کنگــره
ابیدجــان در ســال آینــده تائیــد خواهــد
شــد .بهمنظــور توســعه ایــن
نقشــه راه ،کشــورهای

عضــو تــاش قابلتوجهــی بــا حمایــت
اداره بینالمللــی بهمنظــور تطبیــق
اســتراتژی بــا رونــد مــدرن در بخــش
پســتی ،انجــام میدهنــد.
حســین تأکیــد کــرد کــه اســتراتژی
 UPUبــرای تحقــق وعــده خــود 4 ،حــوزه
فعالیــت اصلــی دارد .امــا ،دولتهــا
بــه پــر کــردن شــکافهای موجــود در
توســعه خدمــات پســتی از طریــق افزایــش
ســرمایهگذاری ،سیاســتگذاری متمرکــز
و اســتفاده از شــبکههای پســتی بــرای
توســعه اقتصادی-اجتماعــی نیــاز دارنــد.
دومــا ،رگوالتورهــای پســتی بــه هماهنــگ
ســاختن چارچــوب قانونــی و ارتقــای
نــوآوری ،تنــوع و ســرمایهگذاری در
بخــش پســتی نیــاز دارنــد.
ســوما ،او از اپراتورهــای پســتی خواســت
تــا اســتراتژیهای متنــوع جدیــدی
را بــهکار بندنــد و بــه بهبــود عملکــرد
عملیاتــی کمــک کننــد.
ســرانجام مدیــرکل  UPUگفــت :مــا
اکنــون بازیگــران بســیاری داریــم کــه
آنچــه را کــه در گذشــته بهعنــوان فعالیــت
پســتی انحصــاری محســوب میشــد
انجــام میدهنــد .مــا بــرای رقابــت در
ایــن عرصــه بایــد خالقتــر عمــل
کنیم.
وی

گفــت کــه بهعنــوان بخشــی از
پیشــرفتهای ایــن صنعــت در سراســر
جهــان UPU ،بــا هماهنــگ کــردن
فعالیتهــای خــود ،ذینفعــان ایــن بخــش
را بــه دســتیابی بــه اهــداف تعیینشــده
در اســتراتژی جدیــد قــادر میکنــد.
وی گفــت :چشــمانداز «دیــدگاه پســتی
 »2030بهمنظــور شــکلدهی اســتراتژی
راهبــردی  UPUاز  2024-2021توســعه
داده شــده اســت.
بــه گفتــه وی؛ UPUهنــوز بــه بخــش
پســت بســیار مرتبــط اســت ،امــا مــا بایــد
بیشــتر آن را اصــاح کنیــم و آن را بــرای
رســیدگی بــه دیگــر موضوعات کسـبوکار
در حــال ظهــور انعطافپذیرتــر کنیــم.
مهمتــر از همــه ،مــا بایــد اطمینــان
حاصــل کنیــم کــه خدمــات پســتی
همچنــان نقــش اصلــی توســعه در
کشــورهای خــود را بــازی میکننــد.
در طــی کنفرانــس  2روزه،
شــرکتکنندگان دیدگاههــای منطقــهای
دربــاره بخــش پســت بینالملــل ،از جملــه
نقــش دولتهــا و رگوالتورهــا را مــورد
بحــث قــرار دادنــد.
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رئیس سازمان فناوری اطالعات مطرح کرد:

پست خصوصی؛ چابکتر از دولتی

دکتــر امیــر ناظمــی ،معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ،از جملــه مدیــران دولــت اســت
کــه ســابقه روشــنی همزمــان در دو حــوزه پژوهــش و اجــرا دارد.
او دکتــرای خــود را در رشــته مدیریــت فنــاوری از دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی اخــذ کــرده اســت و مدیریــت گــروه آیندهاندیشــی مرکــز
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور ،اجــرای پــروژه نقشــه راه خدمات

 تکنولــوژی و گســترش فناوریهــای
نویــن ،تأثیــرات مختلفــی بــر صنایــع
و اقتصــاد کشــورها داشــته اســت .از
جملــه بــه نظــر میرســد صنعــت
پســت نیــز کــه از فناوریهــای جدیــد
تأثیــر گرفتــه ،از ایــن قاعــده مســتثنا
نیســت و البتــه تأثیــرات خــود را بــر
آنهــا نیــز گذاشــته اســت .شــما ایــن
تأثیــرات را چطــور ارزیابــی میکنیــد
و نقــش و جایــگاه ایــن صنعــت را در
دنیــای امــروز چگونــه میبینیــد؟

کســبوکارها هرچقــدر قدیمیتــر
ی مهــم بهــره
باشــند ،از یــک ویژگــ 
بیشــتری میبرنــد و آنهــم ایــن اســت
کــه پایــدار بــوده و تثبیــت شــده هســتند
کــه نمونــه آن نیــز صنعــت پســت اســت؛
امــا ایــن کســبوکارها ویژگــی دیگــری
نیــز دارنــد و آنهــم ایــن اســت کــه اگــر
نتواننــد خــود را بــا فناوریهــای جدیــد
وفــق دهنــد ،بهراحتــی از صحنــه محــو
میشــوند .بهاینترتیــب کــه ابتــدا بــه
10
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بانکــداری جامــع ،مدیریــت روششناســی پــروژه نقشــه راه صنایــع
الکترونیکــی مخابــرات ایــران و مدیریــت روششناســی طــرح
نقشــه راهبــردی توســعه امنیــت فضــای تبــادل اطالعــات کشــور را
در کارنامــه خــود دارد .بــا او دربــاره وضعیــت امــروز صنعــت پســت
کشــور ،چالشهــا و فرصتهــای پیــش رو گفتوگویــی کردهایــم
کــه در ادامــه میخوانیــد:

یــک شــرکت زیــانده تبدیــل میشــوند
و پــس از مدتــی مصرفکننــده تصمیــم
میگیــرد فقــط بهانــدازهای کــه آن
شــرکت قدیمــی برایــش ارزشافــزوده
ایجــاد میکنــد ،هزینــ ه پرداخــت کنــد
کــه ایــن میــزان کمتــر از نیــاز آن ســازمان
خواهــد بــود.
اکنــون همــه شــرکتهای پســت در
دنیــا بــا ایــن معضــل مواجــه شــدهاند.
درواقــع شــرکتهای پســت یــک ســری
شــرکتهای ســنتی بودنــد کــه عملیــات
توزیــع نامههــا ،کتابهــا و مکاتبــات
اداری و ...را برعهــده داشــتند کــه بــا ورود
فنــاوری اطالعــات بســیاری از ایــن نیازهــا
از بــازار حــذف شــده اســت .بــرای مثــال،
تکنولوژیهایــی ماننــد کارت پســتال
کــه یکزمانــی پرطرفــدار بــود ،رو بــه
فراموشــی اســت؛ بنابرایــن اگــر ســازمانی
خــود را بــا فنــاوری جدیــد وفــق ندهــد،
حــذف خواهــد شــد و ایــن چالــش همــه

شــرکتهای بــا قدمــت طوالنــی اســت.
ظهــور و بــروز فناوریهــای جدیــد و خطــر
حــذف شــدن ،در کنــار ورود شــرکتهای
جدیــد ،ســازمانهای قدیمــی را دچــار
بحــران میکنــد .درواقــع بحــران هویــت
کارمنــدی کــه در آن ســازمان قدیمــی کار
ن نقطــه آغــاز میشــود.
میکنــد از همیــ 
یکزمانــی نامهبرهــا افــرادی بودنــد کــه
در محلــه شــناخته میشــدند امــا اکنــون
دیگــر همــه آن روایتهــا و داســتانهایی
کــه مــا دربــاره پســت ،پســتچی و نامــه
داشــتیم از بیــن رفتــه اســت.
ظهــور فناوریهــای جدیــد بهمرورزمــان
اتفــاق افتــاده اســت .وقتــی تلگــراف
بــه وجــود آمــد ،بخشــی از کارکــرد
نامهرســانها و نامــه نوشــتن از میــان
رفــت .ایمیــل ،پیامرســانهای اجتماعــی
و تبدیــل دولتهــا بــه دولتهــای
الکترونیکــی بخــش دیگــری از ایــن
کارکردهــا را از بیــن بــرد .زمانــی کــه

کارکــرد قدیمــی پســت از بیــن مــیرود،
بایــد ببینیــم در دنیــای جدیــد ،چــه
جایــگاه نوینــی بــرای پســت تعریــف
شــده و آنجاســت کــه متوجــه میشــویم
پســتهای دنیــا بــه چرخدنــده زنجیــره
تأمیــن شــرکتها بــدل شــدهاند؛ بنابرایــن
پســت دیگــر آن کارکــرد قدیــم را کــه
نامــه را بیــن افــراد جابهجــا میکــرد از
دســت داده اســت .البتــه شــاید در بخشــی
از مناطــق روســتایی ،هنــوز ارســال نامــه
فردبهفــرد انجــام شــود ،ولــی اگــر ایــن
بخــش را حــذف کنیــم ،میبینیــم کــه
حداقــل در یکســر ،ارســال بســته پســتی و
در بســیاری از مــوارد در هــر دو ســر ماجــرا
کســبوکارها قــرار دارنــد.
بهعنوانمثــال ،در صنعــت پســت ،بــدون
آنکــه برنامهریــزی خاصــی صــورت
گرفتــه یــا اســتراتژی هوشــمندانهای
تعریــف شــده باشــد ،بهواســطه
شــکلگیری پیامرســانهای اجتماعــی،
توزیــع تعــداد زیــادی از سفارشــات
کاالهایــی کــه بــر روی شــبکههای
اجتماعــی صــورت میگیــرد ،از طریــق
پســت انجــام میشــود .ایــن میــزان،
عــدد قابلتوجهــی اســت و برآوردهــا
نشــان میدهــد مرســوالت  B2Cحــدود
 80درصــد کل مرســوالت پســتی کشــور

را شــامل میشــود .بهعنوانمثــال،
دیجــیکاال در مقاطــع مختلــف ســال
گذشــته 15 ،تــا  45درصــد مرســوالت
پســتی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
درکنــار کارکــرد  ،B2Cپســت کارکــرد
 B2Bنیــز پیــدا کــرده اســت کــه آنهــم
یــک کارکــرد جــدی اســت .ایــن
موضــوع ازآنجهــت اهمیــت دارد کــه
شــرکتهای پســت بهطــور ســنتی
یــک ســری زیرســاختها داشــتهاند،
مثــل کامیونهایــی کــه بیــن شــهرها

بــرای ارســال مرســوالت پســتی جابهجــا
میشــوند .طبیعتــاً ایــن کامیونهــا هــر
روز بــا ظرفیــت پــر حرکــت نمیکننــد
و یــک ظرفیــت خالــی در آنهــا وجــود
دارد .ایــن ظرفیــت خالــی را میتــوان بــا
درخواس ـتهایی از جنــس  B2Bپاســخ داد

و کاالیــی کــه یــک شــرکت بــرای شــرکت
دیگــر میخواهــد بفرســتد از ایــن طریــق
جابهجــا میشــود.
یــک ســری کارکردهــا هــم کارکــرد رفــاه
اجتماعــی اســت و ایــن نــوع کارکــرد
بهویــژه در حــوزه روســتایی در اغلــب
کشــورهای دنیــا بهخوبــی مشــاهده
میشــود .مثــال مشــهور آن ،پســت ژاپــن
اســت کــه ســالها بــه خاطــر پوشــش
فعالیتهــای بانکــی در روســتاها معــروف
بــود و بخشــی از فلســفه بــه وجــود آمــدن
پس ـتبانک هــم بــه تجربــه موفــق پســت
ژاپــن بــاز میگــردد.
پســتبانک ژاپــن از حیــث منابــع،
بزرگتریــن بانــک ژاپــن بــود چــون
پولهــای خــرد روســتاییان ژاپنــی
را جمــعآوری میکــرد و در نتیجــه
کارکــرد پســت ماننــد کارکــرد بانــک
بــود و روســتاییان پرداخــت قبــوض و
پسانــداز پولهایشــان را از ایــن طریــق
انجــام میدادنــد .ایــن کارکــرد رفاهــی
و خدمترســانی شــهروندی ،همچنــان
حفــظ شــده و در بســیاری از کشــورهای
دنیــا وجــود دارد؛ امــا در کنــار خدمــات
بانکــی ،بــا گســترش زیرســاختهای
اینترنتــی و شــبکههای اجتماعــی ،پســت
کارکــرد جدیــدی بــرای روســتاییان
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پیــدا کــرده و آنهــم امــکان فــروش
محصــوالت روســتایی در دیگــر نقــاط
اســت .وقتــی یــک خانــم روســتایی یــک
محصــول روســتایی تولیــد میکنــد و آن
را از طریــق شــبکه اجتماعــی میفروشــد،
لجســتیک آن بــا اســتفاده از خدمــات
پســتی انجــام میشــود .بــرای مثــال در
کشــور آذربایجــان زیرســاخت جــدی بــرای
پذیــرش ایــن نــوع کاالهــا و بســتهبندی و
توزیــع آنهــا بــه وجــود آمــده اســت.
اگــر بخواهــم جمعبنــدی کنــم ،بایــد
بگویــم اکنــون کارکــرد پســت تغییــر
کــرده و فناوریهــای جدیــدی ایجــاد
شــده کــه کارکردهــای پیشــین را از بیــن
بــرده اســت .در نتیجــه راهحــل زنــده
بــودن ایــن اســت کــه فعــاالن پســتی
جایــگاه جدیــدی بــرای خودشــان پیــدا
کننــد و در دنیــا ایــن جایــگاه جدیــد،
تبدیــل پســت بــه حلقــهای از لجســتیک
بنگاههــا بهصــورت  B2Cو  B2Bاســت.

 بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات،
خصوصیســازی پســت و حضــور
اپراتورهــای خصوصــی پســت چــه
منافعــی بــرای جامعــه دارد؟

فعالیــت اپراتورهــای خصوصــی پســت،
فرصتهــای بســیار زیــادی را ایجــاد
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میکنــد .نبــود پســت خصوصــی در کشــور
ســبب شــد مشــاغلی در ایــران بهوجــود
بیایــد کــه حداقــل از جهــت حســابداری
ملــی ،بــه ضــرر جامعــه اســت .نمونــه آنهــا
پیکهــای موتــوری اســت کــه بهدلیــل
یارانــهای کــه در نــرخ بنزیــن وجــود
دارد ،ارســال نامههــا و بســتهها بــا ایــن
پیکهــا از نظــر هزینــه بــه نظــر بهصرفــه
اســت .ایــن درحالــی اســت کــه اگــر امــروز
ارســال یــک بســته بــا موتورســیکلت بــرای

شــهروند  10هــزار تومــان هزینــه داشــته
باشــد ،بــا محاســبه هزینــه بنزیــن بــا
قیمتهــای جهانــی ،دیگــر ایــن شــیوه
بهصرفــه نخواهــد بــود؛ امــا در همیــن
حالــت فعلــی ،اگــر ایــن موضــوع را درنظــر
بگیریــم کــه یــک موتورســیکلت چهــار

برابــر یــک خــودرو آلودگــی کربنــی
دارد ،قطعــاً از نظــر حســابداری ملــی
اســتفاده از پیکهــا بــرای ارســال بســته
بــه ضــرر اســت؛ امــا در هــر صــورت در
نبــود پســت خصوصــی ،چنیــن ســرویس
و مشــاغلی مشــابه آن بــرای پاســخ بــه
نیــاز مــردم بهوجــود آمــد .نیــازی کــه
شخصیســازی ( )customizeشــده و
شــبکه متــداول پســتی تــوان پاســخ بــه
آن را نــدارد؛ بنابرایــن حداقــل میتوانیــم
بگوییــم کــه ایــن نــوع مشــاغل جایگزیــن
پســت خصوصــی ،حافــظ منافــع ملــی
نیســتند و ازاینجهــت خصوصیســازی
نهتنهــا ضــرورت داشــت کــه بســیار هــم
دیــر اتفــاق افتــاد.
نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه بســیاری از مشــاغل
اســتارتآپی قابلیــت ایــن را دارنــد کــه
بــا فعالیتهــای ســنتی پســت ترکیــب
شــوند و هــم مشــاغل جدیــد بهوجــود
آمــده و هــم ســرویسهای جدیــدی در
جهــت رفــاه حــال مــردم عرضــه کننــد.
قاعدتـاً ایــن ترکیــب شــدن در یــک بخــش
خصوصــی چابــک خیلــی ســریعتر از
یــک بخــش ســنتی اتفــاق میافتــد .ایــن
بخــش ســنتی ،بهواســطه قدمتــی کــه
دارد و بهدلیــل نیروهایــی کــه جــذب
کــرده و مهارتهایــی کــه در ســالیان
گذشــته مــورد نیــازش بــوده و بهواســطه
آن نیروهــای انســانی را اســتخدام
کــرده اســت ،یــک سیســتم میراثــی
( )legacy systemبــرای او باقــی مانــده
اســت کــه بــا توجــه بــه نیازهــای جدیــد
امــروز ،بهراحتــی ســاختار آن قابــل تغییــر
نیســت؛ بنابرایــن پسـتهای خصوصــی این
ویژگــی را دارنــد کــه چابکتــر هســتند،
بــر اســاس نیــاز بــه جــذب نیــروی انســانی
میپردازنــد و امــکان ادغــام و یکپارچگــی
بیشــتری بــا کســبوکارهای نــو دارنــد.

بــرای مثــال دیج ـیکاال یــک اســتارتآپ
قدیمــی اســت کــه در حــال تبدیــل شــدن
بــه یــک شــرکت بــزرگ جــدی در ایــران
اســت ،بــرای توزیــع در شهرســتانها از
زیرســاخت پســت اســتفاده میکنــد امــا
در تهــران از زیرســاخت پســت اســتفاده
نمیکنــد چــرا کــه پســت دولتــی چابکــی
الزم را نــدارد؛ امــا ایــن چابکی را در پســت
خصوصــی میبینیــم و آنهــا میتواننــد
ایــن وظیفــه را عهــدهدار شــوند.
 بــا توجــه بــه ارتباطاتــی کــه
ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا
کســبوکارهای نوپــا دارد ،صنعــت
پســت و ایــن کســبوکارها چگونــه
میتواننــد همکاریهــای خــود را
توســعه دهنــد؟

 3مــدل بــرای رابطــه اســتارتآپها بــا
شــرکتهای پســتی قابــل تصــور اســت.
یکــی اســتفاده از  APIهایــی اســت
کــه پســت در سیســتم الکترونیکــی
خــود دارد .درواقــع اســتارتآپها
میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن  APIهــا
یــک ســری ســرویسهایی ارائــه دهنــد
کــه پیشازایــن معنــادار نبــود .بــرای
مثــال ،متقاضــی خدمــات پســتی دیگــر
الزم نیســت بــه ارائهدهنــدگان خدمــات
پســتی مراجعــه حضــوری داشــته باشــد و
بســته خــود را شــخصاً تحویــل دهــد ،بلکــه
میتوانــد خیلــی ســادهتر ایــن خدمــت
را دریافــت کنــد و حتــی بتوانــد بســته
را رهگیــری کــرده و در هــر لحظــه بدانــد
کــه مرســولهاش در چــه مرحل ـهای اســت
و آیــا بــه دســت مشــتری رســیده و آیــا
مشــتری رضایــت داشــته اســت یــا نــه.
یــک مــدل دیگــر بــا اســتفاده از ظرفیــت
موجــود در حــوزه فنــاوری اطالعــات
حاصــل میشــود .مثـ ً
ا ،اکنــون زیرســاخت
 GNAFوجــود دارد .ایــن زیرســاخت بــه
ایــن معنــی اســت کــه بــه ازای هــر کــد
پســتی ،طــول و عــرض جغرافیایــی مــکان
مــورد نظــر در دســترس اســت .ایــن
زیرســاخت میتوانــد بــه اســتارتآپها
بســیار کمــک کنــد .همچنیــن ،اخیــرا ً
بهدنبــال آن هســتیم کــه بــرای مدیریــت
بحــران از ایــن زیرســاخت اســتفاده کنیــم.

application

interface

API
programing

مثــ ً
ا ،در نقطــهای ســیل میآیــد و الزم
اســت اطالعرســانی شــود کــه در نقطـهای
خــاص چــادر بزننــد و امکانــات و کمکهــا
توزیــع شــود.
بهتریــن نقشــه بــه تفکیــک کــد پســتی
در اختیــار پســت اســت و میتــوان بــه
بســیاری از کســبوکارهای دیگــر کــه
نیازمنــد ایــن نقشــه هســتند هم ســرویس
ارائــه داد.
ســومین حالــت هــم ایــن اســت کــه از
ترکیــب یــک اســتارتآپ بــا فعالیــت
پســتی ،یــک خدمــت و کسـبوکار جدیــد
بــه وجــود میآیــد کــه بــه آن پرداختیــم.
 ســرویسهای پســتی کــه در
بخــش خصوصــی و دولتــی کشــورمان
ارائــه میشــود را چقــدر فناورانــه و
بــهروز میدانیــد؟

همانطــور کــه میدانیــد ،ســازمان
فنــاوری اطالعــات در حــوزه توســعه دولــت
الکترونیــک مســؤولیت دارد .بــه نظــرم مــا
در ایــن حــوزه بــا ضعــف بزرگــی مواجــه
هســتیم کــه ایــن اشــکال قابــل تعمیــم بــه
پســت نیــز هســت .اکنــون مــا بهصــورت
ســیلویی ســامانههای مختلــف را راهانــدازی
کــرده و خدمــات را الکترونیکــی کردهایــم.
ولــی تــا زمانــی کــه میــان ایــن خدمــات
ارتبــاط و یکپارچگــی اتفــاق نیفتــد،
مــردم رفــاه ناشــی از دولــت الکترونیــک
را احســاس نخواهنــد کــرد .یــک مثــال

ســادهاش ایــن اســت کــه ثبــت احــوال،
اطالعــات در اختیــار خــود را الکترونیکــی
کــرده اســت .بانــک هــم حســاب کاربــران
را الکترونیکــی کــرده اســت؛ امــا همچنــان
در بانــک تعــداد زیــادی فــرم جلــوی
کاربــر میگذارنــد کــه در همــه آنهــا بایــد
کاربــر اطالعــات هویتــی خــود را پــر کنــد؛
بنابرایــن تــا زمانــی کــه بانــک و ثبــت
احــوال بههــم متصــل نشــوند ،شــهروند
احســاس رفــاه نمیکنــد.
از نظــر ســرمایهگذاری و امکانــات بــه
وجــود آمــده ،شــاید  80درصــد راه
طــی شــده اســت؛ امــا چقــدر ســبب
شــده کیفیــت زندگــی تغییــر کنــد؟
خیلــی ناچیــز! ســرویس ثبتنــام کارت
ســوخت شــاید نخســتین خدمتــی بــود
کــه شــهروند بــدون نیــاز بــه مراجعــه
حضــوری و از ترکیــب ســرویسهای 5
دســتگاه مختلــف ،یــک خدمــت را بــا 3
کلیــک دریافــت کــرد و تــا پیــش از آن
دولــت الکترونیــک بــرای شــهروندان اصـ ً
ا
ملمــوس نبــود.
حــاال فــرض کنیــد تعــداد ایــن خدمــات
افزایــش یابــد ،آنوقــت دولــت الکترونیــک
بــرای شــهروندان قابــل لمــس میشــود
و احســاس رفــاه خواهنــد کــرد .پســت
هــم تکتــک خدماتــش الکترونیکــی
شــده اســت امــا هنــوز بهعنــوان یــک
خدمــت فناورانــه شــناخته نمیشــود و
بــه یکپارچگــی خدمــات نیــاز دارد.
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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" "My Tipax؛چهره مدرن تیپاکس

اپلیکیشــن  My Tipaxکــه بهعنــوان درگاه مجــازی ارتبــاط بــا
مشــتریان شــرکت تیپاکــس ،طراحــی شــده و ب ـهزودی بهصــورت
عمومــی منتشــر میشــود ،میتوانــد درخواســت خدمــات متنــوع
از تیپاکــس را بــه ســریعترین و ســادهترین شــکل خــود بــدل
کنــد .بــا ایــن حــال در پشــت ایــن ســادگی ،سیســتم پیچیــده و
هوشــمندی قــرار دارد کــه ناشــی از کار مــداوم و خســتگیناپذیر
تعــدادی از مهندســان نخبــه و بــا دانــش کشــور اســت.

 پــروژه  My Tipaxچگونــه شــکل
گرفــت و در راه ایــن شــکلگیری چــه
فراینــدی تــا امــروز طــی شــده اســت؟

پــروژه  My Tipaxاز یــک نیــاز آغــاز شــد.
از جایــی کــه شــرکت تیپاکــس احســاس
کــرد نیــاز بــه یــک درگاه ارتباطــی
مجــازی بــا مشــتریان نهایــی (ســطح )C
خــود دارد .تــا پیشازایــن ،بــه دلیــل آنکــه
اکثــر مشــتریان تیپاکــس ،کســبوکارها
(ســطح  )Bبودنــد کــه درخواســتهای
خــود بــرای ارســال محمولهها و مرســوالت
را از طریــق شــعب انجــام میدادنــد ،ایــن
نیــاز کمتــر احســاس میشــد امــا گذشــت
زمــان نشــان داد کــه ایــن راه ،راه ارتباطــی
مناســب و وســیعی بــرای مشــتریان
ســطح  Cنیســت .از ســوی دیگــر ،فنــاوری
پیشــرفت زیــادی کــرده و بــا تحوالتــی
کــه در اپلیکیشــنهای هوشــمند ایجــاد
شــده اســت ،ایــن نیــاز مطــرح شــد
14
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در رأس ایــن تیــم ،مهنــدس محمدعلــی ثابتیــان ،مدیــر فنــاوری
اطالعــات هلدینــگ فاخــر قــرار دارد کــه پــس از راهانــدازی موفــق
پــروژه جمــعآوري و توزيــع مرســوالت (جــت) ،در آســتانه بــه
ســرانجام رســاندن پــروژه بــزرگ دیگــری در تیپاکــس اســت.
ثابتیــان در ایــن گفتوگــو از ویژگیهــای فنــی My
 Tipaxو گامهــای پیــش رو ســخن گفتــه اســت کــه
در ادامه میآید:

کــه بهنوعــی ارتبــاط هوشــمندانه بــا
مشــتریان ســطح  Cبرقــرار شــود .البتــه
برنامهریــزی بــرای اجــرای ایــن پــروژه
ســابقه طوالنــی دارد و تقریبــاً از همــان
زمانــی کــه برنامــه نرمافــزاري مديريــت
جمـعآوري و توزيــع مرســوالت (کــه بانــام
جــت نامگــذاری شــده اســت) اجــرا شــد،
ایــن نیــاز نیــز مطــرح بــود .پــروژه جــت
درواقــع بخــش عملیاتــی فعالیتهــا،
یعنــی فراینــد جمــعآوری تــا توزیــع را
کنتــرل میکنــد و ارتباطــی بــا مشــتری
نــدارد؛ بنابرایــن تمــام افــرادی کــه از
سیســتم جــت اســتفاده میکننــد ،عضــوی
از زنجیــره خدماتــی تیپاکــس هســتند.
درنتیجــه بــرای اینکــه مــا بتوانیــم ایــن
سیســتم را بــه مشــتریان نیــز بســط دهیم،
بــه ماژولهــای خاصــی نیــاز داشــتیم کــه
درنهایــت بــه اجــرای پــروژه My Tipax
انجامیــد.

