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خصوصیسازی پست؛ تجربه جهانی
و ماموریت «پست اول» در ایران
سپیده شهرام
در دهههــای اخیــر ،خدمــات پســتی از منظــر نظارتــی ،عملیاتــی و فنــاوری در سراســر
جهــان دســتخوش تغییــرات اساســی شــده واصالحــات بــازار محــور در اکثــر کشــورها
انجــام شــده اســت؛ اپراتورهــای دولتــی خصوصــی ســازی شــده و دامنــه انحصــارات
پســتی کاهــش یافته اســت .عــاوه بر ایــن ،مســائل نظارتی جدیــد در نتیجه آزادســازی
بازارهــای پســتی بــه وجــود آمــده اســت .در حــال حاضــر ،گرایش بــه خصوصی ســازی
در حــال تغییــر مرزهــای بخــش پســتی جهــان اســت.
بــا پیشــرفت تجــارت الکترونیکــی ،بازیکنــان جدیــد بــه طــور فزاینــده ای در بازارهــای
پســتی فعــال شــده انــد و فرصــت هایــی بــرای مشــارکت و اتحــاد ایجــاد مــی کنند که
مــی توانــد کارایــی و تعامــل بیشــتری را بــه همــراه داشــته باشــد .از  2دهــه گذشــته،
مســئوالن خدمــات پســتی در جهــان بــه فکــر افتادهانــد کــه طــرز کار و اداره خدمــات
خــود را تغییــر داده تــا بــه منافــع بهتــر و بیشــتری دســت یابنــد کــه از جملــه ایــن
تغییــرات مــی تــوان بــه خصوصــی ســازی و بــرون ســپاری هــا اشــاره کــرد.
در حــال حاضــر ،چهــار دســته نظــام پســتی در دنیــا مرســوم اســت کــه در دســته
نخســت کشــورهایی هســتند کــه پســت آنهــا يــك مؤسســه کام ـ ً
ا دولتــي اســت.
در برخــی از کشــورها نیــز پســت آنهــا يــك مؤسســه دولتــي بــا بودجــه و ســاختار
مســتقل اســت و نهادهــاي دولتــي از اختيــارات قانونگــذاري برخوردارنــد .در بســیاری
از کشــورها نیــز دولــت ،عمــده ســهام پســت را در اختیار داشــته ولــی برخــی از خدمات
را برونســپاری نمــوده و در آخــر تعــداد اندکــی از کشــورها هســتند کــه پســت آنهــا
خصوصيســازي شــده و دولــت ســهم اندكــي از ســهام پســت را در اختيــار دارد.
در تعــدادی از کشــورها مجریــان پســتی ،شــرکتهایی بــا صددرصــد ســهام دولتــی
هســتند ،سیاســتگذاری برعهــده دولــت بــوده و مجــری نیــز طــی فرآینــد جداگانــه
انتخــاب خواهــد شــد .در ایــران نیــز دولتمــردان بــا ایــن تحلیــل کــه بایــد بپذیریــم
دولــت نمــی توانــد در ایــن بخــش بــه خالقیــت پرداختــه و شــیوههای جدیــد بــه
کار بنــدد ،امیــد خــود را بــه بخــش خصوصــی و اپراتورهــای جدیــدی بســته انــد کــه
بوکار پســتی ،هــم خدمــات بهتــری بــه
آمدهانــد بــا ســرمایهگذاری و توســعه کس ـ 
مــردم ارائــه داده و هــم انــدازه بــازار را بزرگتــر کننــد .بــه همیــن منظــور و در راســتای
تحقــق ایــن ماموریــت« ،پســت اول» بــه عنــوان نخســتین اپراتــور خصوصــی پســت
کشــور مجــوز گرفــت تــا بــازار پســت کشــور را تقویــت و خدمــات بهتــری بــه مــردم
ارائــه دهــد .در ایــن شــماره از فصلنامــه تیپاکــس ،مفتخریــم کــه بــا اشــاره بــه داســتان
شــکل گیــری فراپســت ،جزییاتــی از مهمتریــن مباحــث مطــرح شــده در مراســم
رونمایــی پروانــه نخســتین اپراتــور خصوصــی پســت کشــور را در قالــب پرونده شــاخص
ایــن شــماره از نشــریه ارائــه مــی دهیــم.
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برندس ــازی در صنع ــت پس ــت
و خدم ــات لجس ــتیکی
B2B

عباسی شاهکوه
رئیس دانشکده پست و مخابرات
عباســـی شـــاهکوه کـــه معاونـــت
ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و
مدیرعاملـــی شـــرکت زیرســـاخت را
در کارنامـــه دارد ،ضمـــن تشـــریح
مفهـــوم اقتصـــاد دیجیتـــال و لـــزوم
حرکـــت ســـریع بـــه ســـمت آن ،از
برنامههـــای گســـترده آموزشـــی
وزارت ارتباطـــات در ایـــن حـــوزه
میگو یـــد .

علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان
هـــدف از ایـــن مقالـــه ،بررســـی
روشهـــای مختلـــف ایجـــاد ارزش
برندهـــای خدمـــات )B2B( ،و بهطـــور
خـــاص صنعـــت خدمـــات لجســـتیک
اســـت
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در مراسم پنجاهمین سالگرد روز جهانی پست اعالم شد:

ضرورت بهکارگیری فناوریهای نوین
در انتقال بستههای پستی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در مراســم پنجاهمیــن
ســالگرد روز جهانــی پســت ،اعــام کــرد :دنیــا بــرای انتقــال
بســتههای پســتی بــهســمت فنــاوری رفتــه اســت و مــا نیــز
بایــد ایــن مقولــه را در پســت ،جــدی بگیریــم.
بــه گــزارش خبرنــگار فصلنامــه تیپاکــس ،مراســم پنجاهمین
ســالگرد روز جهانــی پســت ،روز چهارشــنبه  ۱۷مهرمــاه ،۹۸
بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،معــاون
وزیــر ،مدیرعامــل تیپاکــس ،مدیرعامــل پســت اول و تنــی
چنــد از مدیــران و مســؤوالن صنعــت پســت کشــور ،در مــوزه
ارتباطــات برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،محمدجــواد آذری جهرمــی ،وزیــر ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ضمــن تبریــک روز جهانــی پســت بــه
همــه همــکاران و فعــاالن صنعــت پســت کشــور ،اعــام
کــرد :پســت از دیربــاز پیــامآور دوســتی ،محبــت و تبــادل

احساســات خــوب و بــد میــان افــراد بــوده و پســتچیها
همــواره پایاندهنــده انتظــار انســانها بودهانــد.
وی در ادامــه افــزود :پســت بایــد بــه ســمت اســتفاده از
فنــاوری روز دنیــا حرکــت و فرآینــد مکانیزهســازی را آغــاز
کنــد .وی همچنیــن بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه در
ایــن عصــر ،نامهرســان بایــد بــا فنــاوری ،نامــه را بــه خانههــا
تحویــل دهــد .آذری جهرمــی گفــت :در گرامیداشــت هفتــه
فضــا نیــز تأکیــد کــردم ،همــواره دوســت دارم بــزرگ فکــر
کنــم و بــه زیرمجموعــه خــود نیــز میگویــم بــزرگ فکــر
کننــد.
یکــی از ایــن فکرهــای بــزرگ ،فرآینــد مکانیزهســازی
مبــادالت در برخــی مراکــز اســت .دنیــا بــرای انتقــال
بســتههای پســتی بــهســمت فنــاوری رفتــه اســت و مــا
نیــز بایــد ایــن مقولــه را در پســت جــدی بگیریــم.

تقدیر برنامه جهانی غذا از تیپاکس بهعنوان همراه همیشگی  UNدر فعالیتهای خیرخواهانه؛

تیپاکس به ارسال بستههای سازمان ملل متحد در جهان متعهد شد
در مراســم ســالگرد ســیودومین ســال
آغــاز بــهکار ســازمان ملــل در ایــران-
بخــش برنامــه جهانــی غــذا (-)WFPکــه
در روز  17آبــان مــاه  1398برگــزار
شــد ،از  4نــام تجــاری همــراه بــا
ایــن ســازمان تقدیــر بهعمــل آمــد و
شــرکت تیپاکــس نیــز بهعنــوان یکــی
از ایــن برندهــا ،بــه دریافــت لــوح تقدیــر
مفتخر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار فصلنامــه تیپاکــس،
بخــش برنامــه جهانــی غــذا از ســال
 1987در ایــران ،بــا هــدف پایــان دادن
بــه گرســنگی در جهــان شــروع بــه کار
کرد.ایــن ســازمان روزانــه در تــاش
اســت تــا هیــچ کودکــی در هیــچ جــای
دنیــا گرســنه نخوابــد و بیبضاعتتریــن
و آســیبپذیرترین مــردم ،بــه تغذیــه
مناســب دسترســی داشــته باشــند.
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برنامــه جهانــی غــذا از برنامههــای امنیــت
غذایــی کشــورها و مناطــق پشــتیبانی
میکنــد.
ایــن ســازمان همــراه ســایر آژانسهــای
ســازمان ملــل متحــد ،ســازمانهای
بینالمللــی ،ســازمانهای غیردولتــی،
جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی
تــاش میکنــد تــا مــردم ،جوامــع و
کشــورها بــه نیازهــای غذایــی خــود
دست یابند.
خانــم نــگار گرامــی ،نماینــده برنامــه
جهانــی غــذا در ایــران ،در ایــن مراســم،
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســازمان در حــال
حاضــر  ۳۰هــزار پناهجــو در ایــران را تحت
پوشــش دارد و از ایــن تعــداد بیــش از ۶

هــزار نفــر کــودک هســتند ،اعــام کــرد:
بهمنظــور گرامیداشــت برنامــه جهانــی
غــذا ،بــرای ایــن کــودکان مســابقه نقاشــی
برگــزار کردیــم و از آنــان خواســتیم راجــع
بــه غــذا ،بهخصــوص صبحانــه ،نقاشــی
بکشــند.
از میــان انبــوه آثــار دریافــت شــده،
 ۳۲اثــر انتخابــی ،بــا قیمــت پایــه
 ۳۰۰هــزار تومــان قیمــت خــورد کــه
ایــن مبلــغ بــه کــودکان پرداخــت
خواهد شد.
خوشــبختانه ،همــه ایــن تابلوهــا در عــرض
چنــد دقیقــه ،بــه همــت خیریــن حاضــر
بــه فــروش رفــت.
همچنیــن در ایــن مراســم ،از  4نــام تجاری

همــراه بــا ایــن ســازمان تقدیــر بهعمــل
آمــد کــه تیپاکــس نیــز بهعنــوان یکــی
از ایــن برندهــا ،بــه دریافــت لــوح تقدیــر
مفتخــر شــد.
برنامــه جهانــی غــذا ،از تیپاکــس
بهعنــوان همــراه همیشــگی  UNدر
فعالیتهــای خیرخواهانــه و ایفــای
نقــش مؤثــر در ارســال مرســولههای ایــن
ســازمان بــه  21نقطــه از کشــور ،تقدیــر
بــه عمــل آورد .دکتــر مهــرداد فاخــر
پــس از دریافــت لــوح تقدیــر ،در اقدامــی
مســئوالنه ،ارســال بســتههای ســازمان
ملــل متحــد را در ایــران و سراســر
جهــان توســط مجموعــه تیپاکــس،
متعهد شد.

چهره جدید متربها

نــوآوری و دیجیتالــی شــدن ،فرصتهایــی را بــرای توســعه
بــازار چنــد میلیــارد دالری تمبرهــای پســتی فراهــم میکنــد.
اختــراع تمبرهــای پســتی موجــب تحــول در خدمــات پســتی
و ســاده کــردن سیســتم تعرفــه در پرداخــت هزینــه خدمــات
نامــه و کاهــش ضــرر بــه اپراتورهــای پســتی شــده اســت.
امــروزه تمبرهــا چیــزی بیــش از یــک وســیله بــرای پرداخــت

هزینــه خدمــات هســتند .آنهــا بــه کانــون بــازار جهانــی،
متشــکل از ذینفعــان مختلــف تبدیــل شــدهاند.
مطابــق آمــار  ،UPUدرآمدهــای مشخصشــده اپراتورهــای
تعیینشــده از تمبرهــا در ســال  2016بــه  1.8میلیــارد SDR
( 2.5میلیــارد دالر) در مقایســه بــا کمتــر از  1میلیــارد SDR
( 1.4میلیــارد دالر( در ســال  2004رســیده اســت.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم رونمایی
از پروانه پست اول مطرح کرد:

امیـد ما بـه خبـش خصـوصی
و اپراتورهای جدید است
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در
پاســخ بــه پرســش خبرنــگار تیپاکــس
گفــت :ظرفیــت بــازار پســتی کشــور تــا
 10برابــر بیــش از وضعیــت فعلــی جــای
رشــد و توســعه دارد.