در ایــن مــدت بــرای رســیدن بــه تعریــف
مناســبی از  ،My Tipaxتــاش زیــادی
انجــام گرفــت و حتــی دو ســه مرحلــه
پروتوتایــپ هــم آمــاده شــد ،امــا ایــن
پروتوتایپهــا بعضــاً مشــکل فنــی یــا
مشــکل بیزینــس مــدل داشــتند کــه
میتوانســت زنجیــره ارزش تیپاکــس را
تهدیــد کنــد .بــه همیــن دلیــل مجــددا ً
اصالحاتــی در تعریــف ایــن پــروژه صــورت
گرفــت و بنــده بهعنــوان مدیــر پــروژه
انتخــاب شــدم.
 اکنــون اپلیکیشــن  My Tipaxدر
چــه مرحلــهای اســت؟

خوشــبختانه نرمافــزار آمــاده شــده
اســت My Tipax .یــک ســرویس Live
اســت و همتــراز بــا همــه ســرویسهای
حملونقــل دیگــری اســت کــه بــا
مشــتری عمومــی س ـروکار دارنــد .درواقــع

انتظــار داریــم پسازآنکــه  My Tipaxرا
منتشــر میکنیــم ،کاربــران مختلفــی
ایــن اپلیکیشــن را در گوشــی خــود نصــب
کــرده و از آن بهــره ببرنــد .وقتــی دربــاره
یــک ســرویس  Liveصحبــت میکنیــم،
بــدان معنــی اســت کــه توســعه و نگهداری
ایــن اپلیکیشــن تمامشــدنی نیســت و
زنجیــرهای از فعالیتهــا را بهدنبــال خــود
دارد و ســیکلهای متفاوتــی از توســعه را
خواهــد داشــت.
بــرای اینکــه در پــروژه بــه نتیجــه
برســیم مــا از الگوهــای  Agileاســتفاده
کردیــم .متدولــوژی مــا نیــز اســکرام
اســت ،یــک اســپرینت تعریــف شــد و
در آن نخســتین محصــول قابــل لمــس
بــازار را طراحــی کردیــم کــه خــود آن
 3مرحلــه پایلــوت داشــت .مرحلــه اول
پایلــوت ،پیادهســازی نرمافــزار بــود کــه
براســاس آن اپلیکیشــن بتوانــد بهخوبــی و
بــدون خطــاکار کنــد و مشــتری بتوانــد از
طریــق آن ،درخواســت خــود را بهروشــی
آســان ثبتکنــد .در ادامــه ،اپلیکیشــن
ایــن درخواســت را بــه تینکســت
اطالعرســانی کنــد ،تینکســت کاال را
تحویــل گرفتــه و در نهایــت تیپاکــس
کاال را حمــل کــرده و تحویــل مشــتری
در مقصــد بدهــد .درواقــع مرحلــه اول،
اثبــات نرمافــزار و زیرســاخت بــود کــه
قبــل از آغــاز ســال  98راهانــدازی شــد.
همــکاران مــا در روابــط عمومــی تیپاکــس
و بخــش بازاریابــی ،بــر روی آن کار کــرده
و روزانــه بهطــور آزمایشــی تعــداد زیــادی
ســفارش روی ایــن اپلیکیشــن انجــام شــد
کــه نتیجــه کامــ ً
ا قابلقبــول بــود و بــه
ایــن جمعبنــدی رســیدیم کــه سیســتم و
فراینــد طراحــی شــده کارایــی الزم را دارد.
در مرحلــه دوم 3 ،ســرویس بــه
 My Tipaxافزودیــم کــه شــامل ســرویس
شــهری (دریافــت ســفارش از تهــران بــه
تهــران) ،ســرویس بینالملــل (بــرای
ارســال مرســوله بــه نقــاط مختلــف
دنیــا) و ســرویس ارســال در همــان روز
( )Samedayمیشــود .عــاوه بــر ایــن،
فرایندهــای کیــف پــول نیــز در اپلیکیشــن
پیادهســازی شــد .آنچــه اکنــون در
حــال انجــام هســتیم ،توســعه UI/UX

اســت کــه همــکاران مــا در تیپاکــس
قــراردادی را بــا پیمانــکار بــرای طراحــی
مناســب اپلیکیشــن در ایــن بخــش منعقــد
کردهانــد و قــرار اســت طــرح جدیــد در
اپلیکیشــن و وب در پایــان خردادمــاه
پیادهســازی شــود.
 ایــن پــروژه بــا همــکاری چــه
تیمهایــی بــه ســرانجام رســیده اســت؟

پــروژه  My Tipaxیــک مگاپــروژه اســت
کــه چندیــن تیــم بــرای تکمیــل آن بــا هم
همــکاری میکننــد و پــروژهای نیســت کــه
یــک تیــم بتوانــد از ابتــدا تــا انتهــای کار
را بهتنهایــی پیــش ببــرد .اکنــون تیــم
تیپاکــس ،تیــم تینکســت ،تیــم تیپاکــس
اینترنشــنال ،تیــم ویــژه بازاریابــی و فــروش

اپلیکیشــن و تیــم توســعهدهنده روی ایــن
موضــوع کار میکننــد .تیــم توســعهدهنده
از طریــق «لجســتیک بــازار» مدیریــت
میشــود .لجســتیک بــازار یــک NTT
جدیــد در بدنــه اکوسیســتم اســت کــه
ب ـهزودی دربــاره آن اطالعرســانی خواهــد
شــد .همــکاران تیــم توســعهدهنده از
صفــر روی ایــن اپلیکیشــن کارکــرده و بــا
اســتفاده از تکنولــوژی و پلتفــرم روز دنیــا،
کار تولیــد آن را انجــام دادهانــد.
 یکــی از مهمتریــن بحثهایــی
کــه امــروزه دربــاره اپلیکیشــنها

وجــود دارد ،امنیــت آن اســت ،بــه ویــژه
آن کــه اخیــرا ً بــا نشــت اطالعــات در
برخــی از اپلیکیشــنها و بهطــور
خــاص در یــک اپلیکیشــن حــوزه
لجســتیک مواجــه بودیــم .بــرای بخــش
امنیــت چــه تمهیداتــی اندیشــیده
شــده اســت؟

امنیــت در  2فــاز مطــرح و مدیریــت
میشــود .فــاز اول مدیریــت منطقــی
اطالعــات اســت بــه ایــن معنــی کــه
فرایندهــا بهگونــهای طراحــی شــود کــه
اطالعــات در جایــی کــه نبایــد ،وجــود
نداشــته و نچرخــد .ایــن یــک بحــث
خیلــی جــدی اســت و مثالهــای زیــادی
از اشــکاالت امنیتــی در ایــن خصــوص
وجــود دارد .ایــن اشــکال هــم از آنجــا

بــه وجــود میآیــد کــه معمــوالً همــه
روی راهانــدازی ســرویس متمرکــز شــده و
درنتیجــه کســی بــه ایــن فکــر نمیکنــد
کــه در هــر مرحلــه ،چــه اطالعاتــی از
کجــا عبــور میکنــد .بــه همیــن دلیــل
حفرههایــی در اپلیکیشــنها مشــاهده
شــده و اطالعاتــی در آنهــا وجــود دارد کــه
ضرورتــی نــدارد.
یــک بحــث دیگــر امنیــت هــم پیادهســازی
پروتکلهــای امنیتــی اســت کــه در الیــه
ســختافزار و نرمافــزار وجــود دارد .مــا
طبیعتـاً در گام اول تــاش کردیم فرایند را
بهگون ـهای طراحــی کنیــم کــه اطالعــات،
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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تنهــا متناســب بــا نیــاز هــر مرحلــه از کار
ذخیــره و بهرهبــرداری شــود و حتــی یــک
رکــورد اطالعاتــی بیدلیــل در دســترس
نباشــد .بهغیــراز آن ،در نقطــه میزبانــی
اطالعــات ،امنیــت در چنــد الیــه تأمیــن
میشــود .از جملــه اطالعــات بهصــورت
رمزنگاریشــده نگهــداری شــده و از
نظــر ســختافزاری نیــز از فایروالهــای
مختلــف اســتفاده میکنیــم .همچنیــن
بــا بهرهگیــری از فناوریهــای مختلــف
در زیرســاخت ،اطالعــات در الیههــا و
مســیرهای مختلــف نگهــداری شــده و
اصــل ایــن کــه یــک نفــر بخواهــد اصــ ً
ا
بدانــد اطالعــات در کــدام نقطــه سیســتم
نگهــداری میشــود ،کار دشــواری اســت
و نفــوذ را بــرای هکرهــا بســیار ســخت
میکنــد .البتــه همــه میداننــد کــه
یــک متخصــص امنیــت فنــاوری اطالعــات،
هرگــز نمیتوانــد بگویــد کــه امنیــت را
بهطــور  100درصــد برقــرار کــرده اســت،
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بــا ایــن حــال مــا تــاش میکنیــم از
تجربیــان دیگــران بیاموزیــم و جلــوی
تکــرار مشــکالت را بگیریــم؛ امــا ایــن
نکتــه را میتوانــم بگویــم کــه اکنــون در
باالتریــن ســطح امنیــت هســتیم.
 پــس از پیادهســازی  UIبرنامــه

توســعه چیســت؟

مهمتریــن کار مــا پــس از ایــن مرحلــه،
پاســخدهی بــه بیزینــس اســت .درواقــع
آرایــش تیــم از آرایــش توســعه خــارج
شــده و بــه آرایــش پشــتیبانی و نگهــداری
و توســعه بــدل میشــود .ایــن دو آرایــش
کام ـ ً
ا متفــاوت اســت و در زمــان توســعه

و در زمــان بهرهبــرداری ،آرایــش تیــم
بایــد تغییــر کنــد تــا پشــتیبانی الزم بــه
بخــش پشــتیبانی و فــروش داده شــده و
سیاســتهای ایــن بخــش اجــرا شــود.
نکتــه مهــم دیگــر بخــش یکپارچگــی بــا
سیســتمهای جانبــی اســت .پــس از پایــان
پیادهســازی  UI/UXاز نظــر مــا مرحلــه اول
راهانــدازی بــه پایــان رســیده و وارد بحــث
سیســتمهای مکمــل ماننــد سیســتمهای
وفــاداری ،کیــف پــول و دیگــر ســناریوهای
جانبــی میشــویم .ایــن مــوارد بــه یــک
ســری پارادایــم متصــل شــده و میتوانــد
ارتبــاط عرضــی میــان بقیــه شــرکتهای
هلدینــگ را هــم فراهــم آورد و در نهایــت
یــک جهــش بزرگــی را در بهرهبــرداری در
خدمــات  My Tipaxایجــاد کنــد.
در بخــش اپلیکیشــن و فنــاوری،
مهمتریــن کاری کــه میکنیــم بحــث
یکپارچگــی بــا سیســتمهای دیگــری
اســت کــه بتواننــد بهصــورت عرضــی بــا

هــم ارتبــاط داشــته و بههــم ســرویس
ارائــه دهنــد .بــه ایــن ترتیــب بهتدریــج
 My Tipaxبــه یــک درگاه هوشــمند قبــول
ســفارش بــدل میشــود و مشــتری دیگــر
نیــاز نیســت بــه ایــن فکــر کنــد کــه
خدمــات مــورد نظــرش در کــدام دســته
قــرار میگیــرد و تنهــا کافــی اســت بــا
مراجعــه بــه درگاه  ،My Tipaxنیــاز خــود
را مطــرح کنــد .در مقابــل ،درگاه My
 Tipaxبــا مشــتری تعامــل کــرده و نیــاز
او را شناســایی میکنــد و متناســب بــا
آن نیــاز ،ســرویسهای تخصصــی حمــل
را همزبــان و یکپارچــه میکنــد تــا
درخواســت مشــتری انجــام شــود.
بــرای طراحــی اپلیکیشــن

از مشــاور یــا الگــوی خارجــی
بهره بردهاید؟

یــک پــروژه جــدی در هلدینــگ فاخــر در
اوایــل ســال گذشــته انجــام شــد و آنهــم
همــکاری بــا شــرکت بــزرگ Deloitte
بــود .بــا کمــک ایــن شــرکت و تحلیلــی
کــه در حــوزه لجســتیک انجــام گرفــت،
معمــاری کالن و اســتراتژیهای الزم
فعالیــت تعییــن و مســیر کلــی مشــخص
شــد ،امــا بــرای پیادهســازی اپلیکیشــن
بهطــور خــاص ،تعــداد خیلــی زیــادی
سیســتمهای هوشــمند داخلــی و خارجــی
و الگوهــای گوناگــون بررســی و متناســب
بــا ایدههایــی کــه گرفتیــمMy Tipax ،
طراحــی و ســپس پیادهســازی شــد .در
نتیجــه ایــن اپلیکیشــن کپیبــرداری از
هیــچ اپلیکیشــنی نیســت و بــا شــرایطی
کــه تیپاکــس و هلدینــگ بــه آن نیــاز
داشــتند ،متناسبســازی شــده اســت.
مزیــت ایــن مــدل طراحــی ایــن اســت
کــه مــا از تجربیــات دیگــران اســتفاده
کردهایــم امــا محصولــی کــه در نهایــت
ارائــه شــده یکتــا و یونیــک اســت.
درواقــع میتوانیــم بگوییــم هیچکــدام
از محصــوالت داخلــی و خارجــی کــه
بررســی کردهایــم ،افــق کاری MY Tipax
را نداشــتهاند .بــا ایــن حــال قطعــاً از
تجربیــات موفــق ایــده گرفتهایــم و تــاش
شــد خیلــی در طراحــی ماجراجویــی

نکنیــم .در نتیجــه بــا همبنــدی و نزدیــک
کــردن فیچرهــای تجربــه شــده ،تــاش
کردیــم یــک محصــول جدیــد معرفــی
کنیــم و فکــر میکنیــم بــا اســتقبال
خوبــی هــم از طــرف بــازار مواجــه شــویم.
 ایــن اپلیکیشــن بــرای چــه
پلتفرمهایــی ارائــه شــده اســت؟

در بحــث پلتفــرم  iOSبــا توجــه بــه
تحریمهایــی کــه صــورت گرفتــه
فعــ ً
ا از درگاه وب اســتفاده میکنیــم.
درواقــع پیادهســازی اپلیکیشــن بــرای
سیســتمعامل  iOSصــورت گرفتــه امــا بــا
توجــه بــه تحریمهــا ،فع ـ ً
ا در سیاســتمان
انتشــار آن نیســت و نمیخواهیــم
ماجراجویــی کنیــم .بهعــاوه مطالعــات مــا
نشــان میدهــد ســهم ایــن سیســتمعامل
در بــازار ایــران در حــال کاهــش اســت و
عمــ ً
ا مشــتریان دارای سیســتمعامل iOS
مــا میتواننــد از درگاه وب سفارشیســازی
شــده ویــژه موبایــل اســتفاده کننــد .همــه
خدمــات اپلیکیشــن نیــز از ایــن درگاه
قابــل دریافــت اســت؛ بنابرایــن انتشــار
اپلیکیشــن در پلتفــرم اندرویــد خواهــد
بــود.
 دسترســی عمومــی بــه اپلیکیشــن
از چــه زمانــی ممکــن میشــود؟

اکنــون یــک انتشــار محــدود داشــتهایم و
تاکنــون  200نســخه از آن دانلــود شــده و
میخواهیــم بحــث انتشــار آن را کنتــرل
کنیــم .مدیــر پایلــوت معتقــد اســت بایــد
هنــوز اپلیکیشــن در مرحلــه آزمــون باشــد
و انشــاءاهلل پــس از پیادهســازی UI/UX
ایــن برنامــه بهطــور عمومــی منتشــر
خواهــد شــد .بــا ایــن حــال از نظــر
سیســتمی ایــن اپلیکیشــن آمــاده انتشــار
اســت و تســتهای الزم انجــام شــده و
باگهــای آن گرفتــه شــده اســت.
 در پایــان اگــر نکتــه دیگــری باقــی
مانــده اســت ،بفرمایید.

تیپاکــس یــک تحــول بزرگی را در  2ســال
گذشــته دنبــال کــرده اســت و درواقــع
یــک ســازمان قدیمــی تصمیــم گرفتــه در
همــه الیههــا بــزرگ شــود .جنــاب آقــای

فاخــر ،مدیرعامــل شــرکت تیپاکــس،
عزمــی بســیار جــدی و بــزرگ بــرای بــه
ســرانجام رســاندن ایــن مدرنســازی و
مکانیزاســیون در پیشگرفتــه و البتــه کار
بســیار دشــواری اســت و انــرژی زیــادی
میطلبــد .بــه اعتقــاد مــن ایشــان در
ایــن راه بســیار هــم موفــق بــوده و ظــرف
دو ســال گذشــته ،تغییــر چهــرهای کــه
تیپاکــس داده بســیار بــزرگ بــوده و
فرایندهــای پیچیــدهای طــی شــده اســت.
بــرای مثــال فراینــد ارســال و مراســات
تیپاکــس ظــرف یــک ســال از تمام دســتی
بــه تمــام مکانیــزه تبدیــل شــده اســت.
قطع ـاً در ایــن راه چالــش وجــود دارد امــا
بهخوبــی کار پیــش م ـیرود و افتخــار مــا
ایــن اســت کــه بــه ایــن فراینــد کمــک
میکنیــم .هرچــه بــه پیــش میرویــم،
بلــوغ  ITتیپاکــس در حــال افزایــش اســت.
امیــدوارم  My Tipaxکمــک کنــد بلــوغ
فنــاوری اطالعــات تیپاکــس افزایــش یابــد
و معتقــدم میتوانــد در ســطح جامعــه
چهــره مــدرن و جدیــد ایــن شــرکت را
معرفــی کنــد.
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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معاون توسعه بازار شرکت تیپاکس:

تیپاکس وارد گردونه
دیجیتال مارکتینگ می شود

مهنــدس شــهرام قندچــی معــاون توســعه بــازار و بازاریابی شــرکت
تیپاکــس ،امیــدوار اســت اپلیکیشــن  My Tipaxچهــره و پرســونای
نویــن ،فناورانــه و چابکــی را از تیپاکــس بــه نمایــش بگــذارد.
او ایــن اپلیکیشــن را فرزنــد تیپاکــس میدانــد و معتقــد
اســت همــه تجربیــات  60ســال گذشــته ایــن مجموعــه بــزرگ

 دربــاره  My Tipaxبگوییــد .ایــن
پــروژه بــا چــه هدفــی شــکل گرفــت و
چــه ویژگیهایــی دارد؟

اپلیکیشــن  My Tipaxیــک درگاه ثبــت
ســفارش الکترونیکــی بــرای برقــراری
ارتبــاط میــان مشــتریان بــه صــورت
مشــتری نهایــی بــه مشــتری نهایــی
( )C2Cو مشــتری ســازمانی بــه مشــتری
نهایــی ( )B2Cاســت .تیپاکــس درواقــع
یــک خدمترســان اســت کــه رابطــه بیــن
 Cو  Bرا بــا یکدیگــر برقــرار میکنــد .مــا
رویکــردی در تیپاکــس داریــم بــه نــام
«ســمت  »1400کــه بــه مــا میگویــد
ســاالنه بایــد  35درصــد نــوآوری
تکنولوژیکــی داشــته باشــیم .یکــی از
نشــانههای ایــن نــوآوری ،اســتفاده از ابــزار
جدیــد و نوآورانــه جهــت ارایــه خدمــات
اســت My Tipax .هــم بــا همیــن مفهــوم
بــرای ارایــه خدمــت بــه ایــن دو گــروه
مشــتریان طراحــی شــده اســت.
شــرکت تیپاکــس یــک چهــره و پرســونای
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و قدیمــی ،در راهانــدازی ایــن اپلیکیشــن بــه کار گرفتــه
شده است.
قندچــی همچنیــن در ایــن گفتوگــو از ســرویسهای متنوعــی کــه
 My Tipaxدر اختیــار کاربــران قــرار خواهــد داد ســخن گفتــه
اســت کــه میخوانیــد:

خاصــی بــرای خــود داشــت کــه حاصــل
 60ســال فعالیــت و قدمــت ایــن شــرکت
اســت .قطعــا ایــن پرســونا چابــک و نــوآور
نبــود ،امــا حــاال  My Tipaxیــک پرســونای
جدیــدی بــه تیپاکــس میدهــد کــه
نشــانهای از چابکی و نوآوری اســت .درواقع
 My Tipaxفرزنــد تیپاکس محســوب شــده
و از همــان پختگــی و تجربــه بهرهمنــد
اســت ولــی در قالبــی نوآورانــه خدمــات و
امکانــات خــود را عرضــه میکنــد.
ســرویسهایی کــه در  My Tipaxارایــه
میشــود ،غالبــا همــان ســرویسهایی
اســت کــه پیشــتر نیــز در تیپاکــس
ارایــه میشــد و البتــه بــه ایــن خدمــات،
ســرویسهای درون شــهری نیــز افــزوده
شــده اســت .درواقــع ،تیپاکــس پیــش از
ایــن ،ســرویس بینالملــل (اکســپرس
بینالملــل) ،ســرویس بیــن شــهری
(اکســپرس زمینــی) و ســرویس هوایــی
(اکســپرس هوایــی) را ارایــه مــیداد .امــا
بــا ورود  My Tipaxدو امــکان جدیــد نیــز

بــرای مشــتریان فعــال شــده کــه شــامل
ســرویس درون شــهری بــه صــورت همــان
روز توزیــع و ســرویس درون شــهری بــه
صــورت توزیــع روز بعــد میشــود.
اتفــاق دیگــر در  ،My Tipaxاســتفاده از
ظرفیتهــای بــازار مجــازی اســت .مــا در
بــازار مجــازی میتوانیــم کمپینهــای
دیجیتــال طراحــی کــرده و از آن مهمتــر
بازیســازی ( )Gamificationداشــته
باشــیم و بازیهایــی از جنــس مشــتری
و بازاریابــی در  My Tipaxطراحــی کنیــم.
بــرای مثــال ،کاربــران بــا معرفــی مشــتری
جدیــد میتواننــد امتیــاز کســب کــرده
و یــا بــا کســب یــک ســری امتیــازات،
در قرعــه کشــی شــرکت کننــد .اجــرای
چنیــن برنامههایــی اکنــون بــه راحتــی
ممکــن شــده اســت.
یــک موضــوع بســیار مهــم در چنیــن
اپلیکیشــنهایی ،طراحــی درســت تجربــه
کاربــری و واســطه کاربــری ( )UI/UXاســت.
از آنجــا کــه اپلیکیشــنهای جابهجایــی

کاال ،همــواره شــامل اطالعــات زیــادی را در تیپاکــس ایجــاد کــرده و جریــان
میشــود ،طراحــی  UI/UXمناســب و جدیــدی در بــه روز شــدن و نــوآور شــدن
کارآمــد ،کار دشــواری بــود .ایــن طراحــی شــرکت برقــرار میکنــد.
اکنــون بــه پایــان رســیده و معتقــدم
تجربــه واســط کاربــری ،بســیار خــوب از  شــما بــه برنامــه «ســمت »1400
اشــاره کردیــد .معنــی ایــن عبــارت
آب درآمــده اســت.
ب دربــاره  My Tipaxایــن اســت چیســت؟
نکتــه جالـ 
کــه در اکوسیســتم هلدینــگ فاخــر ،ایــن ســمت  1400مخفــف عباراتــی اســت کــه
اپلیکیشــن میتوانــد همافزایــی ایجــاد بــه ایــن ترتیــب اســت:
کنــد .بــه ایــن معنــی کــه در مــدل کســب س :ســرویسهای جدیــد و رقابتــی بــا
و کار ایــن برنامــه ،نیــاز بــه تعــدادی نــرخ رشــد ســاالنه  35درصــد
شــرکای تجــاری بــرای ارایــه خدمــات م :مشــتری مــداری و نــرخ وفــاداری 95
بهینــه و متنــوع بــه مشــتریان اســت کــه درصــد
بخــش عمــدهای از ایــن شــرکای تجــاری ت :تکنولــوژی پیشــرفته (زیرســاخت 100
در خــود اکوسیســتم فاخــر حضــور درصــد ،زنجیــره  95درصــد)
دارنــد و درواقــع یــک ایجــاد همافزایــی  :1یکصدهزار بسته در روز
در هلدینــگ انجــام شــده و در نتیجــه  :4چهــل درصــد عملیــات از محــل
 My Tipaxکار بــاارزش و مهمــی در کل قراردادهــای دراز مــدت
اکوسیســتم فاخــر محســوب میشــود :0 .صفــر درصــد رفتــار غیــر حرفــهای بــا
عــاوه بــر ایــن نــکات My Tipax ،بــرای مشــتریان
نخســتین بــار تیپاکــس را وارد گردونــه  :0صفر شعبه غیر استاندارد.
دیجیتــال مارکتینــگ میکنــد .مــا بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،قاعدتــا
پیشــتر در بخــش دیجیتــال مارکتینــگ الزم اســت تغییراتــی در شــیوه حرمــت
حضــور داشــتیم ولــی در گردونــه نبودیــم و رفتــار تیپاکــس شــکل بگیــرد .در ایــن
و از دور ،دســتی بــر آتــش داشــتیم امــا راه ،تیپاکــس در درجــه نخســت بایــد
خودمــان آتــشدار و آتشبــان نبودیــم .مشــتری محــور ()Customer-driven
بنابرایــن ایــن امــکان ،تجربــه جدیــدی باشــد .همچنیــن بایــد اطالعــات محــور

( )Data-drivenو فنــاوری محــور
( )Technology-drivenنیــز باشــد.
تعریــف ســرویسهای جدیــد و رقابتــی
(حــرف س) و همچنیــن بهرهمنــدی
از تکنولــوژی پیشــرفته (حــرف ت) بــه
فنــاوری محــور بــودن تیپاکــس بــاز
میگــردد .باقــی مــوارد نیــز اهــداف
مشــتری محــور ایــن ســازمان اســت.
اطالعــات نیــز در همــه ایــن مــوارد جــاری
اســت و درواقــع اهــداف مختلــف را نــخ
اطالعــات و دیتــا بــه هــم متصــل کــرده
اســت.
 بــه نظــر میرســد بــرای دســتیابی
بــه ایــن اهــداف ،ضــرورت دارد کــه
واحدهــای مختلــف از جملــه خدمــات
مشــتریان تیپاکــس تجهیــز شــود .آیــا
ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟

بلــه نکتــه درســتی اســت .مــا فراتــر
از آنچــه شــما گفتیــد ،واحــد خدمــات
مشــتریان را یــک بازســازی کامــل کــرده
و درواقــع از نــو ســاختیم .بــه ایــن ترتیــب
واحــد خدمــات مشــتریان مــا دیگــر تنهــا
شــنونده تمــاس مشــتریان نیســت و اجرای
پروســههای رضایتســنجی مشــتریان
را برعهــده دارد و بــه ایــن ترتیــب همــه
دریافــت کننــدگان خدمــات از تیپاکــس
بــه صــورت کامــل و سیســتماتیک ارزیابــی
و رضایتســنجی مــی شــوند؛ بنابرایــن
مــا صرفــا آن تماسهایــی را کــه بــا مــا
برقــرار میشــود نمیبینیــم و اکنــون
میتوانیــم بــه اطالعاتــی کــه در مارکــت
پنهــان شــده و شــکایت خامــوش نــام دارد
نیــز دســت یابیــم .تئوریهــای مختلفــی
دربــاره شــکایت خامــوش وجــود دارد و
معنــی آن ایــن اســت کــه اگــر شــما یــک
شــکایت مســتقیم داشــته باشــید ،بیســت،
شــانزده و یــا  10شــکایت خامــوش دیگــر
داریــد کــه بــا شــما تمــاس نمیگیرنــد
امــا از ســرویس شــما ناراضــی هســتند.
وقتــی مــا از موضــوع رضایتســنجی
صحبــت میکنیــم ،ایــن شــکایتهای
خامــوش هــم شناســایی میشــوند.
بنابرایــن مــا یــک رویکــرد کلــی در اختیــار
داشــتهایم کــه براســاس آن حرکــت
کــرده ،ســاختارهای مختلــف ایجــاد شــده
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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و تیمهــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت.
یــک بخشــی بــه عنــوان خدمات مشــتریان
نوســازی شــده اســت و ایــن بخــش همــه
اطالعاتــی کــه تیپاکــس بــرای تبدیــل
شــدن بــه ســازمانی مشــتری محــور نیــاز
دارد را جمــعآوری میکنــد.
بنابرایــن اکنــون نوبــت آن اســت کــه بــا
یــک نــوآوری دوســت داشــتنی بــه نــام
 ،My Tipaxدامنــه وســیعی از مشــتریان
کــه عمــده آنهــا کســب و کارهــای
 B2Bبودنــد را بــه طیــف وســیعتری از
مشــتریانی کــه  B2Cو یــا  C2Cهســتند
تبدیــل کــرد.
 خدماتــی کــه شــما ارائــه میدهیــد
س حمــل در همــان روز و
شــامل ســروی 
یــا روز بعــدی اســت در حالــی کــه
اکنــون ســرویس در لحظــه در بــازار
وجــود دارد .ایــن موضــوع رقابــت را
بــرای شــما دشــوار نمیکنــد؟

در درجــه نخســت بایــد ایــن موضــوع را
20
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ســرویس بینالملــل اســت.
از آن جهــت ایــن ســرویس خــاص اســت
کــه هیــچ شــرکت دیگــری اکنــون در ایران
روی یــک اپلیکیشــن ،ســرویس بینالملــل
بــه مشــتریان عرضــه نمیکنــد و بــه ایــن
ترتیــب کاربــران میتواننــد بــه آســانی
درخواســت ارســال داکیومنــت یــا پارســل
بــه دیگــر کشــورها را روی  My Tipaxثبــت
کننــد تــا تیپاکسیــار مــا بــرای دریافــت
پاکــت یــا مرســوله در اســرع وقــت بــه
مشــتری مراجعــهکنــد.
امــکان دیگــر روی ایــن اپلیکیشــن،
ســرویس بیــن شــهری اســت.
ایــن امــکان از قبــل فراهــم بــود کــه
مشــتریان بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس
بــا شــماره  8457تمــاس بگیرنــد و
درخواســت خــود را بــه صــورت تلفنــی
ثبــت کنند.مــا هــم بــا تیپاکسیــاران
هماهنــگ میکردیــم و آنهــا مرســوله
را تحویــل میگرفتنــد و بــه شــعبه
میر ســاندند .
اکنــون دیگــر حتــی نیــاز بــه تمــاس تلفنی
هم نیســت بــه راحتی و بــا اســتفاده از My
 Tipaxایــن درخواســت ثبــت میشــود و
مــا بــه ایمنتریــن حالــت ممکــن و مطابــق
بــا نیــاز مشــتری ،ســر وقــت بســته را
میرسانیم.