محمدجــواد آذری جهرمــی در جریــان
برگــزاری مراســم رونمایــی از پروانــه
نخســتین اپراتــور خصوصــی پســت کشــور
در جمــع خبرنــگاران قــرار گرفــت و در
پاســخ بــه پرســش خبرنــگار فصلنامــه
تیپاکــس گفــت :اســتعداد بــازار پســتی
مــا در ســال  1396حــدود  800میلیــارد
تومــان بــود.
وی بــا بیــان اینکــه یــک برنامــه تحــول
در شــرکت ملــی پســت بــرای افزایــش
حجــم ایــن بــازار اجــرا شــد ،گفــت:
انتظارمــان ایــن بــود کــه عملکــرد ایــن
شــرکت ظــرف یــک ســال بــه 1600
میلیــارد تومــان برســد کــه امیــدوارم تــا
پایــان ســال  98ایــن عــدد محقــق شــود؛
امــا بایــد بپذیریــم دولــت بازیگــر خوبــی
در ایــن زمینــه نیســت.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،
8
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کیفیــت خدمــات و انــدازه بــازار را دو
موضــوع مهــم در حــوزه صنعــت پســت
دانســت و گفــت :انــدازه بــازار مــا تــا 10
برابــر وضعیــت فعلــی میتوانــد افزایــش
یابــد؛ امــا دولــت نمیتوانــد در چنیــن
عرصههایــی بــه خالقیــت پرداختــه و
شــیوههای جدیــد بــه کار بنــدد.
آذری جهرمــی گفــت :امیــد مــا بــه بخــش
خصوصــی و اپراتورهــای جدیــدی اســت
کــه آمدهانــد تــا بــا ســرمایهگذاری و
توســعه کس ـبوکار پســتی ،هــم خدمــات
بهتــری بــه مــردم ارائــه داده و هــم انــدازه
بــازار را بزرگتــر کننــد.
پست اول باید رقیب پست دولتی باشد

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
همچنیــن در ســخنرانی خــود در مراســم
رونمایــی از پروانــه نخســتین اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور کــه در ســالن
کنفرانــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران برگــزار شــد ،از پســت
اول خواســت بهطــور جــدی بــه رقابــت بــا
شــرکت ملــی پســت بپــردازد.

آذری جهرمــی خطــاب بــه کرباســیان
مدیرعامــل «پســت اول» کــه از مدیــران
قدیمــی شــرکت پســت اســت ،گفــت :بایــد
از همیــن روز اول بــه دنبــال رقابــت بــا
شــرکت پســت باشــید و بــر ایــن مســأله
تأکیــد کنیــد کــه تصمیــم داریــد بــازار
پســت را از آن خــود کنیــد و خدمــات
بهتــری بــه مــردم ارائــه دهیــد.
وی افــزود :اص ـ ً
ا نگرانــی نداشــته باشــید،
شــرکت پســت اصـ ً
ا رقیــب شــما نیســت،
ایــن شــرکت فقــط یکســری وظایــف
حاکمیتــی بــر عهده دارد ،شــرکت «پســت
اول» هــم بنــا بــر یــک تدبیــر بــرای
ســپردن امــور مــردم بــه دســت مــردم
در راســتای سیاســتهای اصــل  ۴۴بــه
دنیــا آمــده ،امــروز شــما پروانــه فعالیــت
داریــد و یــک شــرکت اقتصــادی هســتید
و میدانیــد بــازار پســت کــه خودتــان
هــم مقطعــی در آن خدمــت کردهایــد،
میتوانــد انــدازهاش خیلــی بزرگتــر
باشــد و مــا امیــد داریــم کــه پســت اول
اقتصــاد ایــن بخــش را بــزرگ کنــد تــا مــا
هــم یــاد بگیریــم وظایــف خــود را واگــذار

کنیــم و یــاد بگیریــم فقــط ،رگوالتــور
(مقــررات گــذار) خوبــی باشــیم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
ادامــه داد :مهــم ایــن اســت کــه خدمــات
خــوب و باکیفیــت بــه مــردم ارائــه کنیــم
و ســرویسها در شــأن مــردم باشــد .ایــن
ارزشــمند اســت .بــر همیــن اســاس هــم
میخواهیــم بــا شــرکت پســت و ســایر
رقبــا بــرای تحقــق ایــن هــدف در ایــن
عرصــه رقابــت کنیــد.
آذری جهرمــی در ادامــه بابیــان اینکــه
«البتــه نمیشــود پســت را آزادســازی
کنیــم و یــا مخابــرات را واگــذار کنیــم و
بعــد موقــع عیــان شــدن نقصهــا از وزیــر
پرســش شــود کــه چــرا در فــان جــاده و
یــا فــان روســتا مشــکلداریم» ،گفــت :بــا
واگذاریهــا و خصوصیســازیها ابــزار
اعمــال مدیریــت از وزیــر گرفتهشــده و
طبیعتــاً مقــررات و بودجــه هــم جــای
دیگــری مصــوب میشــود در ایــن شــرایط
وزیــر فقــط بایــد نقــش رگوالتــوری را ایفــا
کنــد.
وزیــر کابینــه دولــت دوازدهــم افــزود:
البتــه وقتــی هــم وزیــر میخواهــد
در حــوزه رگوالتــوری ورود کنــد و بــه
کمیســیون تنظیــم مقــررات پیشــنهادی
ارائــه دهــد هــزار ایــراد بــه آن گرفتــه
میشــود .بااینوجــود ،همانطــور
کــه عــرض کــردم مــا بایــد یــاد بگیریــم
رگوالتــور خوبــی باشــیم و یــاد بگیریــم
کــه رگوالتــور بــا اجراکننــده کار متفــاوت
اســت و ایــن نکتــه حائــز اهمیتــی اســت
کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بخشــی از
ســخنان رئیــس کمیســیون ویــژه اصل ۴۴
مجلــس شــورای اســامی در ایــن جلســه
مبنــی بــر اینکــه «در واگــذاری شــرکت
مخابــرات اشــتباهاتی رخداده اســت امــا
نبایــد آن را بــاز کــرد» گفــت :بــه نظــر من
بایــد ایــن مســأله را بــاز کــرد و مفصــل
هــم دربــاره آن صحبــت کــرد کــه در ایــن
واگــذاری چــه اشــتباهی انجامگرفتــه
اســت .اصــل خصوصیســازی اشــتباه
نبــوده بلکــه شــیوه واگــذاری مخابــرات
اشــتباه بــود .بــا ایــن یادآوریهــا اســت
کــه یــاد میگیریــم دیگــر چنیــن