بگویــم کــه ارایــه ســرویس در لحظــه ،در
برنامههــای تیپاکــس قــرار دارد و درواقــع
پــروژه بعــدی ماســت.
همــان طــور کــه شــما بــه درســتی اشــاره
کردیــد ،ســرویس  MY Tipaxبایــد ابــزاری
بــرای صرفهجویــی در وقــت باشــد.
بــا ایــن حــال واقعیــت ایــن اســت کــه
اگــر مشــتری مطمئــن باشــد بســتهاش بــه
موقــع تحویــل گرفتــه شــده و بــه موقــع
بــه مقصــد میرســد ،دیگــر اصــراری
بــه حمــل در لحظــه کاال و خدمــات
 on demandندارد.
عــاوه بــر ایــن ،ســرویسهای در لحظـهای
کــه اکنــون در بــازار ایــران ارائــه میشــود،
بــا خدماتــی کــه تیپاکــس در اختیــار
مشــتریان خــود میگــذارد یــک تفــاوت
اساســی دارد و آن هــم مســؤولیتپذیری
صاحــب پلتفــرم اســت.
در ســرویسهای موجــود ،مشــتری مبــداء
و مقصــد خــود را انتخــاب کــرده و فقــط
در صورتــی کــه راکبــی ایــن درخواســت
را قبــول کنــد ،ایــن خدمــت بــه متقاضــی
ارایــه میشــود.
در تیپاکــس مــا ســاعات کاری مشــخصی
داریــم و زمانــی کــه انجــام یــک خدمــت
را در ســاعت مشــخص میپذیریــم،
خــود را موظــف میدانیــم هرطــور کــه
شــده ایــن ســرویس را بــه مشــتری
ارائــه کنیــم .یعنــی دیگــر مشــتری
بــا راکــب طــرف نیســت و مســؤولیت
تیپاکــس بــه یــک شــخص ســومی منتقــل
نمیشــو د .
زمانــی کــه مســؤولیت بــا خــود شــرکت
اســت ،دیگــر مهــم نیســت آن روز برفــی
یــا بارانــی اســت و راکــب نمیپذیــرد
کــه ســرویس ارائــه دهد.تیپاکــس همیشــه
آمــاده اســت و میخواهیــم یــک همــراه
نزدیــک همیشــگی بــرای مشــتریان ســرویس درون شــهری هــم عمدتــا بــا
باشــیم.
موتورســیکلت انجــام میشــود .البتــه
موتورســیکلت  ،انــدازه بــار را محــدود بــه
 شــما بــه ســرویسهای مختلفــی وزن  30کیلوگــرم و حجــم 40*40*40
کــه در  My Tipaxارایــه میشــود میکنــد .مــا اکنــون چــه در ســرویس
اشــاره کردیــد .دربــاره ایــن خدمــات همــان روز و چــه در ســرویس روز آینــده،
بیشــتر توضیــح دهیــد.
امــکان حمــل بســتههایی بزرگتــر و
یکــی از ســرویسهای منحصربــه فــردی ســنگینتر را بــرای مشــتریان فراهــم
کــه در  My Tipaxارائــه میشــود ،کرد هایــم.

مشاور حوزه کسب و کار هلدینگ فاخر تشریح کرد:

تاثیر اکوسیستم فاخر بر اقتصاد ایران

دکتــر محمدرضــا درخشــان مشــاور حوزه کســب و کار شــرکت نوین
ایــده فاخــر ایرانیــان (شــرکت مــادر هلدینــگ فاخــر) لیســانس
مهندســی مکانیــک اســت و  23ســال در صنعــت طراحــی و تولیــد
هواپیماهــای ســبک بــه عنــوان مدیــر تضمیــن کیفیــت ســابقه
دارد.او کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته مدیریــت اجرایــی
از ســازمان مدیریــت صنعتــی دریافــت کــرده و  10ســالی اســت
کــه بــه طــور تخصصــی در حــوزه مدیریــت و بــه طــور خــاص مباحــث
مرتبــط بــا مــدل کســب و کار و اســتراتژی ،مشــاوره میدهــد.

 اســتراتژی و مــدل کســب و کار در
هلدینــگ فاخــر بــا چــه رویکــردی
تدویــن میشــود؟

در حــوزه مدلهــای کســب و کار
( ،)Business Modelهمــه شــرکتها
بایــد براســاس یــک مــدل کســب و کار
مناســب بــا محیــط خارجــی و داخلــی خود
عمــل کننــد .بنابرایــن معتقدیــم همــه
شــرکتها مــدل کســب و کار دارنــد ،امــا
ممکــن اســت ایــن مــدل را بــه خوبــی
نشناســند یــا مــدل مناســبی را انتخــاب
نکــرده باشــند ،وگرنــه هــر شــرکت فعالــی
حتمــا مــدل کســب و کار دارد .ضــروری
اســت مدیــران ســازمانها ،مــدل کســب و
کار خــود را شــناخته و بــه طــور مــداوم آن
را بازآفرینــی کننــد ،بــه ایــن معنــی کــه
متناســب بــا محیــط داخلــی و خارجــی
خــود تغییراتــی در آن اعمــال کننــد تــا

درخشــان ،در جلســات طراحــی یــا بازآفرینــی مــدل
کســب و کار ،عــاوه بــر آمــوزش مفاهیــم مرتبــط ،نقــش
هدایتگــر خارجــی ( )External Moderatorرا نیــز
ایفا میکند.
او در ایــن گفتوگــو ،شــیوه تدویــن اســتراتژی و مــدل
کســب و کار در هلدینــگ فاخــر را مــرور کــرده و از چرایــی
و اثــرات تشــکیل اکوسیســتم فاخــر صحبــت کــرده اســت.
ماحصل این گفتوگو را در ادامه میخوانید:

مــدل ،تناســب الزم را نســبت بــه محیــط
داشــته باشــد.
در رابطــه بــا اســتراتژی ،رویکــرد مــا در
هلدینــگ فاخــر بــه ایــن گونــه بــود کــه از
تعریــف و تدویــن مدل کســب و کار شــروع
کــرده و ســپس بــه تعریــف اســتراتژی
برســیم .ایــن روش کار ممکــن اســت بــا
ذهنیــت مرســوم متفــاوت باشــد بــه طوری
کــه معمــوال در ســازمانهای دیگــر ،کار
از تعریــف اســتراتژی آغــاز میشــود .در
شــرکت نویــن ایــده فاخــر ایرانیــان بــه
عنــوان شــرکت مــادر هلدینــگ ،رویکــرد
ایــن بــوده کــه ابتــدا تکلیــف مــدل کســب
و کار را مشــخص کنیــم تــا معلــوم شــود
مــا چــه کســی هســتیم و در چــه جایگاهی
قــرار داریــم و بــر ایــن اســاس بــه ســراغ
خلــق اســتراتژی برویــم .در ایــن صــورت
اســت کــه میتــوان بــه ایــن نقطــه رســید

کــه بهتریــن ماموریــت ممکــن بــرای مــا
چیســت.
در ایــن روش مــا پیــش از تعریــف
اســتراتژی از منابــع کلیــدی و شــرایط
خارجــی محیطــی آگاهیــم و درنتیجــه
میتــوان ایــن رویکــرد را Resource Base
 Viewدانســت .در ایــن رویکــرد بــه ایــن
نــکات توجــه میشــود کــه مــن چه کســی
هســتم ،کجــا هســتم و چــه چیزهایــی
دارم .رویکــرد دیگــری کــه معمــوال مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد Vision Base
 Viewاســت کــه در آن ،مدیــران ســازمان
بــه رویاپــردازی دربــاره آینــده پرداختــه
و براســاس آن ماموریــت و اهــداف و
اســتراتژیها را خلــق کــرده و تــاش
میکننــد مــدل کســب و کار مناســب
بــا آن را انتخــاب کننــد .ولــی در رویکــرد
 Resource Base Viewکه رویکرد شــرکت
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نویــن ایــده فاخــر ایرانیــان و شــرکتهای
تابعــه اســت ،یــا الاقــل در ایــن چنــد
ســال تــاش کردیــم کــه ایــن طــور باشــد،
ابتــدا خودمــان و منابــع کلیدیمــان و
جایگاهمــان در محیــط خارجــی را پیــدا
کــرده و براســاس آن بهتریــن ماموریــت
ممکــن را تعریــف میکنیــم .البتــه در
تعریــف بهتریــن ماموریــت ممکــن ،اگــر
ریســکپذیری مناســبی داشــته باشــیم،
آن وقــت میتــوان رویــا پــردازی را در آن
نقطــه بــه آن افــزود .بــه ایــن ترتیــب اگــر
براســاس شــناختمان از مــدل کســب و
کار و محیــط خارجــی بــه تعریــف بهتریــن
ماموریــت ممکــن رســیدیم ،میتــوان
براســاس ریســکپذیری و رویاهــا،
ماموریــت و اهــداف را ارتقــا داد .ولــی قطعا
ایــن طــور عمــل نخواهیــم کــرد کــه بــدون
آگاهــی از ایــن کــه چــه کســی هســتیم و
در کجــا قــرار داریــم و منابــع کلیدیمــان
چیســت ،صرفــا بــه خلــق ماموریتــی
رویــاوار بپردازیــم.
پــس از تعریــف اســتراتژی مجــددا بــر
میگردیــم و مــدل کســب و کار را بــا آن
هماهنــگ میکنیــم.

بــه عنــوان فرصتهــای ایجــاد کســب
و کارهــای جدیــد شناســایی شــده و بــه
مشــتریان پیشــنهاد میشــود .مشــتریان
شــرکت نویــن ایــده فاخــر ایرانیــان بــه
عنــوان شــرکت مــادر و راهبــر هلدینــگ
فاخــر نیــز ،ســرمایهگذارانی هســتند
کــه بــه دنبــال ایجــاد کســب و کارهــای
جدیدنــد.
درواقــع هلدینــگ فاخــر یــک مجموعــه
کســب و کاری اســت و بــه جــای
فعالیتهایــی مثــل ســرمایهگذاری
در بــورس ،بــه دنبــال ایجــاد کســب و
کارهــای مختلــف و متعــدد اســت .لــذا
بــا آن نــگاه اکوسیســتمی ،مــا بــه دنبــال
بهتریــن معمــاری بــرای اکوسیســتم بــوده
و براســاس آن میخواهیــم بیشــترین
فرصتهــای خلــق کســب و کارهــا را بــرای

 مدیــران هلدینــگ فاخــر بــر ایجاد
یــک اکوسیســتم تاکیــد دارنــد .منظــور
از اکوسیســتم چیســت و چــه تفاوتــی
بــا مدلهــای کســب و کار فعلــی دارد؟

در رویکــرد کســب و کارهــای خطــی
( ،)Business chainsکســب و کارهــا
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ببیننــد
چــه مزیــت رقابتــی را میتواننــد خلــق
کننــد و درواقــع اســاس اســتراتژی
تجــاری ،در خلــق ایــن مزیــت رقابتــی
اســت .مدیــران هلدینــگ فاخــر رویکــرد
نوینــی را پذیرفتهانــد کــه آن هــم
ایجــاد یــک اکوسیســتم کســب و کار
اســت و بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
اکوسیســتم فاخــر را شــکل دهیــم .در
چنیــن رویکــردی ،آن چــه در اســتراتژی
اهمیــت دارد ،نــوع چیدمــان اکوسیســتم
اســت .بــه ایــن معنــی کــه شــرکتها
براســاس مــدل کســب و کارشــان ،بایــد در
کجــای اکوسیســتم قــرار بگیرنــد و پــس
از آن خالءهــای موجــود در اکوسیســتم
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ســرمایهگذاران فعلــی و ســرمایهگذاران
آیندهمــان شناســایی کنیــم .قاعدتــا ایــن
کار روال خــاص خــودش را دارد و بخشــی
بــا اســتفاده از تجربیــات دنیــا و بخشــی
هــم بــا نوآوریهــای داخــل ســازمان
پیــش مــیرود تــا بــه شــکلگیری
اکوسیســتم فاخــر دســت یابیــم.
 در صحبــت هایتــان بــه اکوسیســتم
کســب و کار فاخــر اشــاره کردیــد ،در
صــورت امــکان بیشــتر در مــورد آن
توضیــح دهیــد

یکــی از اصــول اساســی کــه در
آموزشهــای مرتبــط بــا مفهــوم مــدل
کســب و کار بــه آن تاکیــد مــی شــود
آن اســت کــه یــک مــدل کســب و کار در

خــاء قابلیــت کار کــردن را نــدارد بلکــه
هــر مــدل کســب و کار در اجتمــاع بزرگــی
از مــدل هــای کســب و کار اســت کــه
امــکان کار کــردن و یــا بــه عبــارت دیگــر
امــکان خلــق ،تحویــل و تصاحــب ارزش را
فراهــم مــی کنــد.
در اجتمــاع بــزرگ مــدل هــای کســب
و کار کــه از آن بــه عنــوان اکوسیســتم
کســب و کار یــاد مــی شــود ،مــدل هــای
مختلــف کســب و کار بــا یکدیگــر در تعامل
بــوده ،اتــکاء متقابــل بــه یکدیگــر دارنــد و
ضمــن آنکــه بــه صــورت مشــارکتی بــه
خلــق ارزش بــرای مشــتری هــای نهایــی
اکوسیســتم مــی پردازنــد ،بــا یکدیگــر بــه
رقابــت میپردازنــد و همــراه بــا هــم رشــد
و نمــو میکننــد.
در مــدل کســب و کار شــرکت نویــن ایــده
فاخــر ایرانیان ،مهمترین ارزش پیشــنهادی
بــرای گــروه اصلــی مشــتری هــا کــه همان
ســهامداران باشــند ،معمــاری ،طراحــی،
پیــاده ســازی و راهبــری اکوسیســتم فاخــر
اســت.
اکوسیســتم فاخــر ،اجتمــاع بزرگــی
از کســب و کارهایــی اســت کــه بــا
مدلهــای کســب و کار مکمــل یکدیگــر
بــه خلــق ارزش بــرای مشــتریها و
مصــرف کننــدگان نهایــی اکوسیســتم
مــی پردازنــد .در حــال حاضــر معمــاری
اکوسیســتم فاخــر در حــال نهایــی شــدن
اســت.
مــا در یــک دوره  5ســاله ،ســبد اهــداف و
اســتراتژی را در راســتای ایجاد اکوسیســتم
فاخــر دیدهایــم و البتــه انتظــار داریــم یــک
دوره  5ســاله دیگــر هــم در همیــن مســیر
حرکــت کنیــم .چش ـمانداز هلدینــگ نیــز
تــا ســال  1420تدویــن شــده اســت.
پیشبینــی مــن ایــن اســت در دو دهــه
آینــده ،یعنــی از  1400تــا  ،1420نــام
شــرکت نویــن ایــده فاخــر ایرانیــان ،
هلدینــگ فاخــر و اکوسیســتم فاخــر را
در محیــط خارجــی و در اجتمــاع زیــاد
بشــنویم .چــرا کــه ســالهای ظهــور
اکوسیســتم فاخــر ،بــه ایــن معنــی کــه از
طــرف مخاطــب عمومــی در جامعــه دیــده
شــود از  1400بــه بعــد خواهــد بــود.

 شــما تاکیــد زیــادی بــه اســتفاده از
واژه شــبکه داریــد .در حالــی کــه شــاید
در ســازمانهای دیگــر از لفــظ گــروه
بــرای تشــکیل هــر بخــش اســتفاده
کننــد .ایــن شــبکهای بــودن چــه
ویژگــی متفاوتــی دارد؟

تعریفــی کــه بــرای شــبکه داریــم ایــن
اســت کــه در شــبکه ،بازیگرانــی حضــور
دارنــد کــه هــر کــدام از آنهــا ،ایفــای
نقــش مشــخص و معینــی را میپذیرنــد
و براســاس آن نقــش مجازنــد کــه بــا
هــم رقابــت کــرده و البتــه بــا یکدیگــر
همــکاری داشــته باشــند .در پــس ایــن
رقابــت و همــکاری ،در نهایــت بازیگــران
ایــن شــبکهها ،بــا وجــود نقشهــای
مختلفــی کــه دارنــد ،یــک ارزش مشــترک
بــرای مشــتری نهایــی خلــق میکننــد.
ایــن تمایــزی اســت کــه مــا میــان شــبکه
و گــروه میبینیــم.
در گــروه ممکــن اســت همــه یــک نقــش
داشــته باشــند و معمــوال امــکان رقابــت
بــا یکدیگــر را ندارنــد .یــا در فضــای غیــر
گروهــی ممکــن اســت شــاهد رقابتهــای
ســخت باشــیم .امــا در شــبکهها ،رویکــرد
نوینــی اتخــاذ شــده و رقابــت و همــکاری
در قالــب یــک بــازی برد-بــرد صــورت
میگیــرد.
فراتــر از آن ،مــا انتظــار داریــم از اتصــال
ســاختاریافته شــبکهها بــا یکدیگــر ،بــه
اکوسیســتم دســت یابیــم .یعنــی تعریفــی
کــه از اکوسیســتم کســب و کار داریــم ایــن
اســت کــه تعــدادی شــبکه ســاختاریافته

در اکوسیســتم را بــه عنــوان فرصتهــای
نویــن کســب و کار شناســایی کــرده و بــه
جوینــدگان فرصتهــای ســرمایهگذاری
پیشــنهاددهیــم.
یــک معضــل در جامعــه مــا بحــث
نقدینگــی اســت .معمــوال نقدینگــی بــه
ســمتی مــی رود کــه بیشــترین ســودآوری
را داشــته باشــد .میتــوان فرصتهایــی
در اکوسیســتم ایجــاد کــرد کــه نقدینگــی
را بــا ضمانــت خوبــی جــذب کنــد.
چــرا کــه وقتــی کســب و کاری داخــل
اکوسیســتم ایجــاد شــد ،ســاختار آن
بــه گونــهای از ایــن بیزینــس حمایــت
میکنــد کــه خیــال صاحــب کســب و
کار از زمیــن نخــوردن آن راحــت اســت.
چــون قــرار اســت آن کســب و کار فقــط
روی کار اصل ـیاش تمرکــز کــرده و دیگــر
نیــازی نیســت دغدغــه لجســتیک ،دغدغــه
مســایل مالــی و بیمــه ،دغدغــه مســایل
فنــی تجــاری و دغدغــه تکنولــوژی را
داشــته باشــد .ایــن حمایتهایــی کــه نــام
بــردم صرفــا در بخــش گــروه شــبکههای
اصلــی اســت و شــبکههای مکملــی نیــز
وجــود دارد کــه در حوزههــای دیگــر
میتواننــد بــه حمایــت از کســب و کار
بپردازنــد.

متناســب بــا فضــای آن اکوسیســتم ایجــاد
شــده و ایــن شــبکهها بــه هــم متصــل
میشــوند .در آینــده انتظــار داریــم بتوانیــم
ایــن ادعــا را داشــته باشــیم کــه هــر کــس
عالقهمنــد بــه ایجــاد یــک کســب و کار
اســت و بــرای ایــن کــه بــه اکوسیســتم
فاخــر بیایــد ،برایــش هــم فرصتهــای
ســرمایهگذاری و هــم ســهولت کســب و
کار وجــود داشــته باشــد.
بــا همیــن نــگاه در اکوسیســتم فاخــر
شــبکههایی بــه وجــود میآیــد کــه
بتواننــد بــه یکدیگــر بــه خوبــی خدمــات
ارایــه کــرده و مکمــل یکدیگــر باشــند.
بــرای مثــال اگــر تیپاکــس بــه یــک
تکنولــوژی نیــاز دارد ،ایــن نیاز را از بخشــی
از اکوسیســتم کــه متخصــص تکنولــوژی
اســت تامیــن کنــد .اگــر بــه خدمــات مالی
نیــاز دارد نیــز بایــد بتوانیــم ادعــا کنیــم
در همیــن اکوسیســتم شــبکه تخصصــی
و راهبــردی مالــی و بیمــه بــه صــورت
حرفــهای ایــن خدمــات را ارایــه میکنــد
و بــا یکدیگــر همافزایــی دارنــد .بــه ایــن
ترتیــب تیپاکــس میتوانــد روی بخــش
کوریــری و خدمــات تخصصــی خــودش
تمرکــز کنــد.
مــا عالقهمندیــم اکوسیســتم بــه گون ـهای
شــکل بگیــرد کــه در کنــار همافزایــی
کســب و کارهــا بــا یکدیگــر و البتــه در  آیــا اســتراتژی ،موجــودی زنده اســت
شــرایطی کــه رقابــت آنهــا بــا یکدیگــر کــه بــه طــور مرتــب نیــاز بــه بازبینــی و
آزاد اســت ،هرکســی بــه صــورت تخصصــی تحــول دارد یــا اینکــه یــک امــر ثابــت و
کار کنــد و بــر ایــن مبنــا ،نقــاط خالــی غیــر قابــل تغییــر بایــد تلقــی شــود؟
در درجــه اول بایــد بگویــم یــک تفــاوت
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ویــژهای کــه در هلدینــگ فاخــر وجــود
دارد ایــن اســت کــه نــگاه بــه اســتراتژی،
بــه عنــوان یــک کار تفننــی نیســت کــه
اگــر یــک روزی وضــع مالــی خــوب بــود
بودجـهای بــه آن اختصــاص دهیــم و بعــد
هــم زونکــن اســتراتژی را بــه کمــد منتقــل
کنیــم و کار خودمــان را بکنیــم.
بازآفرینــی مــدل کســب و کار و خلــق
اســتراتژیهای مناســب ،در هلدینــگ
فاخــر ربطــی بــه شــرایط مالــی ســازمان
و شــرایط اقتصــادی کشــور نــدارد.
رویکــردی اســت کــه مــداوم و حتــی
بــه صــورت هــر هفتــه ،جلســاتی
در خصــوص آن برگــزار میشــود .عــاوه
بــر ایــن ،نــگاه بــه اســتراتژی بــه شــکل
یــک جســم جامــد نیســت و نگاهمــان بــه
مــدل تجــاری و اســتراتژی ،ماننــد ژل ـهای
اســت کــه هــم مراقبیــم نیفتــد و هــم
میدانیــم بــه وقــت الزم بایــد شــکل آن
تغییــر کنــد.
از ســوی دیگــر تعریــف مــا در شــرکت
نویــن ایــده فاخــر ایرانیــان ایــن اســت کــه
همــه ســازمانها از ســه الیــه تشــکیل
شــده اند.الیــه نخســت ،اســتراتژی اســت
کــه شــامل ماموریــت ،ســبد اهــداف
کالن ،چشــمانداز ،ارزشهــا و اســتراتژی
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میشــود.
الیــه دوم مدل کســب و کار نــام دارد و یک
مــدل موفــق بایــد ســه رکــن را بــه طــور
کامــل در کنــار هــم داشــته باشــد .یکــی
رکــن ایــن اســت کــه مــدل بایدارزشــی
را بــرای مشــتریانش خلــق کــرده ،ایــن
ارزش را بتوانــد تحویــل مشــتری دهــد و
در نهایــت قــادر بــه تصاحــب ارزش بــرای
خــودش باشــد.
زمانــی کــه مــدل کســب و کار طراحــی
میشــود ،بایــد کنترلهــای الزم صــورت
بگیــرد کــه اجــزای آن بــا هــم هماهنــگ
بــوده و بــا محیــط خارجــی انطبــاق داشــته
باشــد و بــا تیمــی کــه میخواهــد آن را
اجــرا کنــد ،هماهنــگ باشــد.
رکــن ســوم هــم الیــه ســازماندهی اســت
کــه شــامل ســاختار ســازمانی ،فرایندهــا،
فناوریهــا و نیــروی انســانی اســت .الیــه

ســازماندهی بایــد بــا مــدل کســب و کار
متناســب باشــد و الیــه کســب و کار نیــز
بــا اســتراتژیها ســازگار باشــد .بــا ایــن
حــال همــان طــور کــه اشــاره شــد ،شــروع
کار مــا بــا تعریــف مــدل کســب و کار
اســت و پــس از آن الیــه اســتراتژی خلــق
میشــود.
ســپس مجــددا بــا توجــه بــه اهــداف و
اســتراتژیها و احتمــال رویاپردازیهایــی
کــه بــه آن اضافــه شــده اســت ،مــدل
کســب و کار مجــددا بازآفرینــی شــده و
در نهایــت براســاس ایــن مــدل کســب و
کار ،بــه الیــه ســوم کــه ســازماندهی اســت
پرداختــه میشــود.
انتظــار داریــم همیشــه ایــن ســه الیــه بــا
هــم هماهنــگ باشــند و درنتیجــه اگــر
یــک روزی در الیــه اســتراتژی تغییراتــی
اعمــال شــد ،بــه تناســب و در صــورت نیــاز
مــدل کســب و کار هــم تغییــر خواهــد
کــرد تــا هماهنگــی الزم بــه دســت آیــد.
بــه شــکل مشــابه بــا تغییــر مــدل کســب
و کار نیــز ،تغییــرات مــورد نیــاز در الیــه
ســازماندهی رخ خواهــد داد.
پــس تعریــف مــا ایــن اســت کــه همــه
ســازمانها از جملــه خــود شــرکت نویــن
ایــده فاخــر ایرانیــان و هلدینــگ فاخــر،

حتمــا از ســه الیــه اســتراتژی ،مــدل
کســب و کار و ســازماندهی بهرهمندنــد و
مــا موظفیــم مراقــب باشــیم کــه هماهنگی
بیــن ســه الیــه وجــود داشــته باشــد.
 بــه نظــر شــما اکوسیســتم کســب
و کار فاخــر در آینــده چــه تاثیراتــی
ممکــن اســت بــر اقتصــاد ملــی مــا
داشــته باشــد؟

زمانــی کــه مــا با دقــت اقتصــاد کشــورهای
پیشــرفته را مــورد مطالعــه قــرار مــی
دهیــم یکــی از ویژگــی هــای مشــترکی
کــه در آنهــا مشــاهده میکنیــم ،حضــور
اکوسیســتم هــای مدیریــت شــده کســب و
کار اســت کــه از بــه هــم پیوســتن تعــداد
زیــادی شــبکه هــای ســاختار یافتــه پدیــد
آمــده انــد.
بــا توجــه بــه رونــدی کــه در چنــد ســال
گذشــته در ارتبــاط بــا مــدل هــای کســب
و کار و شــکل گیــری اجتمــاع مدیریــت
شــده ای از آنهــا در هلدینــگ فاخــر

وجــود داشــته اســت ،مــن بــه پیدایــش
اکوسیســتم فاخــر در ســال هــای آینــده و
وقــوع تاثیــرات مثبــت آن بــر اقتصــاد ملــی
ایــران بســیارخوش بیــن هســتم.
بــه نظــر مــن یکــی از مهــم تریــن
تاثیــرات مثبــت اکوسیســتم فاخــر
بــر اقتصــاد ایــران ،افزایــش فرصــت
هــای ایجــاد کســب و کارهــای جدیــد
و بــه طبــع آن کاهــش بیــکاری
خواهد بود.