اشــتباهاتی را تکــرار نکنیــم.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات افزود:
مشــکالت جــاری در بــازار را بایــد دیــد ،بــا
کتمــان کــردن و طــرح نکــردن آن کارمــان
پیــش نم ـیرود .بایســتی فضایــی فــارغ از
دغدغههــای غیــر فنــی و غیراصولــی
بــرای گفتوگــو ایجــاد شــود .مــا هــر
روز بــا ایــن مشــکالت دســت بــه گریبــان
هســتیم .دو ســال اســت کــه مــن وزیــرم؛
در ایــن دو ســال لوایحــی را بــرای تصویــب
در قانــون بودجــه و برنامــه ششــم ارائــه
کردهایــم تــا ایــن اشــکاالتی کــه در
خصوصیســازی شــرکت مخابــرات بــه
وجــود آمــده و فضــای غیررقابتــی را کــه
ایجادشــده ،جبــران کنیــم.
آذری جهرمــی تأکیــد کــرد :چــون تاکنــون
اشــکاالت بازگــو نشــده ،مشــکالت فقــط
در حــد یــک گــزاره سیاســی باقیمانــده
اســت و وقتــی در مجلــس هــم طــرح
میشــود در حــد گــزاره سیاســی باقــی
میمانــد .وزیــر کابینــه دولــت تدبیــر و

امیــد ادامــه داد :چــرا نبایــد بگوییــم کــه
بــا خصوصیســازی مخابــرات در عرصــه
تلفــن ثابــت عقبگــرد داشــتهایم؟ چــرا
نگوییــم بــا خصوصیســازی ،توســعه
 FTTHخــوب پیــش نمــیرود و مــا در
توســعه نســل نویــن ارتباطــات پرســرعت
در کشــور بــا مشــکل مواجــه هســتیم؟
چــرا نبایــد بگوییــم خصوصیســازی چــه
مشــکالتی بــرای کســانی کــه ســالها
خــاک ایــن صنعــت را در عرصــه مخابــرات
خوردهانــد و امــروز بازنشســته هســتند بــه
وجــود آورده اســت و چــرا نبایــد در رابطــه
بــا مشــکالت خصوصیســازی و کارگــزاران
روســتایی صحبــت کنیــم؟
وی تأکیــد کــرد :در بحــث
خصوصیســازی شــرکت مخابــرات مــا بــه
جــد اعتقــاد داریــم کــه هــم بایــد داکــت
و ســیم مســی بــه عرصــه دولــت برگــردد
و بهعنــوان یــک انفــال عمومــی
مورداســتفاده و رقابــت همــه قــرار گیــرد
و هــم اینکــه در حــوزه رگوالتــوری مــا
رگوالتــور خــوب باشــیم.
آذری جهرمــی در پایــان گفــت :امیــدوارم
پســت اول کــه امــروز متولــد شــد بهعنوان
یــک نهــاد جدیــد خــوب فعالیــت کنــد.
مدیــران خوشفکــری در پســت اول حضور
دارنــد کــه بــازار را بهخوبــی میشناســند.
هــدف را ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم
بگذارنــد .اینکــه اکنــون مــردم بهجــای
آن کــه در صــف بایســتند شــما بــه آنهــا
مراجعــه میکنیــد ،بســیار خــوب اســت.
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در مراسم رونمایی از پروانه نخستین اپراتور خصوصی پست کشور
مطرح شد؛

تولد اپراتورهای خصوصی
برای توسعه صنعت پست
 22مهرمــاه ،پروانــه نخســتین اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور بــا برنــد
«پســت اول» بــا حضــور محمدجــواد
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،حمیدرضــا فوالدگــر
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از
تولیــد ملــی مجلــس شــورای اســامی،
حســین فــاح جوشــقانی معــاون وزیــر
و رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی ایــران ،حســین
نعمتــی معــاون وزیــر و مدیرعامــل
شــرکت ملــی پســت ،مهــرداد فاخــر
مدیرعامــل تیپاکــس ،افشــین کالهــی
رئیــس کمیســیون جوانــان ،کارآفرینــی
و کســبوکارهای نویــن دانشبنیــان
اتــاق بازرگانــی ایــران و محمدحســن
کرباســیان مدیرعامــل پســت اول ،در
ســالن کنفرانــس اتــاق بازرگانــی ایــران
رونمایــی شــد.