بدیهــی اســت بهبــود وضعیــت اقتصــادی
بــر رفــاه و آســایش آحــاد جامعــه
نیــز تاثیــر گــذار خواهــد بــود امــا
هــدف اصلــی مــا در هلدینــگ فاخــر،
افزایــش تعــداد کســب و کارهایــی اســت
کــه آموختهانــد بــه صــورت مســتمر
مــدل کســب و کار خــود را بــا شــرایط
محیطــی ســازگار کننــد و بــه طبــع ضمــن
حفــظ بقــاء خــود در تضمیــن ســامت
اکوسیســتم نیــز مشــارکت نماینــد.

[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸

25

رئیس هیأتمدیره تینکست پیشبینی کرد:

تحویل  14هزار بسته در روز با تینکست
هزینــه هــای زیــاد حمــل و نقــل در کالن شــهرهایی مثــل تهــران کــه
بــا آلودگــی هــوا ،ترافیــک ســنگین و  . . .مواجــه اســت و همچنیــن
افزایــش ســرعت زندگــی و فعالیــت هــای اقتصــادی و ضــرورت
پرهیــز از ســفرهای غیــر ضــروری در شــهر ،درخواســتهای
جدیــدی بــرای ارســال مراســات درون شــهری ایجــاد کــرده اســت.
در ایــن شــرایط ،خدمــات تحویــل فــوری و ســازمان یافتــه کــه
پاســخگوی ایــن درخواســت هــا بــوده و موجــب صرفهجویــی در
منابــع مختلــف ( اعــم از پــول ،وقــت و ســایر منایــع ) مــی شــود،
بــه ســرعت مــورد اقبــال عمومــی قــرار گرفــت و باعــث ظهــور و
توســعه شــرکت هایــی شــد کــه در ایــن زمینــه فعالیــت مــی کننــد.
در ایــن راه شــرکت تیپیــک بــا ارایــه راهکارهــای فناورانــه خــود
و بهــره بــردن از ناوگانــی آمــوزش دیــده ،متخصــص ،ورزیــده و
امیــن امــکان ارســال و تحویــل مقــرون بــه صرفــه و مطمئــن کاال،
اســناد ،انجــام خدمــات نیابتــی و همچنیــن خریدهــای روزانــه را
فراهــم کــرده اســت.
تــی پیــک دیــروز و تــی نکســت امــروز بــا تکیــه بــر دانــش روز
در زمینــه فــن آوری اطالعــات و شــناخت نیازهــای بــازار ،موجــب
صرفــه جويــي قابــل توجهــي در وقــت و منابــع مشــتریان خــود
شــده اســت و بــا جلوگيــري از ترددهــاي بــي مــورد مــردم و
وســایل نقليــه شــخصي و در نتيجــه كاهــش ترافيــك شــهري

 از دالیــل و اهــداف تأســیس
بگوییــد.
تینکســت

هرچنــد در ظاهــر تینکســت یــک
کســبوکار جدیــد و متفــاوت از آنچــه
در بــازار خدمــات پســتی وجــود دارد
نیســت ،امــا بــا ایدههــا و مأموریتهــای
بســیار متفــاوت و بــا هــدف تکمیــل
زنجیــره خدمــات لجســتیکی اکوسیســتم
لجســتیک در هلدینــگ فاخــر شــکل
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و كاهــش هزينــه هــاي حمــل و نقــل و  . . .حداكثــر بهــرهوري را
بــه ارمغــان آورده اســت.از جملــه خدماتــی کــه تــی نکســت تــوان
ارائــه آن را دارد ،مــی تــوان بــه توزیــع مویرگــی و انبــوه مرســوالت
ســازمان هــا و ادارات و شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی و تحویــل
 On Demand, Same Day, Next Day, TLSاشاره کرد.
مهنــدس علــی شــریف محســنی ،رئیــس هیأتمدیــره شــرکت
تینکســت اســت .او بالفاصلــه پــس از اخــذ دیپلــم ریاضــی و
پایــان خدمــت ســربازی ،جــذب دولــت و اداره پســت شــد و اکنــون
بیــش از  42ســال اســت کــه در ایــن صنــف فعالیــت دارد.
او بالفاصلــه پــسازآن کــه دیپلــم ریاضــی خــود را گرفــت بــه
ســربازی رفــت و پـسازآن در دولــت و شــرکت پســت مشــغول بــه
کار شــده و البتــه همزمــان بــا کار ،تحصیــات خــود را در مقاطــع
باالتــر ادامــه داد و تحصیــل و کســب تجربــه را در فیلــد مراکــز
مکانیــزه پســتی ( )postal mechanization complex centerدر
کشــور ژاپــن و ایــران گذرانــد.
وی پــس از بازنشســتگی ،بــا دنیایــی از تجربــه بــه بخــش خصوصــی
آمــد تــا نقــش خــود را در توســعه صنعــت پســت و خدمــات
لجســتیکی بیشازپیــش ایفــا کنــد.
او در ایــن گفتوگــو از خدمــات ،برنامههــا و اهــداف تینکســت
میگویــد.

گرفتــه اســت .جملــه معروفــی وجــود دارد
کــه بســیار بــه آن معتقدیــم و در تاســیس
تینکســت نیــز بــه طــور جــدی بــه آن
توجــه شــد و آن هــم ایــن اســت کــه «یــا
بایــد اول باشــید و یــا متفــاوت » .قاعدت ـاً
تینکســت اول نبــود چــرا کــه پیــش از آن
شــرکتهای مختلفــی در ایــن بــازار فعــال
شــده و دفاتــر کوچــک و بزرگــی شــکل

گرفتــه بــود .پــس بــرای اینکــه بتوانیــم
در بــازار بهخوبــی جلــوه کنیــم بایــد
متفــاوت میبودیــم .خوشــبختانه ایــن
فرصــت بــرای مــن فراهــم بــود کــه از آغــاز
تأســیس تینکســت در آن حضــور داشــته
باشــم و از همــان آغــاز ایــده متفــاوت
بــودن را دنبــال کردیــم.
 فراینــد انتخــاب مســیر فعالیــت

بــرای تینکســت و ایجــاد ایــن
تفاوتهــا چگونــه طــی شــد؟

اینکــه یــک بســته از فرســتنده دریافــت
شــود و پــس از گذرانــدن یــک فراینــدی،
بــه دســت گیرنــده برســد ،میتوانــد از
مســیرها و شــیوههای متفاوتــی صــورت
بگیــرد کــه مجموعــه خدمــات پســتی را
شــامل میشــود.
شــکلها و شــیوههای رایــج در دنیــا
معمــوالً بــه اینگونــه اســت کــه
فرســتنده ،بایــد خــود را بــه یــک نقــاط
تمــاس ( )contact pointبرســاند ،بــه یــک
دفتــر و یــا صنــدوق پســتی مراجعــه کــرده
و مرســوله خــود را تحویــلدهــد و یــا در
اشــکال جدیدتــر بــا تمــاس بــا کال ســنتر،
اپلیکیشــن ،USSD، locker ،وب پنــل و
 Resident Courierدرخواســت خــود را
ثبــت کــرده و ایــن ارائــه دهنــده خدمــات
پســتی اســت کــه بــرای دریافــت بســته
بــه نشــانی فرســتنده مراجعــه میکنــد.
بــرای همــه ایــن مــوارد توصیــه هــا و
اســتانداردهایی در اتحادیــه جهانــی پســت
( )UPUتعریــف شــده و یــک شــرکت فعــال
در صنعــت پســت بایــد آنهــا را رعایــت
کنــد.
عــاوه بــر تفاوتهــا در شــیوه تحویــل
بســته بــه ارائهدهنــده خدمــات
پســتی ،تفاوتهــای دیگــری در نــوع
درخواســتهای خدماتــی وجــود دارد.
مثــ ً
ا ممکــن اســت مشــتری نیــاز بــه
خدماتــی داشــته باشــد کــه الزم اســت
یــک نفــر بــه نیابــت از او ایــن خدمــات
را انجــام دهــد .یــا در بحــث ارســال کاال،
نیازهــای زمانــی متفاوتــی بــرای ارائــه
خدمــت وجــود دارد و ارســال کاال میتوانــد
بهصــورت در لحظــه (،)on Demand
ارســال کاال در همــان روز (،)Same Day
ارســال کاال در روز بعــد ( )Next Dayو
تحویــل در زمــان معیــن ( )TLSباشــد کــه
هرکــدام از ایــن درخواســتها نیــاز بــه
زیرســاختهایی دارد .مهــم ،مــدل کســب
و کاری اســت کــه بــرای تــی نکســت
تعییــن شــده اســت.
تیــم تحقیقاتــی تینکســت ،شــکلهای
مختلــف بــازار را احصــاء و میــزان عرضــه
و تقاضــای هــر خدمــت را در بــازار

اندازهگیــری کــرده اســت تــا خالءهــای زیــادی بــه تیــم تینکســت داد از جملــه
موجــود شناســایی و مســیر فعالیــت اینکــه در حــوزه مدیریــت نــاوگان و
تینکســت انتخــاب شــود.
مدیریــت نیازهــای بــازار ،تجربههــای
ایــن
بهتناســب
مطالعــات زیــادی کســب شــد .همیــن تجــارب و
برنامهریزیهایــی انجــام شــد کــه از آن اتفاقــات درون بــازار و آنچــه کــه در دنیــا
جملــه ،دســته بنــدی متقاضیــان خدمــات در جریــان بــود ،نشــان داد کــه بهتر اســت
تــی نکســت بــر حســب انتظاراتشــان بــود .بهجــای پوشــش تقاضــای ،on Demand
بــرای آن دســته از مشــتریان کــه هزینــه ســراغ توزیــع  Same Dayبرونــد .اکنــون
در الویــت اســت ،تــی نکســت ســرویس در حــوزه  Same Dayشــرکت تینکســت
اکونومــی را طراحــی کــرد و یــا بــرای آن در موقعیــت بســیار خوبــی قــرار دارد و بــا
عــده کــه زمــان تحویــل برایشــان مهــم همــکاری بــا شــرکتهای بــزرگ کوریــری
بــود ســرویس  TLSو  On Demandرا نشــان داده اســت ،امــکان جهــش بزرگــی
طراحــی کــرد و بــرای مجموعــه فعــاالن بــرای تینکســت فراهــم شــده اســت.
خریــد و فــروش اینترنتــی ،ســرویس یــک
شــهر و یــک قیمــت را طراحــی کــرد و در  دربــاره پــروژه  My Tipaxو نقــش
ایــن راه نیــز چرخش هــای هوشــمندانهای تینکســت در آن بیشــتر توضیــح
داشــت .اکنــون بــازار هدفــش معلــوم و دهیــد.
مســیر دســتیابی بــه آن نیــز روشــن شــده پــروژه  Mytipaxاز جملــه پــروژه هایــی
اســت کــه در فضــای آنالیــن انجــام
اســت.
میشــود .تــی نکســت مطابــق خواســت
و نظــر کارفرمــا ،نــاوگان خــود را آمــوزش
داده و بــه محــض دریافــت یــک ســفارش
بالفاصلــه بــه نشــانی فــرد فرســتنده ،بــرای
دریافــت بســته پســتی مراجعــه و برابــر
اســتانداردهای تعریــف شــده کارفرمــا و
الزامــات مربوطــه ،مرحلــه پذیــرش و قبــول
یــک بســته را انجــام داده و بــه نزدیــک
تریــن شــعبه کارفرمــا تحویــل مــی دهــد.
ایــن توضیــح را بایــد بدهــم که کمیســیون
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی،
بــرای مثــال فعالیــت در بخــش فعــاالن حــوزه پســت را بــه رعایــت یــک
 ،on Demandکار جذابــی بــود امــا با توجه ســری اســتانداردها در ارائــه خدمــات
بــه وجــود و فعالیت گســترده تعــداد زیادی پســتی ملــزم کــرده اســت کــه الاقــل
از رقبــا ،ارائــه ایــن نــوع خدمــت بهطــور در بخــش دریافــت کاال ،هیــچ یــک از
آزمایشــی در یــک منطقــه از تهــران آغــاز شــرکتهای مشــابه ،ایــن اســتانداردها
شــد و البتــه موانــع زیــادی هــم در مســیر را رعایــت نمیکننــد .بــر اســاس ایــن
اجــرا داشــت .یکــی از آن موانــع بســیار اســتانداردها ،محتویــات بســتهای کــه
دشــوار ،اقنــاع کاربــران بــه دانلــود و نصــب قــرار اســت ارســال شــود بایــد در لحظــه و
اپلیکیشــن اســت .آن تجربــه ،درسهــای محــل دریافــت ،احــراز و وزن شــود ،قبــض
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رســید صــادر و اتیکــت شــماره مرســوله
بهصــورت بارکــد روی آن الصــاق شــود.
در واقــع تقریبـاً تمــام پروســه قبــول یــک
بســته پســتی بایــد در محــل فرســتنده
انجــام شــود .تمــام ایــن امــور ،مطابــق
نظــر کارفرمــا توســط عوامــل تــی نکســت
انجــام مــی شــود.
در پــروژه  ،My Tipaxقــرار اســت بحــث
دریافــت کاال از فرســتنده بــر عهــده
شــرکت تینکســت باشــد .مــا معتقدیــم
کــه اگــر در مرحلــه دریافت بســته پســتی،
 first mileکار بهدرســتی انجــام شــود
تــا انتهــای

توزیــع مرســوله بهخوبــی انجــام خواهــد
شــد .بهویــژه همــکاران مــا آموزشهــای
تخصصــی دراینبــاره دیدهانــد و ســرویس
بســیار ایــده آلــی را ارایــه میکننــد.
تــی نکســت ایــن آمادگــی را دارد تــا بــرای
همــه شــرکت هــا و ســازمان هــای دولتــی
و خصوصــی ،خدمــات مــورد نیازشــان
را طراحــی و عوامــل خــود را آمــوزش
داده و انجــام دهــد .بــا توجــه بــه مــدل
کســب و کاری تــی نکســت شــرکت هایــی
کــه خدمــات warehouse & fulfilment
 & Gatewayو  . . .ارائــه مــی دهنــد
میتواننــد از خدمــات تــی نکســت بهــره
ببرنــد.
 عــاوه بــر تیـپـــاکس ،بــه
چــه مشــتریان دیگــری ســرویس
مید هیــد ؟

شــرکــتهــــا و مشــتریان زیــادی
از خدمــات مــا اســتفاده میکننــد
کــه عمومــاً از رســته شــرکتهای
اینترنتــی و ارائهدهنــدگان خدمــات
غیرحضــوری هســتند .نیازهــا و
درخواســتهای ایــن گــروه از
مشــتریان نیــز متفــاوت اســت.
بــرای مثــال ،برخــی از ایــن
گروههــا درخواســت ارســال
و تحویــل کاال بهصــورت On
 Demandدارنــد و برخــی
دیگــر درخواستهایشــان
بهصــورت Same Day
انــجـــام مـــیشــــود.
بــــرخی فروشگاههــــای
اینتـــرنتی بــزرگ نیــز
نیـــازهای متنتوعتــری
چــونCash on Delivery
 (COD)Dدارنــد ،بــه
ایتــن مـــعنی کـــه
هزینــه کاال در محــل
و از خریــدار دریافــت
شــده کــه ایــن نیــاز
نیــز پوشــش داده
میشــو د .
بنابرایــن

بــرای پذیــرش
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مشــتریان جدیــد بــا نیازهــای متنــوع
آمادگــی داریــد.

بلــه ،اکنــون ایــن آمادگــی وجــود دارد و
حتــی مذاکراتــی هــم بــرای ارائــه خدمات
بــه بخــش دولتــی در حــال انجــام اســت
کــه البتــه نیازهــای آنهــا کمــی متفــاوت
اســت.

 ارائــه طیــف گســتردهای از خدمات
و تحویــل کاال بــه نشــانیها و مشــتریان
مختلــف ،نیــاز بــه هوشــمندی ســازمان
دارد .آیــا بــرای ایــن هوشمندســازی
تالشــی کردهایــد؟

بلــه ،کار واقعــاً پیچیــده اســت .مــا هــم
کار توزیــع کاال را بــه مشــتری نهایــی
در گــروه ( )B2Cانجــام میدهیــم و هــم
کاال را از تولیدکننــدگان و عمدهفروشــان
بــه دســت توزیعکننــدگان خــرد ()B2B
میرســانیم و البتــه آمــاده ارائــه خدمــات
بــه بخــش دولتــی هــم هســتیم .از ســوی
دیگــر سفارشــات مختلــف و متنوعــی
در بــازار وجــود دارد .افــراد در ســنین و
پوزیشــن هــای مختلــف ،درخواســتهای
متنوعــی دارنــد و یــا ممکــن اســت
درخواســت کاالهــای پرمصــرف یــا Fast-
Moving Consumer Goods (FMCG)L

را داشــته باشــند .ایــن پیچیدگیهــای
بــازار ســبب میشــود کــه مــا بــرای هــر
دســته از مشــتریان ،بــا توجــه بــه مــدل
کســب و کار مــان خدمــات ویــژهای را
تــدارک و تعریــف کنیــم.
در تینکســت بهطــور خــاص ،روی
هــوش تجــاری ()Business Intelligence
کار شــده امــا هنــوز راه زیــادی تــا
پیادهســازی کامــل آن داریــم.
 گســتره جغرافیایــی فعالیتهــای
تینکســت چگونــه اســت؟

فعــ ً
ا خدمــات مــا در تهــران ارائــه
میشــود امــا بــا توجــه بــه مأموریتهــا و
اهــداف شــرکت ،فعالیــت تینکســت بایــد
بــه ســایر شــهرهای کشــور نیــز گســترش
یابــد.

 ارائــه ایــن حجــم از خدمــات،
نــاوگان بــزرگ و آموزشدیــدهای
میخواهــد .چــه تعــداد نیــرو داریــد و
آیــا بــه آنهــا آموزشهــای الزم ارائــه

میشــو د ؟

نــاوگان تینکســت حــدود  66نفــر
نیــرو دارد کــه بهصــورت تماموقــت در
اختیــار بــوده و در واقــع کوریرهــای تحــت
حمایــت تینکســت هســتند .ایــن یکــی
از نــکات متمایــز کننــده اســت زیــرا در
ســرویس هــای متکــی بــر نــاوگان آزاد،
قبــول و یــا رد یــک خدمــت بســتگی بــه
نــاوگان دارد کــه عمومــا غیــر متخصــص و
خــوش نشــین هســتند ،بــه همیــن دلیــل
در شــرایط خــاص مثــل روزهــای بارانــی
ســرویس هــای آنهــا بــا معضــل همــراه
اســت .امــا تــی نکســت حتــی مــی توانــد
کوریرهــای مقیــم را بــرای متقاضیــان
آمــاده کنــد.
در کنــار ایــن بخــش ،امــکان توســعه
تعــداد نیروهــا در بخــش  on Demandنیــز
وجــود دارد .معمــوالً نیروهــا در ایــن بخش
بــه اســتخدام شــرکت در نمیآینــد و بــه
صــورت پیمانــکاری همــکاری میکننــد.
در بخــش آمــوزش نیــز مــا آموزشهــای
مربــوط بــه کوریــری را بــه کل نــاوگان
و نیروهــای پیمانــکاری ارائــه میدهیــم.
دربــاره خدماتــی خــاص کــه بــه
درخواســت کارفرمــا ارائــه میشــود،
عــاوه بــر آموزشهــای کوریــری ،بــه
آموزشهــای ویــژه خدمــات تحصی ـلداری
نیــز نیــاز اســت کــه ایــن آموزشهــا هــم
ارائــه شــده اســت.

همانطــور کــه میدانیــد اوج کار ارائــه
خدمــات لجســتیکی زمســتان و شــب عیــد
اســت و در فصــل بهــار ،تعــداد بســتهها
بــا افــت قابلتوجهــی مواجــه میشــود.
در فروردیــن مــاه ســال جــاری بــه طــور
میانگیــن روزانــه  700بســته جــا بــه جــا
شــده اســت.

بســیاری از شــرکتها و

فروشــگاههای اینترنتــی بهجــای
اســتفاده از خدمــات شــرکتهای
پســتی ،تعــدادی موتورســوار را
اســتخدام کردنــد و فعالیتهــای
لجســتیکی خــود را از ایــن طریــق
انجــام میدهنــد .پاســخ شــما بــه
ایــن اســتراتژی چیســت و همــکاری بــا
تینکســت بــرای ایــن شــرکتها چــه
ارزشافــزودهای را ایجــاد میکنــد؟

قطعــاً ایــن امــکان بــرای هــر شــرکتی
وجــود دارد ولــی اینکــه یــک شــرکت
صفــر تــا صــد تمــام نیازهایــش را بهتنهایی
برطــرف کنــد منطقــی و اقتصادی نیســت.
تقســیم کار اجتماعــی و ســپردن امــور
بــه متخصصیــن آن ،امــروز یــک موضــوع

پذیرفتــه شــده و بدیهــی اســت کــه کار
تخصصــی را بایــد بــه نیــروی متخصــص
واگــذار کــرد .بــا همیــن طــرز تفکــر و
نــگاه هــم ،بزرگتریــن شــرکت کوریــری
ایــران بــه عنــوان مجموعــهای متخصــص
و فعــال در ایــن حــوزه ،بخــش پذیــرش و
دریافــت مرســوله را بــه تینکســت واگــذار
کــرده اســت.
اگــر قــرار باشــد یــک فعــال خریــد و
فــروش اینترنتــی در کنــار بازاریابــی و
فــروش محصــوالت ،عملیــات دریافــت و
ارســال کاال را هــم انجــام دهــد ،خــودش را
از مزایــای اســتفاده از خدمــات تخصصــی

 برنامــه تینکســت تــا آخــر ســال
چیست ؟

براســاس برنامــه و بودجــه پیشــنهادی
مدیرعامــل تینکســت و بــا تصویــب
هیأتمدیــره ،رســیدن بــه رکــورد 14000
بســته در روز پیشبینــی شــده اســت
کــه بــرای تحقــق آن بایــد بــه میانگیــن
جابهجایــی روزانــه  8هــزار بســته برســیم
کــه دســتیابی بــه ایــن رقــم اص ـ ً
ا دور از
انتظــار نیســت .البتــه بــا چالشهایــی از
جملــه شــرایط اقتصــادی کشــور مواجــه
هســتیم امــا معتقــدم دسترســی بــه ایــن
هــدف ممکــن اســت.
 میــزان فعلــی جابهجایــی بســته
در تینکســت چقــدر اســت؟
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محــروم کــرده اســت .تینکســت ایــن
تخصــص را دارد کــه یــک بســته را بــا
شــرایط اســتاندارد و قیمــت مناســب
و مقــرون بهصرفــه جابهجــا کنــد و
راهــکاری ســاده دربرابــر پیچیدگیهــای
نیازهــای لجســتیکی در برابــر افــراد و
شــرکتهای مختلــف بگــذارد.
ارزشــی کــه تینکســت ایجــاد میکنــد
ایــن اســت کــه اوالً یــک زمانبنــدی
مناســب و دقیــق را بــرای ارائــه خدمــات
در اختیــار مشــتریان میگــذارد .در
کنــار آن ،کار را بــا کیفیــت و اســتاندارد
بــاال و هزینــه تمامشــده پاییــن انجــام
میدهــد .امــروز بعیــد اســت یــک
شــرکت بــا اســتخدام موتورســوار بتوانــد
یــک بســته را بــا قیمتــی کمتــر از  7هــزار
تومــان ارســال کنــد ،چراکــه هزینــه هــای
پنهــان ایــن کار بیــش از ایــن ارقــام اســت.
امــا در تینکســت بهویــژه در تعــداد بــاال،
کار بــا قیمتــی مناســب تــر از ایــن ارقــام
انجــام میشــود .عــاوه بــر ایــن ،پرســنل
تینکســت نــه تنهــا آموزشهــای الزم را
دیدهانــد کــه تجربــه الزم و کافــی بــرای
حمــل بســته و روابــط عمومــی برخــورد بــا
مشــتریان را نیــز دارنــد .عــاوه بــر ایــن،
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پنــل و اپلیکیشــنی در اختیــار مشــتریان
قــرار میگیــرد کــه آنهــا بهراحتــی
میتواننــد سفارشــات خــود را ثبــت کــرده
و وضعیــت بســته خــود را جویــا شــوند.
 بــرای اینکــه یــک مجموعــه از
خدمــات شــما اســتفاده کنــد ،بایــد
حجــم مشــخصی از کار را ســفارش
دهــد؟

نــه ،مــا هیــچ محدودیتــی تعییــن
نکردهایــم و حتــی تــک بســتهها را نیــز
جابهجــا میکنیــم .بااینحــال هرچــه
تعــداد بســتهها بیشــتر باشــد ،طبیعتــاً
هزینههــا کاهــش مییابــد.
 در ابتــدا نــام ایــن مجموعــه
تیپیــک بــود امــا بــه تینکســت
تغییــر پیــدا کــرد .علــت ایــن تغییــر
نــام چــه بــود و چــرا تینکســت
انتخــاب شــد؟

بــه علــت ندانــم کاری هــای برخــی افــراد،
ایــن کلمــه بــار چنــدان مثبتــی نــدارد.
ایــن یــک موضــوع فرهنگــی اســت و بایــد
در جــای خــود روی آن کار شــود .بهویــژه
اینکــه پیکهــا واقعــاً افــراد امیــن و
زحمتکشــی هســتند کــه بهصــورت
عمومــی پیــامآور خبرهــای خــوب هســتند.
در بســیاری از کشــورهای دنیــا هــم بــه
مجموعــه نامهرســانها و پســتچیها و
کوریــر هــا نــگاه مثبتــی وجــود دارد و ایــن
قشــر بســیار دوستداشــتنی و محبــوب
هســتند .ولــی بههرحــال بــار منفــی ایــن
اســم ســبب شــد تــا بــه فکــر تغییــر نــام
شــرکت باشــیم .همزمــان شــعار «همــراه
لجســتیک کسـبوکار شــما» برای شــرکت
انتخــاب شــد و بــا توجــه بــه ایــن شــعار،
بــرای ایــن مجموعــه نــام «تینکســت»
برگزیــده شــد .ایــده انتخــاب ایــن نــام هــم
ایــن اســت کــه از یکســو بــه مشــتریان
بگوییــم مــا گام و قــدم بعــدی شــما
هســتیم و از ســوی دیگــر فضــای فناورانــه
و هوشــمند خدمــات را نشــان دهیــم.

بلــه ،همانطــور کــه گفتیــد در ســال
 1396کــه شــرکت در حــال تأســیس
بــود ،نــام تیپیــک انتخــاب نخســت بــود؛
امــا اشــکال کار آنجــا بــود کــه بــا وجــود
 در پایــان اگــر نکتــه دیگــری
خدمــات بســیار خــوب و مؤثــری کــه
باقیمانــده اســت بفرماییــد.
پیکهــا بــه جامعــه میدهنــد ،شــاید
تینکســت گفتنــی زیــاد دارد و خیلــی
از ایــن گفتنیهــا ،حــرف دل اســت.
تینکســت دوستداشــتنی اســت بــه
ایــن دلیــل کــه در آغــاز یــک فراینــد
پیچیــده قــرار دارد.
زمانــی کــه همــکاران مــا بــرای دریافــت
یــک بســته بــه فرســتنده مراجعــه
میکننــد ،او یــک دنیــا نگرانــی دارد کــه
آیــا بســتهاش بهموقــع و بــا رعایــت اصــول
و بهســامت بــه مقصــد میرســد یــا نــه.
در واقــع فــردی کــه بــرای دریافــت یــا
تحویــل بســته مراجعــه میکنــد ،ویتریــن
کل فراینــدی اســت کــه بــرای ارســال
بســته طــی شــده اســت و تنهــا صــورت
و ظاهــری اســت کــه مشــتری میبینــد.
اتفاقــاً بخــش دوستداشــتنی کار هــم
همیــن برخــورد بــا مشــتریان اســت و
اینکــه بــا یــک لبخنــد بــه او آرامــش
بخشــیده و بهگونــهای بــا او برخــورد
شــود کــه از یــک مشــتری عــادی بــه یــک
مشــتری وفــادار بــدل شــود.

مدیر آموزش و امور دانشجویی دانشکده پست و مخابرات مطرح کرد:

فارغالتحصیلی  ۵۰۰۰دانشجوی رشته پست
محمــد احمــدی مدیــر آمــوزش و امــور دانشــجویی دانشــکده
پســت و مخابــرات اســت .او پیــش از ایــن معــاون فنــی
شــرکت ملــی پســت بــوده اســت و ســالها فعالیــت احمــدی در
صنعــت پســت ،از او یــک کارشــناس تمــام عیــار درایــن حــوزه
ســاخته اســت.او در ایــن گفــت وگــو عــاوه بــر تشــریح فعالیتهــای
دانشــکده پســت و مخابــرات ،بــه تحلیــل وضعیــت صنعــت پســت

 دانشــکده علمــی کاربــردی پســت و
مخابــرات چــه تاریخچ ـهای دارد؟

دانشــکده علمــی کاربــردی پســت
و مخابــرات ،یــک واحــد آموزشــی
دانشــگاهی قابــل توجــه اســت چــرا کــه
قدمــت تاســیس و شــروع بــه فعالیتــش از
دانشــگاه تهــران هــم بیشــتر اســت .ایــن
دانشــکده در ســال  1307و کمــی پــس
از تشــکیل وزارت پســت ،تلگــراف و تلفــن
تاســیس شــد .دلیلــش هــم ایــن بــود کــه
دانــش مخابــرات ،دانشــی وارداتــی بــود و
مســووالن وقــت ،آمــوزش نیــروی انســانی
متخصــص در ایــن حــوزه را ضــروری
میدانســتند.
ایــن دانشــکده کــه در ضلــع شــمالی
پردیــس وزارت ارتباطــات قــرار داشــت،
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و بعــد
از انقــاب فرهنگــی ،بــا  8دانشــکده
دیگــر ادغــام و دانشــگاهی تاســیس شــد

در کشــور پرداختــه اســت.
پیــش از خوانــدن ایــن مصاحبــه ،ایــن توضیــح الزم
اســت کــه پذیــرش دانشــجو در رشــتههای بلنــد
مــدت دانشــکده پســت و مخابــرات فعــا متوقــف اســت
چــرا کــه شــورای عالــی اداری دســتور داده اســت دانشــکدههای
علمــی کاربــردی وابســته بــه دســتگاههای اجرایــی منحــل شــوند.

کــه بعدهــا دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن
طوســی نــام گرفــت .اوایــل دهــه
 70مجــددا خــاء نبــود یــک فضــای
اختصاصــی و تخصصــی بــرای رشــتههای
مرتبــط بــه حــوزه وزارت وقــت پســت،
تلگــراف و تلفــن ،احســاس شــد و در ســال
 1372مجــوز تاســیس دانشــکده مخابــرات
اخــذ و در محــل فعلــی دانشــکده ،در دو
رشــته ســوییچ و انتقــال ،پذیــرش دانشــجو
انجــام شــد .در ســال  1374هــم رشــته
پســت بــه رشــتههای ایــن دانشــکده
افــزوده شــد و نــام دانشــکده مخابــرات
بــه دانشــکده پســت و مخابــرات تغییــر
کــرد .از ســال  1379هــم ایــن دانشــکده
بــه ذیــل دانشــگاه علمی-کاربــردی منتقــل
شــد و پذیــرش دانشــجو از مســیر خــاص
ایــن دانشــگاه انجــام گرفــت.
در ســال  1385و در جریــان واگــذاری
شــرکت مخابــرات ایــران بــه بخــش

خصوصــی ،ایــن دانشــکده نیــز بــه اشــتباه
بــه خریــدار مخابــرات واگــذار شــد .در
ســال  1394بــا پیگیریهایــی کــه
بــرای بازگشــت ایــن دانشــکده انجــام
شــد ،فعالیــت دانشــکده در دو حــوزه
پذیــرش دانشــجو در دورههــای بلنــد
مــدت بــرای رشــتههای علمــی کاربــردی
و دورههــای آموزشــی کوتــاه مــدت
داخلــی و بینالمللــی بــرای ســازمانها
و شــرکتها و موسســات تابعــه وزارت
ارتباطــات و بخشخصوصــی فعــال در
حــوزه  ICTاز ســر گرفتــه شــد.
 در حــوزه پســت چــه دورههــای
آموزشــی ارایــه میکنیــد؟

در ســال  1374نخســتین دوره پذیــرش
دانشــجو در رشــته مدیریــت خدمــات
پســتی و در مقطــع کاردانــی انجــام
شــد .در ســال  1378نخســتین دوره
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کارشناســی خدمــات پســتی هــم برگــزار
شــد و فارغالتحصیــان رشــته کاردانــی
پســت بــه عــاوه فــوق دیپلمهــای
رشــتههای مدیریــت ،حســابداری و
نرمافــزار توانســتند بــرای حضــور در ایــن
رشــته آزمــون دهنــد .در ادامــه نیــز رشــته
کارشناســی پســتبانک بــه رشــتههای
دانشــکده افــزوده شــد.
بــا واگــذاری ایــن دانشــکده بــه مخابــرات،
وقفــهای در فعالیتهــای آن در رشــته
پســت ایجــاد شــد و همزمــان هــم
شــرکت پســت از دانشــگاه علمــی
کاربــردی مجــوز تاســیس یــک دانشــکده
را دریافــت و دورههــای متعــددی را
هــم برگــزار کــرد .امــا بــا بازگشــت ایــن
دانشــکده بــه وزارتخانــه ،فعالیتهــای
آموزشــی پســت نیــز مجــددا بــه ایــن
مرکــز منتقــل شــد .اکنــون هــم در مقطــع
کارشناســی پســت دانشــجو داریــم کــه
در حــال فارغالتحصیــل شــدن هســتند.
پذیــرش مجــدد دانشــجو هــم منــوط بــه
تعییــن تکلیــف مصوبــه شــورای عالــی
اداری مبنــی بــر انحــال مراکــز آموزشــی
علمــی کاربــردی وابســته بــه دســتگاههای
اجرایــی اســت.
در ایــن مــدت البتــه چند گام برای توســعه
رشــتههای پســتی انجــام شــد کــه البتــه
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منتــج بــه نتیجــه نشــدند .بــرای مثــال در
حــوزه پســت در دو مقطــع کارشناســی و
کارشناســی ارشــد ،پیشــنهاد رشــتههای
جدیــد تخصصــی را مطــرح کردیــم و
حتــی عناویــن درســی هرکــدام از آنهــا
هــم مشــخص شــد .بــه طــور مشــخص
رشــتههای تجــارت الکترونیکــی در پســت
و الزامــات آن ،تکنولوژیهــای پســتی
و همچنیــن کســب و کار پســتی ســه
گرایشــی بــود کــه بــه عنــوان گرایشهــای
جدیــد پیشــنهاد کردیــم .ایــن رشــتهها
در پروســه تصویــب بودنــد کــه بــه دلیــل
مصوبــه شــورای عالــی اداری ،فعال بررســی
ایــن درخواســت مســکوت مانــده اســت.
ن مــواردی کــه نــام بــردم،
ایــ 
آموزشهــای بلنــد مــدت دانشــکده اســت
و فکــر میکنــم تاکنــون حــدود  5هــزار
نفــر فارغالتحصیــل ایــن دانشــکده در
رشــتههای پســتی از ســال  1374تــا
امــروز بودهانــد.
از ســال  1394نیــز دورههــای کوتــاه
مــدت تخصصــی در حــوزه پســت در ایــن
دانشــکده برگــزار شــده اســت.
البتــه تفاوتهایــی میــان آموزشهــای
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت وجــود دارد.
طبیعتــا آموزشهــای بلنــد مــدت جنبــه
آکادمیــک داشــته و ســرفصلهای دروس

عمومــی و اختصاصــی دارد و در واقــع بــه
صــورت تئوریــک و نظــری فــرد را بــرای
تصــدی یــک شــغل آمــاده میکنــد .امــا
آموزشهــای کوتــاه مــدت ،اهــداف ویــژه
و خــاص خــودش را دنبــال میکنــد و بــر
نیازهــای ســازمانی مبتنــی اســت.
یــک نکتــهای کــه بایــد اینجــا بگویــم
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه بیــش از دو
دهــه فعالیــت دانشــکده در حــوزه پســت،
مدرســان فعلــی ایــن دانشــکده افــرادی
هســتند کــه زمانــی در همیــن دانشــکده
تحصیــل کــرده و ســپس تحصیــات خــود
را تــا مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا
ادامــه دادنــد و در نتیجــه تــوان ایــن
را دارنــد کــه مباحــث اجرایــی را نیــز
تدریــس کننــد .همیــن موضــوع ســبب
شــده انتقــال تجربــه خوبــی صــورت بگیرد
و جنبــه مهــارت محــوری در رشــتههای
ایــن دانشــکده تقویــت شــده اســت.
دروس کوتــاه مــدت در حوزههــای مختلفی
ماننــد عملیــات ،تکنولوژیهــای جدیــد،
مفاهیــم مرتبــط بــا تحــول و توســعه و...
بــر حســب نیــاز ســازمانهای تابعــه
وزارت ارتباطــات از جملــه شــرکت پســت
و بخــش خصوصــی ماننــد اپراتورهــای
موبایــل و جدیــدا هــم اپراتورهــای پســتی
خصوصــی ،برگــزار شــده اســت .عــاوه

بــر ایــن دانشــکده پســت و مخابــرات
آمادگــی دارد بــه نیازســنجی ســازمانها
بــرای برگــزاری دورههــای کوتــاه مــدت
پرداختــه ،محتــوای آموزشــی مــورد نیــاز
را تدویــن کــرده و در نهایــت کار آمــوزش
را انجــام دهــد.
 ایــن دانشــکده چــه ظرفیتهــای
ویــژهای دارد کــه بایــد آمــوزش
تخصصــی در حــوزه پســت و مخابــرات
در آن ادامــه یابــد؟

ایــن دانشــکده چنــد ویژگــی منحصــر
بــه فــرد دارد و در درجــه نخســت ،در
حــوزه  ICTیــک نهــاد تخصصــی محســوب
میشــود .دومــا بــه جهــت قدمــت
دانشــکده ،بســیاری از مدیــران حــوزه
 ICTکشــور چــه در بخــش دولتــی و چــه
بخــش خصوصــی ،فارغالتحصیــل آن
هســتند و بــه همیــن دلیــل یــک ارتبــاط
و عالقـهای بــه ایــن دانشــکده وجــود دارد.
همیــن ارتبــاط ســبب میشــود جنــس
انتقــال تجربــه در ایــن دانشــکده بــا دیگــر
مراکــز آموزشــی مشــابه متفــاوت باشــد.
زمانــی کــه مخابــرات در حــال توســعه
بــود ،ایــن دانشــکده بــا دانشــگاههایی
ماننــد شــریف و امیرکبیــر همــاوردی
میکــرد و ارتبــاط و تعامــل خوبــی
وجــود داشــت .در دهــه  70ایــن دانشــکده
بودجــه خوبــی داشــت و بــه همیــن دلیــل
آزمایشــگاههای تخصصــی در اینجــا شــکل
گرفــت کــه حتــی کالسهــای کارگاهــی
دانشــجویان دانشــگاه شــریف هــم در ایــن
مــکان برگــزار مــی شــد.
نکتــه دیگــر ایــن کــه بــه نــدرت میتــوان
در مراکــز آموزشــی علمــی کاربــردی
دانشــکدهای را یافــت کــه هیــات امنــا و
هیــات علمــی داشــته باشــد .همچنیــن این
دانشــکده بــا اتحادیــه جهانــی مخابــرات
( )ITUو اتحادیــه جهانــی پســت ()UPU
همــکاری نزدیــک آموزشــی داشــته اســت
و اتفاقــا نخســتین دوره بینالمللــی پســت
را بــا حضــور فعــاالن دولتــی و خصوصــی
ایــن حــوزه در ســال گذشــته برگــزار
کردیــم.
 بــا توجــه بــه ظهــور و بــروز

فناوریهــای نویــن ،چــه خالءهایــی
در صنعــت پســت و حــوزه آمــوزش و
فنــاوری وجــود دارد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت پســت
کشــور واقعــا نیازمنــد یــک دقــت نظــر
جــدی اســت و تــا زمانــی کــه مفاهیــم
پایــهای بــه خوبــی شــناخته نشــده و
تعییــن تکلیــف نشــوند ،نمیتوانیــم بــه
خوبــی گامهــای بعــدی توســعه را در ایــن
صنعــت برداریــم .اگــر بــه تاریخچــه پســت
در کشــورهای توســعه یافتــه نــگاه کنیــم،
تــا قــرن  18و  19میــادی عمــا هیــچ
جایگزیــن ارتباطــی دیگــری در دنیــا بــه
غیــر از پســت نداشــتیم و آنچــه توانســت
دانــش را توســعه داده ،منتشــر کــرده
و عمومــی کنــد ،دســتیابی بــه صنعــت
پســت در کنــار توســعه صنعــت چــاپ بود.
بنابرایــن ،پســت نقــش ریشـهای و پایـهای
در توســعه جهــان ایفــا کــرده اســت .وجود
یــک پســت همهگیــر و قــوی ،ســبب
توســعه بهــرهوری در جامعــه میشــود.
همیــن مســاله باعــث میشــود در
بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه مانند
امریــکا ،فرانســه ،انگلیــس و ســوییس،
پســتچیها جایــگاه اجتماعــی باالیــی
داشــته و پســت نقــش کلیــدی و روزمــره
در همــه شــقوق زندگــی افــراد داشــته
باشــد؛ تقریبــا بیشــتر مــردم و بســیاری از
ســازمانها ،کارهــای مربوطــه را بــه طــور
کامــل بــه ایــن بخــش واســپاری کردهانــد.
ایــن درحالــی اســت کــه جوامــع در حــال

توســعه ،بــه دالیــل مختلــف نتوانســتهاند
پســت را توســعه دهنــد .البتــه مســایل
اقلیمــی و جغرافیایــی هــم در ایــن
عدم توسعهیافتگی موثر است.
ضــروری اســت بــه مفهــوم تکنولــوژی نیــز
بپردازیــم چــرا کــه امــروزه فنــاوری ،نیــاز
اولیــه ســازمانها بــرای ارتقــای بهــرهوری،
تولیــد محصــوالت جدیــد و کاهــش
هزینههــا اســت .مــا بــه دلیــل پیچیدگــی
بحــث خدمــات در کشــور و ناملمــوس
بــودن بحــث فنــاوری در ایــن حــوزه،
دچــار یــک خــأ در حــوزه فناوریهــای
مربــوط بــه بخــش خدمــات هســتیم.
اساســا تکنولــوژی ،حاصــل کاربــرد عملــی
دانــش و تجربــه در  3حــوزه محصــول،
فراینــد یــا فعالیتهــای پشــتیبانی اســت.
یــک خطــای اســتراتژیک در ایــن زمینــه و
در ســطح عمومــی وجــود دارد و آن هــم
ایــن اســت کــه ســازمانها یــا شــرکتها
نگاهشــان بــه تکنولــوژی ،وجــود یــک
ســری ســختافزار اســت کــه قــرار اســت
جــای انســانها را بگیرنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه اجــزای تکنولــوژی را در 4
گــروه ســختافزار ،نرمافــزار ،مغزافــزار
و ســازمانافزار تقســیمبندی میکننــد
و ســختافزار درواقــع تنهــا یــک بخــش
از ایــن گــروه اســت .مــا در کشــور بــه
طــور ویــژه در دو بخــش مغزافــزار و
ســازمانافزار خــأ داریــم.
بنابرایــن اگــر بخواهیــم آمــوزش
تخصصــی و کاربــردی را در صنعــت پســت
پیادهســازی کنیــم ،بایــد جهتگیــری مــا
بــه ســمت زیرســاختها و تکنولوژیهــا
در دو حــوزه مغزافــزار و ســازمانافزار بــرود.
بــه ایــن معنــی کــه حتمــا الزم اســت اول
از مفهــوم کالن کســب و کار پســتی تعریف
درســتی داشــته باشــیم ،ســازمان را شــکل
دهیــم ،فعالیتهــای مربــوط بــه مغزافــزار
کــه دانــش انســانی در حــوزه تخصصهــا
و مهارتهاســت را داشــته باشــیم و ســپس
در حــوزه عملیــات و فراینــد ،مفاهیــم
تکنولوژیــک را پیادهســازی کنیــم .در
اینجــا مفاهیمــی ماننــد کیفیــت یــا
توســعه کســب و کار ،بخشــی از تکنولــوژی
اســت کــه پیادهســازی میشــود.
بــه عقیــده مــن ســازمانها بایــد بــا توجــه
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بــه شــرایط و اقتضائــات خــود دورههــای
تخصصــی آموزشــی داشــته باشــند.
اپراتورهــای پســتی الجــرم بــه آمــوزش
نیــاز دارنــد چــرا کــه کســب و کار در
ایــن حــوزه در ســطح بســیار باالیــی بــه
عملکــرد نیــروی انســانی وابســته اســت.
 بــا توجــه بــه ســابقهای کــه در
صنعــت پســت داریــد ،وضعیــت ایــن
صنعــت در کشــور را چطــور ارزیابــی
میکنیــد ؟

صنعــت پســت کشــور هنــوز بــه شــکل
یــک فضــای رســمی بــا مشــخصات خــاص
یــک کســب و کار رقابتــی شــکل نگرفتــه
اســت .شــرکت ملــی پســت هــم بــا همــه
گســتردگی ،قدمــت و زیرســاختی کــه از
دولــت دارد ،ســهم بــازار بســیار کوچکــی
دارد و ســهم زیــادی از بــازار پســتی کشــور
اکنــون در اختیــار کســب و کارهــای ســیاه
و بازیگــران شــناخته نشــده اســت .ایــن
گروههــا تابــع مقــررات یکپارچــه ای
نیســتند و حقــوق مصــرف کننــده ،شــرایط
رقابــت و شــرایط کســب و کار را رعایــت
نمیکننــد.
حمــل و نقــل ،کــه پســت بخشــی از آن
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محســوب میشــود ،در زنجیــره ارزش
تولیــد نقشــی کلیــدی دارد .میانگیــن
هزینــه تمــام شــده حمــل و نقــل در
زنجیــره تولیــد در جهــان حــدود  6درصــد
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه ایــن
عــدد در ایــران حــدود دو برابــر یعنــی 12
درصــد اســت .همچنیــن بــه طــور مســتند
میدانــم هزینــه ارتباطــات پســتی در
کالن کشــور دو و نیــم برابــر بیشــتر از آن
چیــزی اســت کــه مــردم بایــد پرداخــت
کننــد.
گــردش مالــی صنعــت حمــل و نقــل
کشــور حــدود  60هــزار میلیــارد تومــان
بــرآورد میشــود کــه یــک ســوم آن
میتوانــد ســهم پســت باشــد .درحالــی
کــه بعیــد میدانــم ســهم شــرکت ملــی
پســت و اپراتورهــای خصوصــی از ایــن
رقــم مجموعــا بیــش از  10تــا  15درصــد
ایــن مبلــغ باشــد .اگــر کســب و کار پســتی
از مجــرای قانونــی و درســت خــود شــکل
نگیــرد ،بهــرهوری کاهــش مییابــد و تنهــا
یکــی از نتایجــش ســهم دوبرابــری حمــل و
نقــل در هزینههــای تولیــد اســت.
یــک مثــال دربــاره هزینههــای پنهــان
در بــازار پســتی فعلــی بزنــم .کســب و کار

اســتاندارد پســتی یعنــی اجــرای عملیــات
حمــل از صفــر تــا صــد و حمــل بســته از
فرســتنده تــا گیرنــده ،ولــی عمومــا کســب
و کارهــای شــبه پســتی تنهــا زنجیــره
میانــی را در اختیــار دارنــد و زنجیــره اول
و آخــر کار معیــوب اســت .بــرای مثــال
برآوردهــا نشــان میدهــد حــدود  12تــا
 15هــزار میلیــارد تومــان از مرســوالت
پســتی ،توســط اتوبوسهــا جابهجــا
میشــود کــه بــرای اســتفاده از ایــن
خدمــات ،هــم فرســتنده و هــم گیرنــده
بایــد بــه ترمینــال مراجعــه کننــد کــه
همیــن موضــوع یــک نــوع هزینــه پنهــان
محســوب میشــود.
 یــک زمانــی در دانشــکده پســت
و مخابــرات ،روی توســعه پهپادهــا
در جهــت ارایــه خدمــات پســتی کار
میشــد .آن پــروژه بــه کجــا رســید؟

در دانشــکده پســت و مخابرات ،دانشجویان
و اعضــای هیــات علمــی ،فعالیتهایــی در
حوزههــای علمــی انجــام میدهنــد .یکــی
از فارغالتحصیــان دانشــکده در قالــب
یــک اســتارتاپ روی پــروژه پهپادهــای
حامــل کار میکــرد و ایــن پــروژه را بــه
دانشــکده معرفــی کــرد .فعالیتهایــی هــم
از ســوی مــا و ســازمان فضایــی ایــران در
ایــن مــورد انجــام شــد امــا بــه ســرانجام
نرســید کــه عوامــل بیرونــی زیــادی در
ایــن بــه ســرانجام نرســیدن نقش داشــتند.
از جملــه ایــن کــه اجــازه پــرواز پهپــاد بــا
مجوزهــای بســیاری بایــد همــراه باشــد.
البتــه تالشهایــی در جزیــره کیــش کــه
محدودیتهــای پــروازی کمتــری دارد
انجــام شــد ولــی بــه هــر حــال اکنــون
ایــن پــروژه متوقــف اســت .بــه هــر حــال
فعالیــت پهپادهــای پســتی در دنیــا هــم
جنبــه نمایشــی دارد و در جاهایــی کــه
خانههــا بــه صــورت ویالیــی هســتند و
زیرســاختهای بســیار خوبــی دارنــد،
هنــوز جنبــه عملیاتــی جــدی پیــدا نکــرده
اســت چــه برســد بــه کشــور مــا کــه بایــد
در فضاهــای ســخت شــهری کار کنیــم .بــه
نظــر میرســد در خوشــبینانهترین حالــت
ایــن فنــاوری صرفــا بــرای نقاط دوردســتی
مثــل روســتاها کاربــرد پیــدا کنــد.

گفتوگو با مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت تیپاکس به مناسبت روز جهانی کارگر:

هرگز فراموش نخواهیم کرد تیپاکس
روی دوش قشر کارگری شکل گرفته است

منابــع و ســرمایههای انســانی هــر ســازمان ،بهعنــوان مهمتریــن
عامــل موفقیــت در بســیاری از شــرکتهای پیشــروی دنیــا شــناخته
شــده و بــه همیــن دلیــل روی توســعه ایــن منابــع ســرمایهگذاری
شــده و بــه آن توجــه میشــود .شــرکت تیپاکــس نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنا نیســت و کلیــد توســعه ســرمایههای انســانیاش
را بــه خانــم دکتــر نــگار معتمــدی ســپرده اســت .معتمــدی دکتــرای
مدیریــت بازرگانــی بــا گرایــش سیاس ـتگذاری اســتراتژیک دارد
و پــس از ســالها فعالیــت در حــوزه بازاریابــی ،از ســال 1391
بهطــور تخصصــی در حــوزه منابــع انســانی متمرکــز شــده اســت.