افشــین کالهــی ،رئیــس کمیســیون
جوانــان ،کارآفرینــی و کســبوکارهای
نویــن دانشبنیــان اتــاق بازرگانــی ایــران
نخســتین ســخنران مراســم رســمی
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رونمایــی از پروانــه نخســتین اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور بــود .او بــا بیــان
اینکــه در گذشــتههای دور ایــران
پایهگــذار پســت در جهــان بــود امــا
امــروز در ایــن صنعــت از جهــان عقــب
افتادهایــم ،گفــت :در خــروج از انحصــار
نســبت بــه ســایر کشــورها دچــار تأخیــر
هســتیم .در بســیاری از کشــورها پســت

ابتــدا یــک ســازمان دولتــی و انحصــاری
بــوده امــا بعــد از آن بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بایــد پســت خصوصــی شــود،
لیکــن ایــن مســأله تــا امــروز در کشــور مــا
بــه تأخیــر افتــاده بــود .بــا ایــن حــال و بــا
وجــود تمــام مشــکالت ،همینکــه اکنــون

یــک شــرکت خصوصــی وارد عرصــه
پســتی شــده و بــا دولــت رقابــت خواهــد
کــرد و بــازار را از انحصــار خــارج میکنــد
اتفــاق فرخنــدهای اســت.
رئیــس کمیســیون دانشبنیــان اتــاق
بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه رقابــت
در ایــن عرصــه قطعــاً ســبب بهبــود
کیفیــت و خدمــات میشــود ،گفــت :بــا
خصوصیســازی پســت میتــوان انتظــار
داشــت بــا بــازار و خدماتــی چابکتــر و
شــفافتر روبــهرو باشــیم .بهویــژه آنکــه
یــک بخــش خاکســتری در صنعــت پســت
در حــال فعالیــت اســت کــه امیــدوارم ایــن
بخــش ســاماندهی شــود.
وی افــزود :نکتــه خــوب دیگــر ایــن اســت
ت اول مبنــای کار خــود را بــر
کــه پســ 
کار گروهــی قــرار داده و تعــداد زیــادی
شــرکت در زیرمجموعــه ایــن اپراتــور
همافزایــی خواهنــد کــرد.
کالهــی بــا بیــان اینکــه فکــر میکنــم
اکنــون فضــای کار در ایــن حــوزه مناســب
اســت ،ادامــه داد :امیــدوارم دوســتان
دولتــی بــرای تســهیل روال کاری بخــش

خصوصــی تــاش کــرده تــا بروکراســی
دستوپایشــان را نگیــرد .البتــه بــا
تغییــرات مدیریتــی کــه اتفــاق افتــاده،
فضــای مناســبتری بــرای اکوسیســتم
کســبوکارهای نوپــا فراهــم شــده اســت.
رئیــس کمیســیون دانشبنیــان اتــاق
بازرگانــی ایــران با اشــاره بــه شــعار «بهبود
محیــط کســبوکار» گفــت :معتقــدم
زمانــی ایــن شــعار عملــی میشــود کــه
منابــع از دســت دولــت خــارج و درآمــد
دولــت بــه مالیــات منحصــر شــود .فقــط
در ایــن صــورت حاکمیــت مجبــور اســت
کارآفریــن را تکریــم کنــد.
داستان فراپست

محمدرضــا درخشــان ،مشــاور حــوزه
کســبوکار هلدینــگ فاخــر ،دیگــر
ســخنران ایــن مراســم بــود کــه بــه
بیــان داســتان شــکلگیری «فراپســت»
پرداخــت .او گفــت :شــرکت پســت اول
تفــاوت ماهیتــی بــا ســایر شــرکتهای
پســتی کــه مــا در کشــور میشناســیم
دارد و تجربــه نوینــی در صنعــت پســت
محســوب میشــود .شــرکتهای پســتی،
اعــم از دولتــی و خصوصــی و شــرکتهای
بنامــی چــون تیپاکــس ،همگــی درگیــر
عملیــات پســتی بــوده و خودشــان
خدمــات پســتی را بــرای شــهروندان خلــق
میکننــد؛ امــا ویژگــی پســت اول ایــن
اســت کــه خــودش مدیــر یــک شــبکه
پســتی بــوده و قــرار نیســت بهطــور
مســتقیم بســتهای را تحویــل دهــد.
وی افــزود :در شــبکه فراپســت قــرار اســت
تعــداد زیــادی شــرکتهای پســتی و
کوریــری فعالیــت کننــد کــه آنهــا خدمــات
پســتی را ارائــه خواهند داد و پســت اول در
واقــع مدیــر ایــن شــبکه فراپســت اســت.

درخشــان دربــاره شــیوه شــکلگیری
پســت اول گفــت :داســتان از شــرکت
تیپاکــس بــا حــدود  60ســال ســابقه
فعالیــت موفــق در صنعت پســت و خدمات
کوریــری شــروع میشــود .ایــن شــرکت،
بزرگتریــن زیرمجموعــه هلدینــگ فاخــر
اســت و دو ســال پیــش توانســت در مزایده
نخســتین اپراتــور خصوصــی صنعت پســت
کشــور گــوی رقابــت را از ســایر رقبــا
بربایــد .بــه همیــن جهــت ،در هلدینــگ
فاخــر بایــد تصمیــم گرفتــه میشــد کــه
بــرای ایــن مأموریــت جدیــد الزم اســت
کــه شــرکت تیپاکــس را توســعه دهیــم
یــا شــرکتهای دیگــری شــبیه تیپاکــس
ایجــاد کنیــم و یــا بهگونــه دیگــری بــا
ایــن مأموریــت برخــورد کنیــم.
مشــاور هلدینــگ فاخــر بــا بیــان اینکــه
هرکــدام از ایــن راهکارهــا ،چالــش خــاص
خــودش را داشــت ،ادامــه داد :در نهایــت
در هلدینــگ فاخــر تصمیــم گرفتــه شــد
کسـبوکار جدیــدی براســاس ایــن پروانــه
شــکل گرفتــه و معمــاری جدیــدی انجــام
گیــرد .در ایــن راه  3گام مهــم شــامل
بیــان الزامــات معمــاری ،تحلیــل محیــط
و چالشهــای کســبوکار و در نهایــت
شــناخت بهتریــن اســتراتژی انجــام شــد.
در ادامــه نیــز طراحــی مفهومــی و پایــه
کســبوکار صــورت گرفــت و طراحــی
جزئیــات بــه پســت اول واگــذار شــد.
درخشــان بــا بیــان اینکــه رویکــرد
مدیــران و ســهامداران هلدینــگ فاخــر
ایجــاد کســبوکارهای پایــدار اســت،
بوکارهای
گفــت :در ایــن مجموعــه کســ 
زودبــازده بــا عمــر کوتــاه مــورد توجــه
قــرار نمیگیرنــد .از همیــن رو  3الــزام
بــرای معمــاری کس ـبوکار انتخــاب شــد.
در درجــه اول الزم بــود ایــن کار از بــازده
اقتصــادی برخــوردار باشــد ،همچنیــن
بتوانــد بــه تعهــدات مالــی و عملیاتــی بــه
ســازمان تنظیــم مقــررات پایبنــد باشــد و
بوکار،
در نهایــت در جهــت پایــداری کسـ 
مشــارکت اثربخشــی بــا راهبردهــای کالن
ملــی در اصــل  44قانــون اساســی داشــته
باشــد.
وی ادامــه داد :در گام بعــدی ،بــه
تحلیــل محیــط و بررســی چالشهــا