 روز جهانــی کارگــر اول مــاه مــه
مصــادف بــا  11اردیبهشــت ،گرامــی
داشــته میشــود .ایــن گرامیداشــت
بــه نظــر شــما بــه چــه دلیــل اســت و
نــگاه تیپاکــس در ایــن زمینــه چیســت؟

اگــر بخواهیــم فلســفه نامگــذاری اول مــاه
مــه را بهعنــوان روز جهانــی کارگــر مــرور
کنیــم ،بــه ســال  1868بازمیگردیــم کــه
در آن زمــان کارگــران آمریکایــی بــرای
کاهــش ســاعت کاریشــان از  14ســاعت
بــه  8ســاعت تجمــع کردند.پلیــس در
مقابــل ایــن تجمــع واکنــش نشــان داد و
بــه روی کارگــران آتــش گشــود ،درنتیجــه
چنیــن روزی نــه بــرای قدردانــی از کارگــر
کــه یــادآوری و یادبــود آن اعتــراض و
کشــتار اســت.

همچنیــن ،وی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پیــام نــور نیــز هســت.
مدیــر توســعه ســرمایههای انســانی شــرکت تیپاکــس در ایــن
گفتوگــو کــه بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر انجــام شــد ،از
ویژگیهــای ایــن واحــد در تیپاکــس از توجــه بــه ســامت کارکنــان
و چگونگــی مدیریــت عملکــرد میگویــد .معتمــدی همچنیــن
مدیــر پــروژه انتقــال دفتــر تیپاکــس نیــز بــوده و چالشهایــی
را کــه در انتقــال دفتــر بــه محیطــی مــدرن و بــا فضــای کاری بــاز
مواجــه شــده اســت در ایــن گفتوگــو برمیشــمرد کــه در ادامــه
می خوانید:

از ســوی دیگــر بایــد بــه ریشــه کلمــه
کارگــر یــا  Workerتوجــه داشــت .در
یــک معنــا ،واژه کارگــر بــه کســی گفتــه
میشــود کــه کاری را انجــام میدهــد و
از ایــن بابــت رنــج میکشــد کــه شــخصاً
ایــن معنــی را نمیپســندم و بــه نظــرم
بایــد بــه معنــای دیگــری از ایــن کلمــه
کــه در فرهنــگ دهخــدا و عمیــد نیــز بــه
آن اشــاره شــده اســت ،پرداخــت .برایــن
اســاس ،کارگــر کســی اســت کــه کار
مؤثــری را انجــام میدهــد و بــر کار اثــر
زیــادی دارد .بــا نــگاه بــه ایــن معنــی زیبــا،
آنوقــت روز کارگــر معنــای قدردانــی و
تقدیــر خواهــد داشــت و در نتیجــه بایــد
فضــا و ســاختار مناســبی نیــز بــرای آن
در نظــر گرفتــه شــود .ولــی اگــر بــه روز

جهانــی کارگــر صرفــاً بــا رویکــرد تعــداد
کشــتههای ســال  1868نــگاه شــود،
بهنوعــی احساســات منفــی کارگــران
را تهییــج کــرده ایــم و انــگار هــر ســال
قــرار اســت در یــک روز از ســال بــه آنهــا
یــادآوری کنیــم کــه شــما قشــری رنجــور
و مــورد ظلــم هســتید.
بــه طورکلــی بایــد اشــاره کــرد کــه چــرخ
اقتصــاد چــه در حــوزه صنعــت و تولیــد و
چــه در حوزه خدمــات ،بر روی دوش قشــر
کارگــر مــی چرخــد و بایــد بــه زحمــات
آنهــا ارج نهــاد و از آنهــا قدردانــی کــرد.
البتــه ایــن موضــوع کــه در بحثهــای
معیشــتی آیــا کارگــران جایــگاه معقــول و
منطقــی خــود را یافتهانــد بایــد در ســطح
کالن کشــور بــه آن پرداختــه شــود.
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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در تیپاکــس نــگاه مــا ایــن اســت کــه
بنیــاد و اســاس ایــن شــرکت بــا حضــور
و فعالیــت یــک قشــر کارگــری آغــاز شــده
و بعــد بهمــرور زمــان بدنــه کارشناســی
شــکل گرفتــه اســت؛ بنابرایــن در هیــچ
لحظــهای فرامــوش نمــی کنیــم کــه
تیپاکــس روی دوش قشــر کارگــری شــکل
گرفتــه اســت.
 چنــد نفــر در مجموعــه تیپاکــس
مشــغول بــه کار هســتند؟

در ســالهای گذشــته تعــداد کارگــران
فعــال در تیپاکــس بیشــتر بــود چــون
فرایندهایــی ماننــد ســورتینگ بســتهها
و مرســولهها در خــود تیپاکــس انجــام
میشــد؛ امــا از فروردیــن مــاه ســال
گذشــته ،شــرکت افــزار پایانــه فاخــر
ایرانیــان بــا خریــد تجهیــزات مــورد
نیــاز مکانیــزه  ،ایــن فراینــد را بــر عهــده
گرفــت و در نتیجــه بخشــی از کارگــران
تیپاکــس نیــز بــه ایــن مجموعــه پیوســتند.
بااینحــال هنــوز هــم در بخشهــای
مختلفــی ماننــد حــوزه خدمــات و مبادالت
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[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸

میانــی پیــش از رســیدن بــه هــاب اصلــی
و تحویــل بــه شــرکت افــراز پایانــه ،قشــر
کارگــری مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
در مجمــوع حــدود  250نفــر پرســنل
بهصــورت مســتقیم بــا تیپاکــس همــکاری
دارنــد کــه حــدود  60نفــر از آنهــا از قشــر
کارگــری و مابقــی از بدنــه کارشناســی
هســتند .البتــه اگــر نمایندگیهــا و
پرســنل تیپاکسیــار را درنظــر بگیریــم
کــه عمــده فعالیــت آنهــا از جنــس
کار عملیاتــی و اجرایــی اســت ،تعــداد
کارگــران همــکار و همــراه تیپاکــس عــدد
بزرگتــری میشــود کــه در مجمــوع
مــی تــوان بــه عــدد  3000نفــر پرســنل
در کل کشــور اشــاره کــرد.
ایــن نکتــه را بایــد تأکیــد کنــم کــه
فعالیــت کارگــران بــرای مــا بســیار
ب ـا ارزش و ارزنــده اســت و تیپاکــس هــم
در مقاطــع مختلــف ســال بــرای قدردانــی
از زحمــات آنهــا برنامههــای مختلفــی
داشــته و خواهــد داشــت.

را بــر عهــده دارد و ایــن واحــد بهطــور
خــاص در تیپاکــس چــه میکنــد؟

اگــر بــه تاریخچــه منابــع انســانی نــگاه
کنیــم ،ایــن عنــوان بــرای انجــام امــور
کارگزینــی در ســازمانها شــکل گرفــت.
درواقــع یــک نفــر در بهتریــن حالــت
بــا انجــام یــک آزمــون کتبــی یــا یــک
مصاحبــه شــفاهی ،بــه اســتخدام یــک
ســازمان دولتــی یــا خصوصــی درمیآمــد
و در نهایــت واحــد کارگزینــی بــه ثبــت
ســاعات ورود و خــروج فــرد و تشــکیل
پرونــده در ایــن خصــوص بــرای او
میپر د ا خــت .
بــا توســعه مفهــوم منابــع انســانی و
یــک پلــه باالتــر از آن ،توســعه مفهــوم
ســرمایههای انســانی کــه نــگاه
مادیگرایانــه را از انســان برداشــته و
بهعنــوان یــک ســرمایه انســانی بــه او نــگاه
میکنــد ،ایــن بخــش نیــز بــه بلــوغ خــود
نزدیکتــر شــده اســت .مــا مفاهیمــی را در
دل عبــارت توســعه ســرمایه انســانی داریــم
کــه نشــاندهنده توجــه بــه ارزشهــای
 واحــد منابــع انســانی چــه وظایفــی نیــروی انســانی اســت و در تیپاکــس
نیــز آرزو و تمایلمــان ایــن اســت کــه
ایــن نــگاه را بهصــورت بهینــه داشــته
باشــیم .بــرای مثــال ،اگــر در بســیاری
از ســازمانها واحــدی بــه نــام آمــوزش
وجــود دارد ،در تیپاکــس ایــن واحــد،
«آمــوزش و توســعه» نــام گرفتــه و از دو
بخــش تشــکیل شــده اســت .یــک ســری
آموزشهــا شــامل مهارتهــای مــورد نیــاز
فــرد بــرای انجــام وظایــف فعلــی ســازمانی
اســت کــه در قالــب آمــوزش بــدو خدمــت
و حیــن خدمــت انجــام میشــود .بخــش
دوم شــامل مهارتهــا و دانشــی اســت کــه
بــه فــرد کمــک میکنــد کــه در ســازمان
پیشــرفت کــرده و در مســیر شــغلی خــود
ارتقــاء یابــد .درواقــع فــرد ممکــن اســت به
ایــن آموزشهــا در حــال حاضــر نیــازی
نداشــته باشــد امــا بــرای پیشــرفت او
در آینــده کارایــی زیــادی دارد .نکتــه
قابلتوجــه ایــن اســتکــه بنــا بــه دســتور
مدیرعامــل شــرکت تیپاکــس ،بــر آمــوزش
نیروهــای صفــی از جملــه نیروهــای
کارگــری و تیپاکــس یــاران نســبت بــه
نیروهــای ســتادی تأکیــد بیشــتری

میشــود چراکــه فــرض بــر ایــن اســت کــه
نیروهــای ســتادی فرصــت بیشــتری بــرای
آمــوزش و ارتقــای مهارتهــا داشــتهاند
و از طــرف دیگــر ،ایــن همــکاران در خــط
مقــدم ارتبــاط بــا مشــتری نقــش کلیــدی
را ایفــا مــی کننــد لــذا آمــوزش و توســعه
مهــارت هــای ایشــان نقــش مهــم و
ارزنــدهای خواهــد داشــت.
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه در بخــش
منابــع انســانی بــه آن توجــه میشــود،
واحــد کارگزینــی اســت کــه مــا بــه ایــن
بخــش نیــز نــگاه متفاوتــی داشــتهایم
و نــام آن در تیپاکــس بــه واحــد «امــور
کارکنــان و رفاهــی» تغییــر یافتــه و همــه
امــور و مســائل مربــوط بــه پرســنل را
دربــ ر میگیــرد .از جملــه در حــوزه
فعالیتهایــی کــه منجــر بــه نگاهداشــت
نیــروی انســانی میشــود نیــز بســیار فعــال
شــدهایم و تــاش میکنیــم بــا اســتفاده
از فعالیتهــای انگیزشــی ،میــزان رضایــت
پرســنل را از حضــور در محیــط کار و قــرار
گرفتــن در کنــار همکارانشــان افزایــش
دهیــم .همچنیــن براســاس تئــوری
برابــری الزم اســت کارکنــان از ســتاندهای
کــه از ســازمان دارنــد دربرابــر آورده شــان
بــه ســازمان احســاس رضایــت کننــد.
نمیگویــم در نقطــه ایــدهآل قــرار داریــم
امــا در تالشــیم بــه ایــن ســمت حرکــت
کنیــم.
 در حــوزه منابــع انســانی روی
ســنجش فعالیــت کارکنــان نیــز تکیــه
میشــود .در ایــن بخــش شــما چــه
فعالیتهایــی داریــد؟

بلــه ،بخــش مدیریــت عملکــرد بحــث
دیگــری اســت کــه در مســیر توســعه و
بلــوغ واحــد منابــع انســانی شــکل گرفتــه
و بــه آن توجــه میشــود .در چنــد ســال
اخیــر بحــث ارزیابــی عملکــرد بــرای
شناســایی مشــکالت برجســته شــده
اســت؛ امــا همیشــه یــک حلقــه مفقــوده
در ایــن کار وجــود داشــته و آنهــم ایــن
اســت کــه وقتــی یــک ایــراد و خطــا
شناســایی و بــه فــرد گوشــزد شــد ،راهــکار
اجتنــاب از خطــا و اینکــه اگــر آن خطــا
را دیگــر نداشــته باشــد چــه اتفاقــی بــرای

بــا مجموعــه خاتمــه میدهــد ،بــه اثبــات
برســانیم.
در مصاحبــه اســتخدامی ،مــا هــم ماننــد
ســایر ســازمانهای موفــق تالشــمان در
اســتفاده از روشــهای جدیــد مصاحبــه،
بــازی هــای اســتراتژیک مبتنــی بــر ســطح
و ســطوح مختلــف و در گــروه هــای کاری
متفــاوت اســت تــا فــرد بیشــترین تطابــق
را بــا عنــوان شــغلی مدنظــر داشــته باشــد.
او میافتــد ،بیــان نمیشــود.
در بحــث مدیریــت عملکــرد در تیپاکــس،
مــا بــر اســاس اهــداف کالن ســازمان
میگوییــم کــه هــر فــردی در ســازمان در
قبــال محقــق شــدن اهــداف تعریــف شــده،
چــه ســهمی دارد .همچنیــن بــر اســاس
مدلهــای  BSCو ســایر مدلهایــی کــه
در شــرکتهای موفــق دنیــا اســتفاده
میشــود ،ســهم هــر بخــش و واحــد در
تحقــق اهــداف ســازمان مشــخص شــده
و درنهایــت مســیر حرکــت شــرکت در
رســیدن بــه اهــداف کالن مشــخص
میشــود.
پــس از تکمیــل گزارشــات ارزیابــی عملکرد
مــی تــوان ایــن نتایــج را بــه سیســتمهای
پــاداش ،ارتقــاء حقــوق و دســتمزد و
آمــوزش و توســعه متصــل کــرد تــا افــراد
اثــرات و نتایــج واقعــی عملکردشــان را در
ســازمان بــه طــور ملمــوس درک نماینــد.
 ایــن ارزیابــی بــرای افــرادی کــه
میخواهنــد بــه مجموعــه تیپاکــس
بپیوندنــد ،چگونــه اســت؟

در ابتــدا ایــن نکتــه را بگویــم کــه
نگاهمــان در واحــد منابــع انســانی
تیپاکــس ،نــگاه ارزشــمند بــه انســانها،
هــم بــه کارکنــان بالفعــل و هــم بــه
کارکنــان بالقــوه ســازمان اســت .کارکنــان
بالقــوه کســانی هســتند کــه تمایــل دارنــد
بــا ســازمان مــا همــکاری کننــد و برنــد
داخلــی و برنــد کارفرمایــی و برنــد شــرکت
مــا برایشــان جذابیــت دارد .وظیفــه مــا
در واحــد توســعه ســرمایه انســانی ایــن
اســت کــه ایــن بــا ارزش بــودن را چــه در
بــدو ورود ،چــه در حیــن فعالیــت و چــه
حتــی در زمانــی کــه فــرد بــه همــکاریاش

 یکــی از مــواردی کــه اخیــرا ً در
تیپاکــس بــه آن توجــه شــده موضــوع
 HSEاســت .در ایــن حــوزه چــه کارهایی
انجــام میدهیــد؟

بلــه ،از ســال گذشــته اقداماتــی در حــوزه
 HSEبــه معنــی ســامت (،)Health
ایمنــی کار ( )Safetyو محیطزیســت
( )Environmentآغــاز شــد و امســال
نیــز بــه دنبــال بهبــود فرایندهــا در ایــن
خصــوص هســتیم .مــا بــا قشــر بزرگــی از
تیپاکسیــاران در حــال همــکاری هســتیم
کــه روزانــه بــا بــار مــردم ســروکار دارنــد.
بارهــا ،از نظــر حجمــی و وزنــی متفــاوت
بــوده و نحــوه بلنــد کــردن و حمــل آنهــا
میتوانــد بــه ســامت جســمی همــکاران
مــا صدمــه بزنــد کــه در تالشــیم بــا تهیــه
و تدویــن و تنظیــم دوره هــای آموزشــی از
ایــن صدمــات احتمالــی جلوگیــری کنیــم.
همچنیــن در حــوزه ســامت جســم و
روان بــرای کل پرســنل پرونــده ســامت
تشــکیل شــده اســت و از افــراد تسـتهای
ســامت جســم و روان گرفتــه مــی شــود.
رویکــرد ایــن تســت هــا ایــن اســت کــه
تعارضــات و مشــکالت جســمی و روانــی
کــه میتوانــد در ســازمان اختــال
ایجــاد کــرده را شناســایی و از بــروز آنهــا
جلوگیــری کنیــم .در ایــن راه بــه فــرد
مشــاورههایی درون ســازمان یــا بیــرون
ســازمان داده میشــود.
 شــما مدیــر پــروژه انتقــال دفتــر
تیپاکــس هــم بودیــد .انتقــال دفتــر بــه
فضــای کاری بــاز ( )Open Officeاصــوالً
بــا چالشهایــی همــراه اســت .ایــن
طــور نیســت؟

بلــه ،انتقــال بــه فضــای کاری بــاز همیشــه
بــرای ســازمانهایی کــه ســالها
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بهصــورت ســنتی کار کردهانــد یــک
چالــش اســت .مــا هــم از روزی کــه ایــن
پــروژه آغــاز شــد بــا ایــن دل نگرانــی
مواجــه بودیــم؛ مــوارد ســادهای ماننــد آرام
صحبــت کــردن تــا عــدم ورود بــه حریــم
خصوصــی دیگــران ،ازجملــه مســائلی بــود
کــه تــاش شــد بــا ارائــه یــک ســری
بســتههای آموزشــی و همچنــان برقــراری
گفتمــان شــفاهی بــا افــراد ،حــل شــود.
عــاوه بــر ایــن آموزشهایــی در بــدو ورود
بــرای افــرادی کــه بهتازگــی بــه تیپاکــس
مــی پیوندنــد ،بــرای کار در محیــط Open
 Officeارائــه مــی شــود .البتــه هنــوز در
ایــن مســیر راه زیــادی پیــش رو داریــم.
 حضــور در فضــای بــاز کاری چــه
مزایایــی دارد کــه ایــن چالشهــا را بــه
جــان خریدیــد؟

در محیــط کاری بســته ،هرفــرد بــرای
خــودش قلمرویــی تعریــف مــی کنــد و
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اطالعــات واحــد را در قلمــرو خــود حبــس
میکنــد .در واقــع ایــن قلمروهــا بــه
گلوگاهــی بــرای برقــراری چرخــه صحیــح
اطالعــات تبدیــل مــی شــوند .خوشــبختانه
اکنــون بــا حضــور در فضــای بــاز کاری،
جریــان اطالعــات بســیار ســریعتر اتفــاق
میافتــد.
عــاوه بــر ایــن احســاس همدلــی بیشــتری
در مجموعــه بــه وجــود آمــده اســت .بــرای
مثــال ،امــروز همــکاری را میبینیــم
کــه تــا  7شــب در دفتــر مانــده و خــود را
دلبســته و متعهــد بــه ســازمان میدانــد و
تــا کار خــود را تمــام نکــرده محیــط کار را
تــرک نمیکنــد ،امــا در گذشــته وقتــی او
در اتــاق خــود میمانــد ،ایــن ســوءتفاهم
پیــش میآمــد کــه شــاید ماندنــش در
ســاعت اضافــه در ســازمان ضرورتــی
هــم نداشــته اســت؛ بنابرایــن ایــن
سوءبرداشــتها و ســوءتفاهمها کمتــر
شــده و در مقابــل احســاس همبســتگی،

یکپارچگــی و صمیمیــت افزایــش یافتــه
اســت.
یــک بحــث بــه نظــر ســاده دیگــر موضــوع
ناهارخــوری بــود کــه فضــای ایــن بخــش
نســبت بــه گذشــته بــزرگ تــر شــده و در
نتیجــه مدیــران ناهــار خــود را در کنــار
بقیــه پرســنل صــرف میکننــد و همیــن
موضــوع احســاس برابــری و یکدلــی
بیشــتری ایجــاد کــرده اســت.
در طراحــی محیــط هــم تــاش شــد
بــه جــای میــز و صندلیهــای قهــوهای
و مشــکی پیشــین ،از تــم رنــگ ســفید
بهــره گرفتــه شــود تــا حــس ســرزندگی و
شــادمانی بیشــتری بــه همــکاران منتقــل
شــود.
ایــن مــواردی کــه برشــمرده شــد ،اثــرات
کوتاهمــدت حضــور در دفتــر جدیــد اســت
و امیدواریــم در بلندمــدت نیــز اثــرات
خــود را در بهــرهوری و کارایــی پرســنل
نشــان دهــد.

افتتــاح دفتــر مرکــزی
جدیــد تیپاکس

دفتــر مرکــزی جدیــد و مــدرن شــرکت
تیپاکــس در مراســمی بــا حضــور مدیــران
شــرکتهای خواهــر عضــو هلدینــگ
فاخــر و اپراتــور اول پســتی افتتــاح شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فصلنامــه تیپاکــس،
دکتــر مهــرداد فاخــر ،مدیرعامــل شــرکت
تیپاکــس در ایــن مراســم گفــت :دفتــر
جدیــد شــرکت تیپاکــس بــه صــورت
مــدرن و  Open Officeطراحــی شــده و
ایــن موضــوع بخشــی از پروســه تغییــر
ســاختار و مدرنســازی فعالیتهــای
تیپاکــس بهعنــوان یکــی از فعــاالن اصلــی
اکوسیســتم پســتی در کشــور اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از مهمتریــن
تغییــرات شــرکت تیپاکــس ،مکانیزاســیون
تمــام فرایندهــا در قالــب برنامــه جمعآوری
و توزیــع (جــت) بــوده اســت ،گفــت :ایــن
اقــدام در جهــت ارائــه خدمــات هرچــه
بهتــر و ســریعتر بــه مشــتریان و اســتفاده
از فناوریهــای ب ـهروز شــبکه پســتی دنیــا
صــورت گرفتــه اســت.
دکتــر فاخــر بــا بیــان ایــن کــه در مقابــل
هــر تغییــری ،مقاومتهایــی وجــود دارد،
گفــت :زمانــی کــه برنامــه مکانیــزه کــردن
فرایندهــا در تیپاکــس آغــاز شــد ،عــدهای
مقاومــت زیــادی در برابــر تغییــرات
داشــتند و حتــی اتاقهــای فکــری هــم
بــرای کارشــکنی در ایــن برنامــه تشــکیل
شــد ،بهگونــهای کــه میــزان مرســوالت
مــا در برهــهای از ســال گذشــته بــه
نصــف کاهــش پیــدا کــرد و برخــی گفتنــد
تیپاکــس ورشکســت شــده اســت ،ولــی
ایــن بحــران را بــا همدلــی همــه اعضــای
خانــواده تیپاکــس پشــت ســر گذاشــتیم.

مدیرعامــل شــرکت تیپاکــس بــا بیــان
ایــن کــه اکنــون تجزیــه و ســورتینگ
مرســوالت تیپاکــس بهصــورت اتوماتیــک
و در مجهزتریــن و مدرنتریــن هــاب
منطقــه در شــرکت تیهــاب انجــام
میشــود ،گفــت :شــرکت تیهــاب کــه
شــرکت خواهــر مــا محســوب میشــود
نیــز در همیــن ســاختمان دفتــر مرکــزی
تیپاکــس و در ســایر طبقــات مســتقر بــوده
و درواقــع عملیــات یکپارچــهای در حــال
انجــام اســت.
دکتــر فاخــر بــا بیــان اینکــه حضــور
در دفتــر جدیــد تیپاکــس گام دیگــری
در اصــاح فرایندهــا و توســعه عملکــرد
حرف ـهای مجموع ـه اســت ،گفــت :طبیعت ـاً
بــرای شــرکتی کــه  60ســال در اتاقهــای
دربســته کار کــرده ،حضــور در فضــای
مــدرن و  Open Officeدشــوار اســت
امــا معتقدیــم ایــن گام در جهــت بهبــود
راندمــان کاری و ارائــه خدمــات بهتــر بــه
مشــتریان مؤثــر اســت.
وی بــا اشــاره به برگــزاری مســابقه طراحی
بوردگیــم بــا موضــوع پســت ،گفــت:
ایــن مســابقه در جهــت فرهنگســازی
در حــوزه پســت برگــزار و بــا اســتقبال
فوقالعــادهای هــم روب ـهرو شــد کــه در آن
 116بــازی بــه دســت مــا رســید.
دکتــر فاخــر افــزود :هیــأت داوران کــه
از افــراد فعــال و متخصــص در حــوزه
بوردگیــم بودنــد 3 ،بــازی برتــر را انتخــاب
کردنــد کــه جوایــز آنهــا اعطــاء شــد و قــرار
اســت از میــان ایــن ســه بــازی ،از تولیــد
یــک بــازی حمایــت کنیــم.
دکتــر نــگار معتمــدی ،مدیــر توســعه

ســرمایه انســانی شــرکت تیپاکــس ،دیگــر
ســخنران ایــن مراســم بــود .او گفــت:
طراحــی دفتــر جدیــد تیپاکــس از ســال
 96آغــاز شــد و در  25بهمــن  97بهطــور
یکبــاره کار انتقــال انجــام گرفــت.
وی ادامــه داد :ســالها همــکاران مــا در
مجموعــه تیپاکــس در یــک فضــای ســنتی
و کالســیک کار کــرده بودنــد و مهمتریــن
نگرانــی مــا ایــن بــود کــه از عهــده فضــای
بــاز مــدرن کاری ( )Open Officeبــر آییم.
معتمــدی بــا تشــکر از همراهــی مدیــران
و کارکنــان تیپاکــس در پروســه انتقــال
گفــت :خوشــبختانه ایــن انتقــال
بــا کمتریــن مشــکل انجــام شــد و
خوشــحالیم کــه امــروز تیپاکــس از مزایــای
حضــور در یــک دفتــر مــدرن کاری
بهره میبرد.
مدیــر توســعه ســرمایه انســانی شــرکت
تیپاکــس بــا بیــان اینکــه در یکــی از
اتاقهــای دفتــر جدیــد تیپاکــس ،فضــای
یــک شــعبه شبیهســازی شــده و بــه
بحــث آمــوزش اختصــاص خواهــد داشــت،
گفــت :بــه زودی بخــش آموزشهــای
مجــازی نیــز راهانــدازی میشــود و
آمــوزش نماینــدگان و پرســنل بــه صــورت
الکترونیکــی انجــام خواهــد شــد.
براســاس ایــن گــزارش ،در ســاختمان
جدیــد تیپاکــس واحدهــای لجســتیک،
مدیریــت ســرویسها ،ارزیابــی و
نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان ،شــبکه
نماینــدگان ،بازاریابــی و توســعه بــازار،
توســعه برنــد ،خدمــات مشــتریان ،فنــاوری
اطالعــات و منابــع انســانی مســتقر
شــد هاند.
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آخرین تحقیقات اتحادیه جهانی پست ( )UPUنشان میدهد؛