از جنبههــای مختلفــی چــون صنعــت،
بــازار ،زیرســاختها و روندهــای جهانــی
پرداختــه و تــاش کردیــم نیازهــای
حاکمیــت و ســازمان تنظیــم مقــررات
را درک کنیــم تــا چالشهــا بهخوبــی
شناســایی شــده و اســتراتژی مناســبی
بــرای پاســخ بــه ایــن چالشهــا انتخــاب
شــود.
مشــاور هلدینــگ فاخــر بــا بیــان اینکــه
در تدویــن اســتراتژی ،الزم بــود رویکــردی
انتخــاب کنیــم کــه بتوانــد هــم بــه الزامات
معمــاری و هــم بــه چالشهــای محیــط
کســبوکار پاســخ دهــد ،گفــت :در ایــن
راه رویکــرد نویــن زیســتبوم کســبوکار
انتخــاب شــد و اینکــه بهجــای ایجــاد

بوکار پســتی دیگــر در حــوزه
یــک کســ 
عملیــات ،بــه دنبــال شبکهســازی رفتیــم
از همیــن اســتراتژی نشــأت میگیــرد.
ایــن اســتراتژی ،ســاختاریافته اســت بــه
ایــن معنــی کــه نقشهــا از قبــل تعریــف
شــده و ویژگــی بازیگــران از قبــل مشــخص
اســت و در نهایــت قوانیــن و مقرراتــی کــه
الزم اســت بــر شــبکه حاکــم باشــد تعریــف
شــده اســت .ایــن شــبکه همچنین ســرآمد
اســت بــه ایــن معنــی کــه اســتحکام کافــی
بــرای پایــداری و پابرجــا بــودن را دارد و
میتوانــد رویــش داشــته و خدمــات و
فرصتهــای جدیــدی را خلــق کنــد.
درخشــان گفــت :در ایــن الگــو 5
نقــش تعریــف شــد کــه شــامل نقــش
نقــش
پســتی،
بوکارهای
کســ 
مصرفکننــدگان نهایــی خدمــات در
بوکارهای
شــبکه فراپســت ،نقــش کســ 
بوکارهای
ارزش افــزوده ،نقــش کســ 
پشــتیبان و نقــش حاکمیــت شــبکه اســت.
وی دربــاره نهــاد حاکمیتــی شــبکه
فراپســت توضیــح داد :نخســتین نهــاد
حاکمیــت کــه بهصــورت ملــی فعالیــت
میکنــد ،ســازمان تنظیــم مقــررات اســت
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کــه قوانیــن ایــن حــوزه را تنظیــم و ابــاغ
میکنــد .دو نهــاد حاکمیتــی هــم داخــل
شــبکه خواهیــم داشــت .یکــی شــرکت
پســت اول کــه وظیفــه ســازماندهی
شــبکه ،جــذب اعضــای جدیــد و تعییــن
نقــش و ویژگیهــای هــر یــک از اعضــا را
دارد .همچنیــن ایــن شــرکت بایــد کیفیــت
خدماتــی کــه توســط شــبکه فراپســت بــه
مصرفکننــدگان نهایــی ارائــه میشــود را
تضمیــن کنــد ،کس ـبوکارها را هماهنــگ
کــرده و تعــارض میــان آنهــا را مدیریــت
کنــد.
مشــاور هلدینــگ فاخــر گفــت :نهــاد ســوم،
کمیســیون فراپســت اســت کــه در آن
اعضــای شــبکه فراپســت دور هــم جمــع
شــده و در تدویــن قوانیــن و مقــررات
شــبکه مشــارکت میکننــد و بــه ایــن
ترتیــب خــود اعضــا خواهنــد بــود کــه
امــور را پیــشمــی برنــد.
درخشــان تأکیــد کــرد :بــا ایــن طراحــی،
پســت اول میتوانــد هــم بــازده اقتصــادی
مناســبی داشــته باشــد ،هــم در اجــرای
تعهــدات بــه ســازمان تنظیــم مقــررات
پایبنــد بــوده و هــم اثبــات کنــد بخــش
خصوصــی قابــل اتکاســت و تــوان متحــول
کــردن فضــای کســبوکار کشــور را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه فراپســت
و اجــزای ایــن شــبکه حاصــل زحمــات
بنیانگــذاران تیپاکــس و مدیــران دیــروز
و امــروز ایــن شــرکت و همچنیــن زحمــات
ســهامداران هلدینــگ فاخــر اســت،
گفــت :بــا ایــن حــال تیپاکــس و ســایر
شــرکتهای عضــو هلدینــگ فاخــر امتیــاز
خاصــی در شــبکه فراپســت نداشــته و
هــر کس ـبوکاری میتوانــد بــا توجــه بــه
عمــر و گســتره فعالیــت و توانمنــدیاش
از منافــع ایــن شــبکه بهرهمنــد شــود.
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در واقــع ،راه بــرای حضــور همــه فعــاالن
پســتی در ایــن شــبکه فراهــم بــوده و
امــکان رقابــت و همــکاری ،از ویژگــی
قابــل توجــه شــبکههایی اســت کــه
مبتنــی بــر زیســتبومهای کســبوکار
شــکل میگیرنــد.
مشــاور هلدینــگ فاخــر در پایــان گفــت:
ســنگ بنــای شــبکه فراپســت بــه شــکلی
بنــا نهــاده شــده کــه بــا کســبوکاری
پایــدار مواجــه باشــیم .چشــمانداز مــا
ایــن اســت کــه ایــن شــبکه حداقــل
 103ســال پایــدار بــوده و افتخــار حضــور
در قرنهــای چهاردهــم و پانزدهــم و
شــانزدهم را داشــته باشــد.
وعده ساماندهی بازار پستی

حســین فــاح جوشــقانی ،رئیــس ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی نیــز
در ایــن مراســم گفــت :پســت در وزارت
ارتباطــات مــورد ظلــم واقــع شــده و از
آنجــا کــه بهطــور ســنتی نــگاه در ایــن
وزارتخانــه بــه ســمت فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات بــوده ،مجــال چندانــی
بــرای فکــر کــردن بــه صنعــت پســت
نداشــتهایم.
وی افــزود :از زمانیکــه درگیــر مقولــه
آزادســازی خدمــات پســتی شــدم ،بــه
پیچیدگیهــا و مشــکالت ایــن حــوزه
بیشــتر واقــف شــده و متوجــه شــدم واقعـاً
بــا نگاهــی ســاده ،امــکان تحــول در ایــن
حــوزه وجــود نــدارد .شــاهد ایــن مدعــا
هــم ایــن اســت کــه آزادســازی در ایــن
حــوزه چنــد ســال طــول کشــید؛ امــا حــاال
امیدواریــم بــا حضــور اپراتورهــا بتوانیــم
بحــث رقابــت و ظهــور خدمــات نویــن
پســتی را در ایــن بــازار داشــته باشــیم.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی بــا بیــان اینکــه
بــر اســاس بــرآورد مــا ســاالنه  3.5تــا 6
میلیــارد مرســوله پســتی در کشــور جابهجا
میشــود ،گفــت :ایــن درحالــی اســت کــه
شــرکت ملــی پســت فقــط  800میلیــون از
ایــن تعــداد مرســوله را پوشــش میدهــد
کــه ایــن یعنــی اینکــه کمتــر از  15درصــد
فعالیــت در ایــن عرصــه بهصــورت مجــاز و
بــر اســاس چارچوبهــا و ضوابــط قانونــی،

شــکل گرفتــه اســت.
فــاح ادامــه داد :حضــور اپراتورهای پســتی
هــم بــر همیــن مبنــا بــود تــا صنعــت
پســت ســاماندهی شــده و اپراتورهــا همــه
فعــاالن پســتی را بــه کار بگیرنــد .در
مقابــل و بــر اســاس پروان ـهای کــه صــادر
کردهایــم ،همانطــور کــه انتظــار داریــم
اپراتورهــا بــه تعهــدات خــود در زمینــه
ارائــه خدمــات در نقــاط مختلــف کشــور
عمــل کننــد ،میدانیــم کــه اپراتورهــا هــم
از مــا انتظــار دارنــد ســاماندهی مناســبی
در ایــن عرصــه صــورت بگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه کار ســاماندهی بــازار
پســتی را بــا دعــوت از فعــاالن ایــن حــوزه
بــرای فعالیــت قانونمنــد آغــاز کردهایــم،
گفــت :از دســتگاههای دولتــی خواهــش
میکنــم حســب قانــون بــا مــا همــکاری
کننــد .بــر اســاس قانــون ،صــدور مجــوز
بــرای فعالیــت پســتی بــر عهــده وزارت
ارتباطــات اســت و الزم اســت دســتگاههای
دولتــی خودشــان را بــا قانــون تطبیــق
دهنــد.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و

ارتباطــات رادیویــی ادامــه داد :همانطــور
کــه معتقدیــم بایــد بــازار پســتی
ســاماندهی شــده و ضابطهمنــد شــود،
نگــران کسـبوکارهای ایجــاد شــده در این
حــوزه هــم هســتیم و بــه کمــک اپراتورهــا،
درصــدد رفــع ایــن نگرانــی خواهیــم بــود.
بــازار بســیار بزرگتــر از آن چیــزی اســت
کــه میبینیــم و میتــوان در عرصههــای
نویــن پســتی شــاهد گشــایش بــود.
فــاح گفــت :قولــی کــه میدهیــم
ایــن اســت کــه کمتریــن مداخلــه را
بوکار اپراتورهــا داشــته باشــیم
در کســ 

و نمونــه آن هــم تصویــب تعرفههــای
جدیــد پســتی بــود کــه در آن ،بیــش از
 80درصــد قیمــت خدمــات ارزشافــزوده
را کــه خدمــات پســتی پایــه محســوب
نمیشــوند ،آزادســازی کردهایــم تــا
شــرکتها برحســب رقابــت و کیفیــت
ســرویس دهنــد.
انحصارطلبــی و تعطیلــی کســبوکارها،
نبایدهــای مهــم پســت اول

محمدحســن کرباســیان ،مدیرعامــل پسـ 
ت
اول نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه
تاکنــون بیــش از  20شــرکت بــه شــبکه
فراپســت پیوســتهاند ،گفــت :ایــن شــبکه
امــکان همــکاری فعــاالن پســتی را فراهــم
میکنــد و بــر ایــن اســاس یــک شــرکت
میتوانــد بــرای پوشــش نقــاط کــور خــود،
بــا شــرکت دیگــری مشــارکت کنــد.
وی افــزود :شــبکه فراپســت ایــن امــکان را
بهوجــود آورده اســت کــه فعــاالن پســتی
ســر یــک میــز بنشــینند ،بــا هــم تعامــل
کننــد و بــا نرخهایــی کــه ســازمان تنظیــم
مقــررات تأییــد کــرده اســت ،همــکاری
کننــد تــا کس ـبوکار همــه رونــق گیــرد.
مــا بههیــچ عنــوان بهدنبــال تعطیــل
کــردن و یــا تحــت تأثیــر قــرار دادن برنــد
مجموعـهای کــه ســالها در حــال فعالیــت
اســت ،نیســتیم .در شــبکه فراپســت،
فعــاالن ایــن حــوزه میتواننــد بــا برنــد
خودشــان فعالیــت کــرده و هــر جــا نیــاز
بــه کمــک داشــتند ،مــا همکارانــی را بــه
آنهــا معرفــی خواهیــم کــرد.
کرباســیان کــه از مدیــران باســابقه
صنعــت پســت کشــور اســت ،گفــت:
تجربــه ســالها کار در ایــن حــوزه بــه
مــا نشــان داده اســت کــه مشــکل اصلــی
ایــن صنعــت ،مدیریتــی اســت و اگــر هــر
بخشــی مدیــر متخصصــی داشــته باشــد و
محــدوده فعالیتــش را بدانــد ،یــا در کاری
وارد نمیشــود و یــا حسابشــده آن کار
را انجــام میدهــد تــا زیــان نبینــد.
مدیرعامــل پســت اول بــا بیــان اینکــه
هــدف نخســت مــا جــذب فعــاالن پســتی
اســت ،گفــت :در گام دوم بســتری
نرمافــزاری بــرای اتصــال بــه ســازمان
تنظیــم مقــررات فراهــم خواهــد شــد تــا