بازار بستههای پستی هنوز اشباع نشده است
اقتصــاددان  ،UPUمــورو بوفــا گفــت:
آخریــن «دیــدگاه اقتصــادی پســتی» UPU
نــگاه بیســابقهای بــه رقابــت در بخــش
پســتی دارد .ایــن نشــان میدهــد کــه
اپراتورهــای تعیینشــده ســهم کمــی از
بــازار خدمــات پســتی را در دســت دارنــد،
ازجملــه بخــش پارســل کــه ســریعترین
رشــد را دارد .
در  10ســال گذشــته ،بســیاری از
اپراتورهــای پســتی ،ســهم درآمدهایــی را
کــه در بخــش نامــه از دســت داده بودنــد،
بــا گســترش فعالیتهــای خــود در بخــش
پارســل جایگزیــن کردنــد .ایــن بخــش
در ســال  2017بهطــور متوســط 24.9
درصــد درآمــد جهانــی پســت را تشــکیل
داد؛ درحالیکــه ایــن رقــم در ســال 2007
حــدود  14.8درصــد بــود .بااینحــال ،ایــن
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اپراتورهــا هنــوز نمیتواننــد درآمــد کل را
بــا ســرعت رشــد اقتصــادی هماهنــگ
کننــد؛ پدیــدهای کــه بهنــام «جداســازی
پســتی» شــناخته شــده اســت.
پیشبینیهــای  UPUنشــان میدهــد
درحالیکــه بســیاری از اپراتورهــای
تعیینشــده در بخــش مربــوط بــه
نامههــا بــا میانگیــن ســهم بــازار 72.8
درصــد از موقعیــت خوبــی برخوردارنــد ،در
بــازار بســتههای پســتی بــا ســهم 37.8
درصــدی وضعیــت بســیار ضعیفــی دارنــد.
اپراتورهــای غیرمســتقیم (تعییــن نشــده)
حتــی در مناطقــی کــه بــازار بهطــور
گســتردهای آزاد شــده اســت ،ماننــد
آمریــکای التیــن بیشــترین ســهم بــازار را
در ایــن بخــش در اختیــار دارنــد.
بــا ادامــه رشــد  2رقمــی در فــروش جهانی

تجــارت الکترونیــک ،ارســال بســتههای
پســتی ســریعترین رشــد درعرصــه پســتی
را داشــته اســت و فرصتــی مناســب بــرای
اپراتورهــای تعیینشــده در خلــق درآمــد
بهشــرط افزایــش ســرعت نــوآوری ،اســت.
بوفــا توضیــح میدهــد :برخــاف بــازار
نامههــا ،بــازار بســتهها هنــوز اشــباع
نشــده اســت .وی گفــت :تجــارت
الکترونیــک هنــوز از ســهم بــازار
خردهفروشــی ســنتی اســتفاده میکنــد
و نیازمندیهــای مشــتریان جدیــد باعــث
افزایــش ایــن رشــد میشــود.
طبــق آمــار  ،UPUدر مقایســه رشــد
ســال  2017بــا رونــد  10ســاله ،بــه
نظــر میرســد کــه ســرمایهگذاریهای
اپراتورهــای تعیینشــده بیشــتر معطــوف
بــه بســتههای پســتی بــوده اســت .در

ســال  2017نــرخ رشــد بــرای بســتههای
پســتی بینالمللــی ،در مقایســه بــا میــزان
رشــد ترکیبــی  13.3درصــدی بیــن
ســالهای  2007تــا  ،2017بــه میــزان
قابلمالحظــهای و معــادل  29.7درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
خردهفروشــان آنالیــن بهدنبــال کســانی
هســتند کــه ســرویس تحویــل ارزان و
نوآورانــه ارائــه میدهنــد .اپراتورهــای
تعیینشــده از مزایــای شــبکه جهانــی
تأسیسشــده خــود بهــره میبرنــد و در
بســیاری از کشــورها مأموریــت خــود را
بــرای ارائــه ســرویس عمومــی بــا قیمــت
مناســب انجــام میدهنــد.
از ســوی دیگــر ،اپراتورهــای تعیینشــده
تــاش میکننــد تــا بهســرعت انــواع
خدمــات از قبیــل تحویــل بســتهها را
در هــر زمــان ،مــکان و در هــر نقطــه کــه
مشــتریان انتظــار دارنــد ،پیادهســازی
کننــد.
بوفــا میگویــد :مــا میبینیــم کــه
اپراتورهــای تعیینشــده تأمــل بیشــتری
دربــاره مشــارکت بــا بازیگــران بخشهــای
دیگــر بهمنظــور آگاه بــودن از نیازهــای
متغیــر دارنــد.
بــازار رقابتــی ،بــرای مشــتریان پســت
کــه اکنــون گزینههــای زیــادی بــرای
آنهــا وجــود دارد یــک مزیــت محســوب
میشــود .بوفــا میگویــد :مشــتری کســی
اســت کــه تمــام ایــن مزیتهــا را بــه
دســت آورد؛ بــازار در حــال حاضــر بســیار
طرفــدار مصــرف اســت.
او اضافــه میکنــد کــه ایــن رقابــت باعــث
ایجــاد انگیــزه بــرای اپراتورهــای خصوصــی
و دولتــی میشــود تــا بهطــور فزاینــدهای
خدمــات خــود را بــه مصرفکننــدگان
ارائــه دهنــد .ایــن ســرمایهگذاری در
نــوآوری احتمــاالً نتیجهبخــش اســت .او
گفــت :ازآنجاکــه بــازار هنــوز در حال رشــد
اســت ،اپراتورهــای تعیینشــده میتواننــد
از بازگشــت ســرمایهگذاریهای خــود در
نوآوریهــای خدمــات پســتی اطمینــان
حاصــل کننــد.
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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پهپادها ،پستچیهای جدید؛

آسمان بهزودی مملو از پهپادهای پستی میشود
اگرچــه بیشــتر مــردم «پهپــاد» یــا
همــان «پرنــده هدایتپذیــر از دور»
را بــا کاربردهــای نظامــی و امنیتــی
میشناســند امــا ایــن وســیله امــروز
در کنــار کاربردهــای مختلــف آن ماننــد
ســرگرمی و تصویربــرداری ،امــداد و نجــات
و تحقیقــات علمــی بــه یکــی از ابزارهــای
ســریع و مطمئــن انتقــال کاال نیــز تبدیــل
شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــه لطــف وزن کــم،
ســرعت بــاال ،قــدرت مانــور عالــی و
مصــرف انــرژی پاییــن ،ایــن پرندههــای
هدایتشــونده بهگزینــهای مناســب بــرای
تحویــل بســتهها و مرســوالت پســتی در
کشــورهای پیشــرفته تبــدل شــدهاند.
پهپادهــا در ترافیــک گرفتــار نمیشــوند و
نیــازی بــه دنبــال کــردن مســیرهای پــر
چوخــم خیابانهــا و کوچههــا ندارنــد.
پی 
ایــن رباتهــا ســریعتر از هــر دوچرخــه،
موتورســیکلت و خودرویــی میتواننــد
تحویــل کاال را در یــک شــهر بــه انجــام
برســانند بنابرایــن بههیچوجــه عجیــب
نیســت کــه کمپانیهــای بــزرگ متعــددی
در سراســر دنیــا بــه دنبــال اســتفاده از
ایــن پســتچیهای کوچــک و ســبک در
شــبکههای توزیــع باشــند.
شــرکت پســتی «شــونگ فونــگ»
مشــهورترین و قویتریــن موسســه ارســال
مرســولههای مختلــف در چیــن میگویــد
اســتفاده از پهپــاد باعــث خواهــد شــد تــا
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قــدرت و ســرعت بیشــتری بــه ایــن بخــش
تزریــق شــود.
ایــن شــرکت خاطرنشــان کردهاســت در
ســالهای پیــش رو از میلیونهــا پهپــاد
بــرای ایــن برنامــه و ارســال بســتهها
اســتفاده خواهــد کــرد و دههــا هــزار پهپــاد
نیــز ســاخته خواهــد شــد.
برخــی از پهپادهایــی کــه اکنــون بــرای
ایــن منظــور ســاخته شــده اســت دارای
پهنــای بــال  ۱۳متــر و طــول  ۱۲متــر
اســت و میتوانــد  ۱/۵تــن بــار را در
مســافتی بــه طــول  ۲۰۰۰کیلومتــر و بــا
ســرعت  ۲۶۰کیلومتــر جابهجــا کنــد.
انتظــار مـیرود کــه در  5ســال آینــده یــک
میلیــون پهپــاد در چیــن بــرای مصــارف
پشــتیبانی و ارســال بســتههای پســتی
بــه کار گرفتــه شــوند و  ۱۰هــزار پایانــه
نیــز بــرای آنهــا ســاخته شــود.
ارقــام مربــوط بــه جابهجایــی
محمولههــای پســتی در چیــن هــم ماننــد
بســیاری از مــوارد دیگــر در ایــن کشــور
اعجــابآور اســت .در تازهتریــن مــورد،
اعــام شــده کــه بعض ـاً در یــک روز ۱۰۰
میلیــون بســته پســتی بــه صاحبــان آنهــا
تحویــل شــده اســت.
بــه دنبــال تعمیــم فنــاوری شــبکههای
اینترنتــی ،ســفارش از طریــق پســت در
چیــن رشــد و توســعه گســتردهای داشــته
اســت ،بهطوریکــه اکنــون نهتنهــا نامــه
و اســناد ،بلکــه کاالهایــی چــون لــوازم

برقــی خانگــی ،میــوه و ســبزیجات تــازه،
محصــوالت تولیــد خارجــی و حتــی غــذای
آمــاده نیــز از طریــق پســت بــه دســت
مشــتریان رســانده میشــود.
آمارهــای اداره پســت دولــت چیــن نشــان
میدهــد کــه پســتچیهای ایــن کشــور
در پرکارتریــن روزهــای کاری خــود ۱۰۰
میلیــون بســته از انــواع ســفارشهای
مــردم را در نواحــی مختلــف تحویــل آنهــا
دادهانــد.
همچنیــن آمــار ایــن اداره نشــان میدهــد
کــه در ســال  ۲۰۱۶میــادی  ۳۱میلیــارد
و  ۳۰۰میلیــون بســته پســتی در چیــن
جابهجــا و تحویــل شــده اســت.
ایــن در شــرایطی اســت کــه در سراســر
جهــان میــزان ارســال و تحویــل
بســتههای پســتی ســاالنه افــزون بــر ۷۰
میلیــارد مــورد بــوده اســت کــه بــا ایــن
حســاب دســتکم نزدیــک بــه نیمــی از
بســتهها در چیــن تحویــل شــده اســت.
بــه نظــر میرســد کــه دســتاندرکاران
ایــن صنعــت در چیــن هنــوز از شــرایط
موجــود راضــی نیســتند و قــرار اســت
برنامهریزیهــای مناســبتتری بــرای
تحویــل بســتههای بیشــتر بــه دســت
مشــتریان صــورت گیــرد.
امــروزه نهتنهــا جوانــان در چیــن از طریــق
اینترنــت خریــد میکننــد ،بلکــه بســیاری
از ســالخوردگان هــم ترجیــح میدهنــد از
همیــن روش بــرای تأمیــن مایحتــاج خــود

اســتفاده کننــد.
ارســال مرســولهها از طریــق پســت
ســریع ،طــی چنــد ســال اخیــر و بــه
دنبــال گســترش خدماتدهــی چنیــن
شــبکههایی بــه شــکل فراینــده افزایــش
یافتــه و اهمیــت ایــن موضــوع بهقــدری
اســت کــه در گــزارش کار ســاالنه دولــت
مرکــزی چیــن نیــز بــه آن پرداختــه شــده
اســت.
تارنمــای «مــردم» ارگان حــزب حاکــم
چیــن بهتازگــی در گزارشــی اعــام کــرده
بــود کــه اهمیــت جابهجایــی کاالهایــی
کــه مــردم ســفارش میدهنــد و اینکــه
ایــن کاالهــا بهموقــع بــه دســت آنــان
برســد ،باعــث شــده تــا دســتاندرکاران
پســت کشــور چیــن در شــهر «هانگجــو»
در شــرق کشــور بــه فکــر راهانــدازی یــک
مرکــز پشــتیبانی بــرای ارســال بســتههای
پســتی باشــند.
بــا اتمــام کار ایــن مرکــز پیشبینــی
میشــود کــه میــزان ارســال و تحویــل
بســتههای پســتی در چیــن بــه  ۱میلیــارد
بســته در روز برســد.
ایــن نشــان میدهــد کــه تجــارت
الکترونیــک و خریدهــای اینترنتــی در
چیــن بیشــتر از هــر جــای دیگــر در
دنیــا انجــام میشــود و بــه همیــن ســبب
ارســال بســتههای پســتی نیــز بهســرعت
در حــال افزایــش اســت.
بــر اســاس مقــررات و دســتور کار
شــرکتهای پســتی ،هــر چقــدر
پســتچیها بســتههای بیشــتری ارســال
کننــد بــه همــان نســبت حقــوق آنهــا
افزایــش خواهــد یافــت.
لــی کچیانــگ ،نخســتوزیر چیــن هــم
دراینبــاره اعــام کــرده اســت :دولــت
مایــل اســت بــه توســعه خریــد اینترنتــی و
اکســپرس و تجــارت الکترونیــک در چیــن
یــاری رســاند ،زیــرا معتقــد اســت ایــن امــر
در ایجــاد کارآفرینــی بــرای نیــروی جــوان
کار کشــور نقشــی شایســته دارد و بــه
افزایــش مصــرف داخلــی کمــک میکنــد.
در ســال  ۲۰۱۴میــادی ،بیــش از ۵۰
هــزار ایســتگاه خدمــات پســت اکســپرس
در چیــن ،بهویــژه در روســتاها راهانــدازی
شــد و اکنــون بیــش از  ۵۰درصــد

از روســتاهای چیــن از ایــن خدمــات
بهرهمنــد هســتند.
پیشبینــی میشــود تــا ســال ۲۰۲۰
میــادی ،همــه روســتاهای چیــن از ایــن
خدمــات برخــوردار شــوند.
بــا ایــن اقــدام ،کشــاورزان نهتنهــا
میتواننــد کاالهــای ارزانقیمــت و
موردپســند خــود را خریــد کننــد ،بلکــه
میتواننــد محصــوالت تولیــد خــود را نیــز
از ایــن طریــق بــه مناطــق سراســر کشــور
ارســال کننــد و بــه فــروش برســانند.
پهپادها ،پستچیهای جدید

کمپانــی  Wing Aviationتحــت مالکیــت
آلفابــت گــوگل نیــز اخیــرا بــرای اســتفاده
از پهپادهــای پســتی از مقامــات فــدرال
مجــوز گرفتــه اســت.
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،برنامــه پهپــاد
پســتی آمــازون نیــز مراحــل نهایــی خــود
را طــی میکنــد و بــهزودی وارد فــاز
تجــاری میشــود.
جهــان اطــراف مــا بــا صــدای بــرگ
درختــان ،ماشــین چمنزنــی و یــا ارهبرقــی
پرشــده اســت و بایــد بــهزودی صــدای
پهپادهــای پســتی را نیــز تحملکنیــم
کــه میتوانــد تولیــد نویــز کنــد.
پهپادهــای پســتی بلندتــر از پهپادهــای
معمولــی هســتند و در نتیجــه صــدای
بیشــتری تولیــد میکننــد.
پهپــاد آلفابــت  14پروانــه داشــته و پهپــاد
پســتی آمــازون موســوم بــه اوکتاکوپتــر
نیــز  8پروانــه در خــود جــای داده اســت
کــه بــرای حمــل کاال صــدای بیشــتری
نیــز تولیــد میکنــد.
حــاال تصــور کنیــد صدهــا و بلکــه هــزاران
پهپــاد وارد آســمان محــل زندگــی و کار
شــما میشــوند و بســتهها را بــه مقصــد
میرســانند .صــدای تولیدشــده ناشــی
ازاینگونــه پهپادهــا آلودگــی صوتــی
جدیــدی را ایجــاد خواهنــد کــرد و آرامــش
را از کاربــران خواهنــد گرفــت .قطع ـاً ایــن
پهپادهــا تولیــد نویــز نیــز خواهنــد کــرد
و لــزوم تصویــب قوانیــن مرتبــط در ایــن
رابطــه ضــروری بــه نظــر میرســد.
«اوبر» به دنبال حمل مرسوالت با پهپاد

شــرکت اوبر بــا مدیریــت دارا خسروشــاهی
هــرروز ســرویس جدیــدی در برنامههــای
خــود قــرار میدهــد کــه باعــث میشــود
ایــن شــرکت بتوانــد در شــرایط ســخت
رقابــت بــازار بــر رقبــا چیــره شــود.
بــه گــزارش تیننیــوز ،بهنظــر میرســد،
اوبــر تصمیــم دارد تــا ســال 2021
ســرویس ارســال مرســولهها را توســط
پهپــاد راهانــدازی کنــد.
ایــن برنامــه در یــک فهرســت مشــاغل در
وبســایت اوبــر توضیــح دادهشــده بــود؛
امــا اکنــون ایــن فهرســت حذفشــده
اســت .در توضیحــات ایــن شــغل آمــده
بــود ایــن شــرکت بهدنبــال یــک مدیــر
اجرایــی بــرای بخــش پهپــاد اســت تــا
عملیــات پــرواز ایمــن ،قانونــی و کارآمــد
را مدیریــت کنــد.
وظیفــه ایــن فــرد آن اســت کــه پهپادهــای
ارســال محمولــه اوبــر را تــا  ۲۰۱۹بــه
مرحلــه عملیاتــی برســاند و درنهایــت تــا
 ۲۰۲۱میــادی تجاریســازی کنــد.
ایــن فهرســت در حقیقــت اشــارهای بــه
 UberExpressدارد کــه بهنظــر میرســد
نــام رمــزی خدمــت ارســال محمولــه
بــا پهپــاد ایــن شــرکت باشــد .اوبــر
اکســپرس نیــز بخشــی از ،Uber Eats
کســبوکار ارســال غــذای ایــن شــرکت
اســت .بههرحــال ایــن فهرســت مشــاغل
از وبســایت اوبــر پاکشــده اســت.
ســخنگوی ایــن شــرکت نیــز اعــام کــرد
فهرســت مذکــور نشــاندهنده تمــام
برنامههــای شــرکت نیســت.
اکنــون ماههاســت کــه مدیــران اوبــر
دربــاره ایجــاد یــک خدمــت ارســال
محمولــه بــا پهپــاد ســخن میگوینــد.
در مــاه مــهنیــز دارا خسروشــاهی ،مدیــر
ارشــد اجرایــی اوبــر اعــام کــرد کــه ایــن
شــرکت درحــال ســاخت پهپادهایــی اســت
کــه میتواننــد غــذا را ظــرف  ۵دقیقــه بــه
مقصــد برســانند.
شــرکت اوبــر در ابتــدا یــک اســتارتآپ
خدمــات تاکســی اینترنتــی بــود کــه
بهمــرور بــا توســعه خدمــات تبدیــل بــه
یکــی از قدرتهــای جهانــی درزمینــه
انــواع حملونقــل در شــهرهای مختلــف
شــد.
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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امنیت شبک ه پستی؛ مفهومی فراتر از فرایندهای حراستی
وقتــی از فرایندهــای امنیتــی حــرف
میزنیــم ،بســیاری از کلیشــههای ذهنــی
دربــار ه پیچیدگــی و ویژگیهــای خــاص
رفتــار امنیتــی و حراســتی در ذهــن
مخاطبــان بازتولیــد میشــود ...امــا در
اپراتــور اول پســت خصوصــی ایــران ،واحــد
امنیــت شــبکه بــه دالیــل گوناگــون یکــی
از واحدهــای پایــه شــکلگیری ایــن
ســازمان بــوده اســت.
از ســال  ۱۳۹۶کــه شــرکت تــرن پــارت
تیپاکــس در مزایــد ه کارورهــای خصوصــی
پســت ایــران بهعنــوان برندهاعــام شــد،
یکــی از الزامــات قانونــی الزماالجــراء
شــدن پروانــه اپراتــور ،تضمینهــای
حداکثــری امنیــت شــبکه تعریــف شــده
اســت؛ بهبیاندیگــر ،تعریــف حراســت
و امنیــت شــبکه در اپراتــور اول پســت
خصوصــی ایــران ،مأموریتــی مهــم و
مســتمر بــا رویکردهــای کلیــدی زیــر بــه
شــمار مــیرود؛
حراســت ،بــازوی امــن مدیریــت
مجموعــه بــه شــمار مــیرود.
حراســت ،در حفــظ محرمانگــی و
امنیــت اطالعــات ،اســناد و اســرار ســازمان
نقــش کلیــدی دارد.
نظــارت و اشــراف بــر فرایندهــای
ارتباطــی و حاکمیتــی از منظــر رعایــت
پروتکلهــای مصــوب امنیتــی ،یکــی
دیگــر از رویکردهــای کلیــدی ایــن واحــد
اســت.
واحــد امنیــت شــبکه ،چشــم و مشــاور
امیــن مدیریــت ســازمان اســت.
حراســت ،تــاش میکنــد بــا
پیشبینــی چالشهــا و خطرهــا ،همــواره
جلوتــر از رونــد معمــول فرایندهــای زمانــی
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حرکــت کنــد.
از آنجــا کــه پســتوان در مســیر
بهرهبــرداری از پروانــه فعالیــت اپراتــور،
بایــد الزامــات امنیــت شــبکه را هــم
فراهــم کنــد ،تضمیــن امنیــت و ســامت
خدمــات پســتی کــه مطابــق اصــل 25
قانــون اساســی یــک وظیفــه تعریفشــده
کلیــدی اســت ،بــر عهــد ه واحــد حراســت
خواهــد بــود.
حــال بهتــر اســت نگاهــی دقیقتــر بــه
اصــل  ۲۵قانــون اساســی جمهــوری
اســامی بیندازیــم؛ مطابــق ایــن اصــل،
«بازرســي و نرســاندن نامههــا ،ضبــط و
فــاش كــردن مكالمــات تلفنــي ،افشــاي
مخابــرات تلگرافــي و تلكــس ،سانســور،
عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا ،اســتراق
ســمع و هرگونــه تجســس ،ممنــوع اســت
مگــر بــه حكــم قانــون» ...شــاید ایــن بعــد
مهــم از فراینــد امنیــت شــبکه کمتــر
دیــده شــده اســت؛اما یکــی از مهمتریــن
مأموریتهــای ایــن واحــد ،طبــق
نــص صریــح کلیدیتریــن قانــون کشــور،
حفــظ اســرار (اســناد و اطالعــات) و امــوال
(در اپراتور ،بســتههای پســتی) مشــتریان و
ذینفعــان شــبکه پســتی تعریــف میشــود؛
اساســاً یــک وجــه مهــم فعالیــت بازیگــر
جدیــد و تازهنفــس در اکوسیســتم پســتی
کشــور بــا نــام پسـتوان ،تعهــد و الــزام بــه
رعایــت همیــن ارزش مهــم اســت.
در نخســتین روزهــای شــکلگیری
موجودیــت و تیــم راهانــدازی پســتوان،
یکــی از نخســتین اقدامــات اجرایــی،
ایجــاد واحــد امنیــت شــبکه بــود و
چــارت ســازمانی الزم بــرای تحقــق ایــن
الزامــات در اپراتــور ایجــاد و تصویــب و

فرهاد شمسآبادی
مشاور حراست شرکت پستوان (نخستین
اپراتور خصوصی پست ایران)

ســازماندهی و ایجــاد آن نیــز ،بهســرعت
آغــاز و عملیاتــی شــد.
عــاوه بــر نظــارت مســتمر و دقیــق بــر
امنیــت عمومــی فرایندهــای پســتی،واحد
امنیــت شــبکه ایــن نقشهــای مهــم را
نیــز در اپراتــور بــر عهــده دارد.
 )۱آموزشهــای ضــروری بــه عوامــل
اجرایــی فرایندهــای پســتی از منظــر
امنیتــی
 )۲مراقبــت و پیشــگیری از سوءاســتفاده
مجرمــان از شــبک ه پســتی اپراتــور اول؛
بــه بیــان بهتــر ،مراقبــت از ورود کاالهــای
ممنوعــه ،کاالهــای قاچــاق و بهویــژه،
انــواع مــواد مخــدر در شــبک ه پســتی و
همــکاری شــفاف بــا مراجــع مربوطــه
باالدســتی.
 )۳واحــد امنیــت شــبکه ،رابــط امیــن
میــان اپراتــور و ســازمان تنظیــم مقــررات
و ارتباطــات رادیویــی اســت.
 )۴ارائــه هرگونــه مشــاوره الزم در
حوزههــای ایمنــی و امنیتــی افــراد ،امــوال
و اماکــن اپراتــور
 )۵بســط چتــر حمایتــی امنیتــی مجموعــه
اپراتــور در مرکــز و همــکاران در ســطح
کشــور ،بــا ایجــاد ارتبــاط و تعامــل
همهجانبــه بــا مجموعههــای نظارتــی
باالدســتی

فنون مذاکره موفق

دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی ایران
مشاور هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس

امــروزه کســب رضایــت مشــتری جایگاهــی
مهــم و حیاتــی را در اهــداف شــرکتها
بــه خــود اختصــاص داده اســت و مدیــران
ارشــد بهخوبــی میداننــد موفقیــت آنهــا
در راه رســیدن بــه اهــداف شــرکتها،
در گــرو جلــب رضایــت مشــتریان اســت.
از ســوی دیگــر ،نمیتــوان گفــت همــه
مشــتریان ســهم یکســانی در موفقیــت
شــرکت دارنــد؛ بنابرایــن جلــب رضایــت
مشــتریان کلیــدی ،حساســیت بیشــتری
خواهــد داشــت .بدیــن ترتیــب الزم اســت
در هــر ســازمان ،سیســتمی را اختیــار کــرد
کــه ایــن سیســتم ،ســازمان یــا شــرکت را
در برقــراری رابطــهای کــه بــرای هــر دو
طــرف مفیــد و ارزشآفریــن و پرمنفعــت
باشــد یــاری کنــد .هــر تعامــل مناســب
بــا مشــتری یــک فرصــت اســت .منظــور
از فرصــت فقــط فــروش محصــوالت
بــه مشــتریان نیســت بلکــه مهمتــر از
آن ایــن اســت کــه ســازمان یــا شــرکت
در برقــراری ارتبــاط موفــق و مؤثــر بــا
مشــتریان ،اطالعــات مفیــدی را بــه دســت
آورد .اطالعاتــی کــه یادگیــری ســازمانی
را افزایــش خواهــد داد و ســازمان را در
یافتــن ایدههــای جدیــد و شناســایی
ســلیقههای مشــتریان یــاری خواهــد داد.
دنیــای امــروز ،دنیــای ارتباطــات اســت که
در هــر ثانیــه میلیونهــا بایــت اطالعاتــی
در آن تولیــد و توزیــع میشــود و در

ایــن جهــان پویــا ،خواســتههای انســان
پیوســته در حــال تعالــی و تکامــل اســت.
بشــر امــروز دیگــر بــرای زنده مانــدن تالش
نمیکنــد ،بلکــه تــاش او بــرای زندگــی
بهتــر اســت و بازاریابــی علمــی بــرای بهبود
کیفیــت زندگــی اســت .کیفیــت زندگــی
هــر فــرد بســتگی بــه کیفیــت ارتباطــات
او بــا دیگــران دارد .ریشــه ایــن علــم
در شــناخت نیازهــای مصرفکننــده
و تــاش در جهــت رفــع ایــن نیازهــا
اســت .بازاریابــی آمیــزهای از روانشناســی،
جامعهشناســی ،فرهنگشناســی ،اقتصــاد
و ارتباطــات اجتماعــی اســت .در دنیــای
امــروز بــا توجــه بــه کثــرت جوامــع بشــری
و خواســتههای متفــاوت انســانها،
نخســتین گام در علــم بازاریابــی شــناخت
بــازار مصــرف اســت تــا انگیزههــای الزم
جهــت خریــد کاالی موردنظــر ایجــاد
شــود.
بــرای اینکــه مشــتریان انگیــزه الزم را
بــرای خریــد محصــول موردنظــر داشــته
باشــند بایــد بــه نیازهــای آنهــا توجــه و
پاســخ مناســب داده شــود و بــرای ایــن
منظــور ضروریســت کــه پیــش از هــر چیــز
بــا نیازهــای مختلــف مصرفکننــدگان
آشــنایی داشــته باشــیم.
نظریهپــردازان مدیریــت در بســیاری
از تحقیقــات خویــش بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه یکــی از عمدهتریــن

دشــواریهایی کــه مدیــران و مســؤوالن
بــا آن مواجـ ه هســتند ناشــی از ارتباطــات
نامناســب در برخــی از ســطوح مجموعــه
اســت.
دشــواری مهارتهــای ارتباطــی در ســطوح
مختلــف ســازمانها معضلی اســت کــه نیاز
بــه چارهاندیشــی دارد و اصــوالً مســألهای
اســت کــه نــه فقــط در ســازمانها فراگیــر
اســت بلکــه حتــی در خانوادههــا نیــز
وجــود دارد .بســیاری از مشــکالتی کــه
در زندگــی روزمــره پیــش میآیــد ،ناشــی
از عــدم درک متقابــل اســت ،لــذا بــرای
دســتیابی بــه یــک ارتبــاط موفــق و مؤثــر
الزم اســت مذاکــرات موفــق داشــته باشــیم
و داشــتن یــک مذاکــره موفــق نیازمنــد
دانســتن روشهــا و مهارتهایــی اســت
کــه در ذیــل بــه آن اشــاره خواهــد شــد:
بیشــتر بازاریابــان از روشهــای مذاکــره
بیاطــاع هســتند و بــه ســبب همیــن
موضــوع اســت کــه بــرای حصــول نتیجــه،
دشــواریهای زیــادی را تقبــل میکننــد؛
مذاکــره یــک فــن اســت و بایــد مــورد
آمــوزش و یادگیــری قــرار گیــرد و البتــه
یادگیــری پایههــای آن چنــدان هــم
ســخت نیســت.
شــما چــه یــک نماینــده کهنــهکار در
قســمت فــروش شــرکتی معتبــر باشــید
و چــه یــک تاجــر باتجربــه ،همیشــه
ایــن امــکان برایتــان وجــود دارد کــه بــر
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مهارتهــای خــود در زمینــه مذاکــره
بیفزاییــد و آنهــا را بــهروز کنیــد ،حتــی
اگــر تجربیــات شــما در ایــن زمینــه بســیار
زیــاد باشــد.
اشــتباه اساســی کــه معمــوالً افــراد بــه
هنــگام مذاکــره مرتکــب آن میشــوند ایــن
اســت کــه اصــ ً
ا گــوش نمیدهنــد .آنهــا
بایــد بداننــد کــه اطالعــات ،مهمتریــن
کاالی بــاارزش مــورد مبادلــه در خــال
مذاکــره اســت .اگــر شــما گــوش ندهیــد،
بــه آنچــه از ســوی طــرف مذاکــره خــود
انتظــار داریــد دســت نمییابیــد .شــما
ممکــن اســت متهــم شــوید بــه اینکــه بــا
گــوش ندادنتــان بــه صحبتهــای آنهــا
احتــرام نگذاشــتهاید و یــا حتــی ممکــن
اســت نکتـهای کلیــدی و اساســی را کــه در
تصمیمگیــری یاریتــان میکنــد از دســت
بدهیــد.
چگونگــی مذاکــره ،فنــی اســت کــه دارای
مراحــل متعــدد و بســیاری اســت و در هــر
مرحلــه از مذاکــره بایــد از اصــول مربــوط
بــه آن قســمت اســتفاده کــرد .مث ـ ً
ا اگــر
در میانــه مســیر مذاکــره قــرار گرفتهایــد،
نــوع عبارتــی کــه بــهکار میبریــد بایــد
متفــاوت از عباراتــی باشــد کــه در ابتــدای
مســیر مذاکــره از آن اســتفاده میکنیــد.
بهطورکلــی پیــش از شــرکت در هــر
مذاکــرهای بــه  3نکتــه اساســی بایــد
توجــه داشــت:
 )۱پیـشداوری نکنیــد :در وهلــه اول همــه
چیــز بــه آنچــه در میــز مذاکــره میگــذرد
بســتگی دارد.
 )۲التزامــی و بــا تحکــم صحبــت نکنیــد:

شــاید فقــط درصورتیکــه شــما در ارتــش
باشــید و زیردســتانی در آنجــا داشــته
باشــید ،میتوانیــد دســتور دهیــد.
 )۳بــرای طــرف مــورد مذاکــره ارزش

قائــل شــوید :بــه یــاد داشــته باشــید کــه
همیشــه هــدف از مذاکــره انجــام یــک
معاملــه اســت نــه ضربــه زدن بهطــرف
مذاکــره.
وقتــی بــرای حضــور در یــک جلســه
مذاکــره آمــاده میشــوید ،گام نخســت
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را بــا ارائــه یــک تعریــف از موضــوع مــورد
مذاکــره و دادن اطالعــات مــورد نیــاز بــرای
جمــع مذاکرهکننــده آغــاز کنیــد.
اگــر امــکان آن وجــود دارد ،اطالعــات
مربوطــه را از طــرف دیگــر – مذاکرهکننــده
– هــم دریافــت کنیــد ،طــوری کــه بتوانیــد
هنــگام بحــث بــه نــکات مهــم آن اشــارهای
دوبــاره کنیــد.
بــرآورد درســتی از نقــاط قــوت و ضعــف
موقعیــت خــود داشــته باشــید .فکــر کنیــد
کــه چگونــه میتوانیــد بــر نقــاط قــوت
خــود تأکیــد کنیــد تــا بــا اســتفاده از آنهــا
منافــع خــود را افزایــش دهیــد .هرگــز در
مذاکــره از روی شــفقت و دلســوزی حقــی
را کــه بــه نظــر خودتــان بســیار بــا اهمیــت
اســت بیدلیــل واگــذار نکنیــد .چنیــن
امتیازاتــی را بــرای موقعــی نگــه داریــد کــه
بــا اســتفاده از آنهــا میتوانیــد بهمنظــور
و هــدف خــود در مذاکــره دســت یابیــد.
دورههــای اولیــه مذاکــره میتوانــد بــه
وســیله نامــه الکترونیکــی ،فکــس و یــا
حتــی نامههــای عــادی انجــام شــود .ایــن
مســأله شــانس ارزیابــی مهــارت طــرف
مــورد مذاکــره و هدفهــای آن را برایتــان
بیشــتر فراهــم مــیآورد .بــه آنچــه کــه
طــرف دیگــر مذاکرهکننــده میگویــد
توجــه کافــی داشــته باشــید ،بدینوســیله
میتوانیــد بفهمیــد کــه بــرای دســتیابی
بــه آنچــه از طــرف مقابــل میخواهیــد،
چــه بهایــی میتوانیــد بپردازیــد.
زمــان ،مــکان و شــرایط مذاکــره حضــوری
را تعییــن کنیــد .اجــازه ندهیــد مســائل
جانبــی مذاکــره موجــب اشــتغال ذهنــی
شــما شــود .بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه اگــر چــه شــاید پیشــنهادات اولیــه
شــما در مذاکــره تأثیــر مســتقیمی بــر
معاملــه نهایــی نداشــته باشــد ،امــا بــر
رونــد مذاکــره در مراحــل بعــد بهیقیــن
تأثیرگــذار خواهــد بــود.
مذاکــره را بــا واقعگرایــی شــروع کنیــد،
چراکــه توقــع بیشازحــد از جریــان
مذاکــره و صحبــت در مــورد مســائل
غیرواقعــی و نشــدنی راه بهجــای نمیبــرد.
در نقــش یــک همــکار وارد مذاکــره
شــوید ،امــا همیشــه هشــیار باشــید.
فــرض کنیــد کــه طــرف مقابــل شــما در

مذاکــره کمــی از شــما باهوشتــر اســت؛
بنابرایــن کار کنیــد و آنقــدر تــاش کنیــد
تــا بــه نتایــج مــورد نظــر دســت یابیــد.
بــه تاکتیکهایــی کــه بــرای رســیدن
بــه یــک موافقتنامــه بــه کار میبریــد
فکــر کنیــد و ســعی کنیــد واکنــش طــرف
مقابــل را حــدس بزنیــد .اگــر بــرای چنیــن
حدســی زمــان زود اســت ،دلیلــی وجــود
نــدارد کــه بیشازحــد نســبت بــه نتیجــه
مذاکــره بدبیــن باشــید و یــا بیشازحــد
خوشــبین .هــر دو طــرف مذاکــره پــس
از یــک مذاکــره خــوب ،راضــی از جلســه
خــارج میشــوند .اگــر چــه ممکــن اســت
شــما بــه همــه آنچــه انتظــار داشــتید
دســت نیابیــد ،امــا حتــی دســتیابی بــه
بخــش بزرگــی از آنچــه مــورد نظرتــان
اســت یــک موفقیــت محســوب میشــود.
اگــر بــا صداقــت مذاکــره کنیــد و بیپــرده
و بیآالیــش دربــاره نظراتتــان صحبــت
کنیــد ،زمینــه اتفاقــات ســودآوری را در
آینــده فراهــم کردهایــد.
راهنماییهــای عملــی بــرای گفتوگــوی
مؤثــر:

 )۱تــا آنجــا کــه مقــدور اســت از پیــش
بــا تمــاس بــا مخاطــب یــا مخاطبیــن
وقتــی بــرای گفتوگــو تعییــن کنیــد و
در زمــان تعیینشــده بــا آمادگــی قبلــی
بــه گفتوگــو بپردازیــد .خــود را بــرای
شــنیدن و گــوش دادن آمــاده کنیــد.
 )۲در آغــاز گفتوگــو خودتــان را معرفــی
کنیــد و ســمتتان را بگوییــد و هــدف از
گفتوگــو را بهطــور خیلــی خالصــه
تشــریح کنیــد .بهتــر اســت اگــر کارت
ویزیتــی داریــد قب ـ ً
ا بــه مخاطــب بدهیــد
تــا بــا نــام و ســمت شــما آشــنا شــود .ایــن
امــر بــه او کمــک میکنــد تــا بــا شــناخت
شــما دقیقتــر و بــا آگاهــی بیشــتر بــا
شــما گفتوگــو کنــد.
 )۳مختصــر ولــی کامــل صحبــت کنیــد.
همــه افــراد حتــی آنهایــی کــه راحــت و
آرام بــه نظــر میرســند بهنوعــی مشــغله
و کارهایــی دارنــد کــه بعــد از گفتوگــو

میخواهنــد
انجــام دهنــد ،در
نتیجــه حاشــیه نرویــد،
صحبتهایــی کــه بــه موضــوع
ارتبــاط نــدارد بیــان نکنیــد ،توضیــح
واضحــات ندهیــد و گفتــار خــود را تکــرار
نکنیــد .در تمــام لحظــات بــه هدفــی کــه
از گفتوگــو داریــد فکــر کنیــد و جریــان
بحــث را بهســوی هــدف هدایــت کنیــد.
 )۴آنچــه از مخاطــب میخواهیــد
بهروشــنی بیــان کنیــد ،ایــن قســمت
بخــش اصلــی گفتوگــو اســت ،بــه
ســؤاالت او بــا دقــت گــوش دهیــد و بــدون
حاشــیه رفتــن و افــزودن مطلــب اضافــی
پاســخ دهیــد.
 )۵خواســته خــود را تکــرار نکنیــد و
ســماجت بــه خــرج ندهیــد .کســی کــه
شــما در تــاش جلــب حمایــت او هســتید
از شــنیدن جمالتــی نظیــر «شــما بایــد
بــه مــا کمــک کنیــد» خوشــحال نخواهــد
شــد.
 )۶قدردانــی و مراتــب تشــکر خــود را بیــان
داریــد و از وقتــی کــه بــرای گفتوگــو در
اختیــار شــما گذاشــته شــده اســت ،تشــکر
کنید .
 )۷در هنــگام تــرک مخاطــب ،شــماره
تلفنــی کــه بتوانــد از طریــق آن پیرامــون
موضــوع اطــاع بیشــتری کســب کنــد و

بــا شــما تمــاس
بگیــرد در اختیــار
وی قــرار دهیــد .اگــر
پیرامــون موضــوع مطلــب
نوشتهشــدهای داریــد بــه او
بدهیــد.
 )۸یادداشــت تشــکرآمیزی پــس
از مــدت معقولــی جهــت یــادآوری
بــرای مخاطــب بفرســتید و ضمــن
تشــکر یــادآوری کنیــد کــه امیدواریــد از
کمکهــای او پیرامــون موضــوع بحــث،
برخــوردار شــوید.
گفتوگوهــای چهــره بــه چهــره ابــزار
اصلــی ارتبــاط بــا مدیــران مؤسســه،
سرپرســتان و کارمنــدان بخشهــای
گوناگــون و مراجعهکننــدگان اســت.
گفتوگــو بــا ایــن گروههــا بایــد مؤدبانــه،
کمــی خودمانــی ،صادقانــه و ترغیبکننــده

انجــام
بگیــرد.
بــه
گفتــاری
پیشــبرد هدفهــای
روابــط عمومــی کمــک میکنــد
کــه نگویــد« :ایــن کار بایــد انجــام شــود»
بلکــه بگویــد ایــن کار «چــرا» و «چگونــه»
بایــد انجــام شــود.
ارتبــاط گفتــاری بهشــکل ســخنرانی
کنفرانــس و مصاحبههــای مطبوعاتــی
و رادیــو و تلویزیــون و اشــکال دیگــر،
بــرای مســؤوالن روابــط عمومــی
پیش میآید.
[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸
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معرفی کتاب
مدیریت زنجیره تأمین ،لجستیک و عملیات
نویسنده :هنک زیم ،متیاس کالمپ ،آلبرتو گاتیری ،ساندرش هراگو
مدیریــت زنجیــره تأمیــن ،لجســتیک و عملیــات بهعنــوان توانمندســازهای
اصلــی اقتصــاد مــدرن نقــش مهمــی را ایفــا میکننــد؛ لــذا پرداختــن بــه
ایــن عناصــر از الزامــات حضــور در صحنــه کســبوکار اســت .بــا توجــه
بــه تغییــرات سیســتمهای زنجیــره تأمیــن ،لجســتیک و عملیــات کــه
ناشــی از پیشــرفتهای تکتونولوژیــک و اجتماعــی اســت ،هرچــه بیشــتر
بــه همراهــی و هماندیشــی محققــان در کنــار متخصصــان اهــل فــن
احســاس نیــاز میشــود تــا بتواننــد نــگاه جدیــدی بــه ایــن سیســتمها
داشــته باشــند و راهکارهــای عملــی را بــرای بهرهبــرداری مناســب از نتایــج
کاربــردی ترکیــب ایــن سیســتمها فراهــم کننــد کــه ایــن نیــز بهنوبــه
خــود نیازمنــد تغییــرات اساســی و پایــهای در آموزشهــای آکادمیــک
و فنــی در کنــار آموزشهــای بــدو و حیــن خدمــت در ســازمانها و
ارگانهــای ذیربــط اســت .خوانــدن ایــن کتــاب بــه همــه فعــاالن حــوزه
کســبوکار و دانشــجویان و محققــان توصیــه مــی شــود.
انتشارات اسپرینگر در سال 2019

فرم اشتراک فصلنامه تخصصی تیپاکس
از عالقــه منــدان بــه فصلنامــه تخصصــی تیپاکــس دعــوت مــی شــود در صــورت تمایــل بــه دریافــت ایــن
نشــریه ،همــه مــوارد فــرم ذیــل را بــا دقــت و خوانــا تکمیــل فرماینــد.
نام:

نام خانوادگی:

شغل:

نشانی کامل پستی:

کد پستی  10رقمی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

پست الکترونیک:

مدت اشتراک:
خواهشــمند اســت فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل ،بــه آدرس پســتی تهــران ،شــهرک اســتقالل ،خیابــان نــخ زریــن ،بلــوار
تعــاون ،نبــش کوچــه رضــا ،ســاختمان تیپاکــس  -کــد پســتی  ۱۳۸۹۷۱۶۳۸۱ارســال نماییــد .همچنیــن مــی توانیــد فــرم
اشــتراک تکمیــل شــده را از طریــق نمابــر  ۰۲۱-۸۴۵۷ویــا پســت الکترونیــک  info@tipax.irنیــز ارســال فرماییــد.
نشــریه پــس از دریافــت فــرم اشــتراک در بســته بنــدی مناســب بــرای مخاطبــان عزیــز ارســال خواهــد شــد و در هنــگام
تحویــل بــه هیــچ وجــه نیــاز بــه پرداخــت وجــه نخواهــد بــود.
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[شماره هفتم-بهار]۱۳۹۸

If companies would like to cooperate with Tinext, do they need to have
certain volumes of packages?
No, we have not set any limits, and
even carry single packages. However,
the more packages are, the lower the
cost.

14,000 parcels a day is predicted and
in order to reach this goal, we need
to deliver 8,000 packages daily. Of
course, there are challenges facing
the country’s economic, but I believe
that obtaining this goal is possible.
How many parcels are currently
delivered by Tinext every day?
As you know, we are very busy in winter and offering logistic services is extremely difficult before new year, and
in the spring, the number of packages
soar significantly. In April this year, an
average of 7000 daily packages have
been delivered.
Many companies and online
stores, instead of using postal services, hire a number of motorcyclists
and do their own logistic activities.
What is your answer to this strategy
and how would collaboration with
Tinext be value-added for these companies?
Certainly, this is possible for any company, but it is not logical and economical for a company to meet all of its
needs, and today, Logistic activities
have become more specialized and
should be carried out by specialists in
51

]۱۳۹۸بهار-[شماره هفتم

this field. In this way, the largest courier service company in Iran, has assigned receiving and sending parcels
to Tinext. If on-line service providers
along with marketing and sales are
involved in receiving and delivering
goods, they have been deprived of
the benefits of using specialized services. Tinext has expertise to move
packages with standards and reasonable prices and provide simple solutions for individuals and companies.
The value Tinext creates is that it offers customers the precise timing to
provide them services. Moreover, it
does work with high quality and high
standard and low cost. Today, it's unlikely that a company would be able
to send a package at less than 70,000
IRR because the hidden costs are
more than these figures. you can send
packages by Tinext in a lower price,
especially when the packages are in
large volumes. In addition, Tinext staff
not only have the training needed to
carry packages, but also have enough
experience to deal with customers.
Furthermore, the panel and the application are available to customers who
can easily place their orders and track
their parcels.

At first the name of this company
was Tipake, but it changed to Tinext.
What was the reason for this change
of name and why was Tinext selected?
Yes, as you said, in 1396 when the
company was being established, Tipake was the first choice; but despite
of the fact that Tipake provided good
and efficient services, perhaps it was
because of some people's imprudence, and maybe this word, Tipake,
is not semantically positive.
At the same time, the slogan "Tinext is
with your business" was selected for
the company, and according to this
slogan, the name "Tinext" was selected. The idea of choosing this name is
to tell our customers on the one hand
we are their next step and, on the
other hand, show the technological
and smart space of the services.
Are there any points we would like
to mention?
Tinext has a lot to say. We really like
Tinext because it is at the beginning
of a complex process. When our pickup men visit senders to pick up their
packages, they are worried whether
their packages would be delivered
in time and they would be safe. In
fact, our staff who receive or deliver
the packages are a showcase of the
whole process which is carried out
to send the package and they are the
only people seen by our customers.
Incidentally, serving the customers
is good part of the work and with a
friendly smile we can clam and assure
them that their packages will be deliver in time. Consequently, they become our loyal customer.

for accepting a parcel has to be carried out at customers’ premises. All
of this, are done by Tinext agents. In
My Tipax project, Tinext is in charge
of receiving parcels from senders. We
believe that if the first mile is done
correctly, the whole process of parcel
distribution will be run smoothly. Furthermore, our staff are highly trained
in first mile and provide efficient service. Tinext is ready to customize its
services for all companies including
the public and the private sectors.
According to Tinext’s business model,
companies that provide warehousing,
fulfillment, and Gateway services can
benefit Tinext’s services.
In addition to Tipax, what other
customers do you provide services?
Many companies and customers use
our services, which are commonly a
category of e-commerce companies
and online service providers. The
needs and requests of this group of
customers is also different. For example, some of these groups request
On Demand Sending and Delivery,
and some of them prefer Same Day
Delivery. Some major online stores
also have more diverse needs, such
as cash on delivery (COD), where payment is made on delivery rather than
in advance.
So are you ready to serve new customers with diverse needs?
Yes, we are ready to serve new customers now, and even negotiations
are conducted to provide services for
the public sector, but their needs are
slightly different.
Providing a wide range of services
and delivering goods to different addresses and customers requires or-

ganizational intelligence. Have you
tried this before?
Yes, this is really complicated. Not
only do we distribute goods to the
final customer (B2C), but we carry
the goods from manufacturers and
wholesalers to distributors (B2B). On
the other hand, there are different
and various orders in the market. Individuals with different ages and positions have different requests or may
have Fast-Moving Consumer Goods
(FMCG) requests. This complexity of
the market makes it possible for us
to provide special services for each
group of customers, according to our
business model. In Tinext, particularly, we have been working on Business Intelligence, but we still have a
long way to implement it.

workforce is not usually employed in
this sector and they work as contractors. In training sector, we also offer
training to all permanent and temporary staff. In addition to specific services offered based on employer’s request, we also provided our staff with
courier training.
What is Tinext's plan by the end
of the year?
According to the plan and budget
proposed by the CEO of Tinext, and
with the approval of the board of
directors, reaching a record

What is the geographical scope
of Tinext’s activity?
Currently, our services are provided in Tehran, but according
to the company's missions and
goals, Tinext activities should
be extended to other cities of
the country.
Providing this volume of
services requires a large,
trained staff. How many
workforce do you have
and have they received
training?
Tinext has about 66 fulltime staff. All of them
are permanent. This is
one of the most distinctive points of Tinext
because in free fleet
services, acceptance
or denial of service
depends on the fleet,
if staff are unprofessional, in certain
circumstances,
such as rainy days,
they face difficulties. furthermore,
there is a possibility to increase
workforce in On
Demand sector.
]۱۳۹۸بهار-[شماره هفتم
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al service provider, which refers to
the senders’ addresses to receive the
package. For all of these processes,
there are some procedures and standards defined in the Universal Postal
Union (UPU), and an active company
in the post industry must comply with
them.
In addition to the differences in delivery of parcels to postal service providers, there are other differences in the
type of service requests. For example,
customers may need services that
require someone to do the process
on behalf of them. In case of sending parcels, there are different time
requirements for providing services,
and this can be On Demand, Same

Day, and Next Day Delivery and Time
Limited Service (TLS), each of these
requests requires infrastructure.
More importantly, this is the business
model which is prepared for Tinext.
Tinext's research team has estimated
supply and demand of each service in
the market and also perform a market gap analysis to identify how far it
has come toward reaching its goals
and how far it still needs to go to attain them. Apart from these studies,
schedules were planned, including
the categorization of Tinext's customers according to their expectations.
For customers who the delivery cost
is their first priority, Tinext provides
economy service, or for those who

the delivery time is important, Tinext
offers Time Limited Service (TLS) and
On Demand Service, and for online
service providers, offers one city, one
price (Yek shahr and yek Gheymat)
Service. Now, its target market is clear
and the way to achieve it, has become
more obvious.
For example, providing on Demand
Service was fascinating, but due to
the large number of competitors active in this field, this type of service
was launched in a district of Tehran,
and there were many obstacles on
the way. One of the most difficult
obstacles was to persuade users to
download and install the application.
we learned a lot of things from that
experience specially in the field of
fleet and market management. These
experiences and what was happening
in the world has showed that it would
be better to offer customers Same
Day Delivery rather than On Demand
Delivery. Now in the field of Same Day
Delivery, Tinext is in a very good position, and has shown in partnership
with big courier companies that there
is a great jump forward to Tinext.
Could you explain more about My
Tipax project and the role of Tinext in
this project?
My Tipax is an online platform for customers. According to the request of
employers, Tinext has trained its staff
and, as soon as receiving an order,
immediately sends its pick-up men
to receive parcels, and based on the
employers’ defined standards and relevant requirements, accepts and delivers them to employers. I have to explain the Communications Regulatory
Authority has required postal activists
to comply with a set of standards in
the provision of postal services, which
at least in receiving parcels, none of
the companies, complies with these
standards. Based on these standards,
contents of parcels which are supposed to be sent, must be checked
and weighed, and a receipt must be
issued, and then the label has to be affixed to the parcels in the form of bar
code. In fact, almost all the processes

53

]۱۳۹۸بهار-[شماره هفتم

Chairman of the board of
Tinext predicts delivering
14,000 packages per day
High transportation costs in metropolitan areas such
as Tehran, with air pollution, heavy traffic as well as
increasing the speed of life and economic activity, and the
need to avoid unnecessary travel in the city, has created
new requests for sending parcels. In this situation, fast
and organized delivery services that respond to these
requests and save various resources (including money,
time and other resources) have quickly become public
and led to the emergence and development of companies
which work in this field. In this way, Tinext has provided
its practical solutions and by using trained, expert, and
reliable staff have made it possible to send and deliver
parcels and documents efficiently.
Yesterday's Tipake and today's Tinext has considerably
saved its customers' time and reduced traffic and using

Please tell us about the goals of
Tinext establishments.
Although Tinext does not appear
to be a new business different from
those existed in postal market, it has
come to fruition with very different
ideas and missions aimed at completing the logistic service chain in
Fakher Holding ecosystem. Our famous motto, which we firmly believe
in, is “be either the first or different”
and it was also seriously considered
in the establishment of Tinext. Typically, Tinxet was not the first, because

personal vehicles by relying on day-to-day knowledge of
information technology and recognizing market needs.
This has led in reducing transportation costs and raising
productivity. Tinext is able to provide services including
capillary distribution of numerous shipments related to
governmental and private organizations and companies,
and On Demand, Same Day and, Next Day delivery.
Ali Sharif Mohseni is the chairman of the board of Tinext.
after getting his diploma, He did his military and when he
was done with it, he started working for national post. At
the same time, he continued his education at a higher level
in the field of postal mechanized center in Japan and Iran.
After retiring, he came to the private sector with a wealth
of experience to play his role in the development of postal
industry and logistic services more than ever.

before that, several companies were
active in this field in the market, and
small and large offices were opened.
In order to appear in the market perfectly well, we need to be different.
Fortunately, this was an opportunity
for me to be present since the beginning of Tinxet's establishment, and
since then we have followed the idea
of being different.
How is the process of selecting
activity paths for Tinext and how did
these differences occur?

when a parcel is received from a
sender, some processes need to be
carried out to deliver it to a receiver. This can take different paths and
different methods can be applied including postal service sets. There are
some common methods in the world.
for instance, senders need to contact
a contact point, go to an office or
mailbox and deliver their parcels, or
in newer forms by calling call center,
using applications, USSD, locker, web
panels and Resident Courier, they can
place their orders and this is the post]۱۳۹۸بهار-[شماره هفتم
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