ثبــت و ضبــط اطالعــات مرســوالت در
آن انجــام و بــا ارائــه گزارشهــای الزم،
حقــوق دولــت پرداخــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در مجامــع پســتی
کشــورهای مختلــف بــرای ســرانه پســتی
خــود اعــدادی ماننــد  70مرســوله و یــا
 400مرســوله را اعــام میکردنــد ،گفــت:
ایــن در حالــی اســت کــه مــا اگــر آمــار
رســمی را خیلــی دســت بــاال میگرفتیــم،
ســرانه مرســوله در کشــور مــا بیــش از
 7تــا  8بســته نمیشــد .ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه جامعــه پســتی مــا کار
نمیکنــد ،بلکــه کســی نبــوده اســت
کــه مرســوالت را ثبــت و ضبــط کنــد .بــا
ســاماندهی ایــن حــوزه ،عــدد درســتی از
تعــداد مرســولههای ارســالی در ایــران
بهدســت میآیــد.
کرباســیان بــا بیــان اینکــه بــه مهنــدس
فــاح و ســازمان تنظیــم مقــررات بــرای
تالششــان در ســاماندهی ایــن بــازار دســت
مریــزاد بایــد گفــت ،افــزود :آلمانیهــا در
بازدیــدی کــه از بــازار تهــران و مشــاهده
فعالیــت گســترده پیکهــای موتــوری در
ایــن منطقــه داشــتند ،معتقــد بودنــد کــه
اینهــا مصــداق فعالیــت پســتی اســت و
اگــر کســی اینهــا را ثبــت و ضبــط کنــد
ســران ه پســتی ایــران از آلمــان هــم جلــو

میزنــد.
مدیرعامــل پســت اول بــا تأکیــد بــر
اینکــه حریــم خصوصــی مــردم در
ارائــه گــزارش بــه ســازمان تنظیــم
مقــررات حفــظ میشــود ،گفــت :خــود
ســازمان هــم بــر ایــن موضــوع تأکیــد
دارد .در واقــع مطلــع شــدن از اطالعــات
پســتی نیــاز بــه مجــوز مخصــوص دارد؛
بنابرایــن کســی ترســی نخواهــد داشــت
کــه اطالعاتــش بــه ســرقت بــرود و ایــن
قــول را ســازمان تنظیــم مقــررات داده و
عملیــات گزارشدهــی در نرمافــزار هــم
بــر همیــن اســاس تعریــف شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از
نرمافزارهــای مناســب و قدرتمنــد حــرف
اول را در توســعه کســبوکار میزنــد،
گفــت :یــک فرآینــد پســتی  6مرحلــه دارد
کــه شــامل قبــول ،جمــعآوری ،تجزیــه،
ارســال و توزیــع میشــود .از نظــر مــا
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هــر کــدام از اعضــای شــبکه فراپســت
میتوانــد فقــط یکــی از ایــن  6ســرویس
را انجــام دهــد و ســرویس دیگــر را بــه
شــرکت دیگــری واگــذار کنــد .بــه ایــن
منظــور ،نرمافــزار دیگــری آمــاده شــده
تــا فعــاالن صنعــت پســتی بههــم متصــل
شــده و طــوری برنامهریــزی شــده اســت
کــه  6شــرکت بتواننــد در ایــن  6حــوزه
بــا هــم همــکاری کننــد بهگونــهای کــه
رضایــت مشــتری هــم در پــی داشــته
باشــد.
کرباســیان بــا بیــان اینکــه یــک ســری
نبایدهــا در اپراتــور داریــم ،گفــت:
نخســتین نبایــد مــا ایجــاد انحصــار در
خدمــات پســتی اســت .نبایــد یــک فعــال
پســتی فکــر کنــد از یــک انحصــار درآمــده
و در انحصــار دیگــری افتــاده و بســتر کار
بــرای همــه فراهــم اســت.
مدیرعامــل پســتاول ادامــه داد :دومیــن
نبایــد مــا تعطیلــی کسـبوکارهای پســتی
اســت .برخیهــا از قــول مــا گفتهانــد کــه
ســایر کســبوکارها در ایــن حــوزه بایــد
کار خــود را تعطیــل کننــد .مــا نــه ایــن
حــرف را زدهایــم نــه در ایــن راه قدمــی
برداشــتهایم و نــه ایــن کار را خواهیــم
کــرد .کس ـبوکار همــه بایــد فعــال و پــر
رونــق باشــد و پســت اول خــود را رقیــب
فعــاالن ایــن حــوزه نمیدانــد.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق بــرآورد مــا
ســاالنه بــه ارزش  20هــزار میلیــارد تومــان
قابلیــت بالقــوه فعالیتهــای پســتی وجــود
دارد ،گفــت :هــر روز تعــداد بســیار زیــادی
بســته بــا اتوبوسهــا جابهجــا میشــود.
شــهرداری میگویــد هــر روز  20هــزار
تــن از محــدوده تهــران خــارج میشــود
کــه بخــش عمــده آن بســتههای زیــر 30
کیلوگــرم اســت .ایــن مرســولهها مبــدأ و
مقصــد مشــخص داشــته و مرســوله پســتی
هســتند.
کرباســیان بــا بیــان اینکــه اگــر بــازار
بزرگ شــود ،در درجــه اول وزارت ارتباطات
منتفــع خواهــد شــد ،گفــت :بــا ســاماندهی
بــازار ،تعــداد بســتههای پســتی بهصــورت
رســمی و دقیــق شناســایی شــده و در
مجامــع رســمی میتــوان عــدد درســتی
را بابــت ســرانه مرســوالت پســتی ایــران
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اعــام کــرد .عــاوه بــر ایــن ،ســرویسها
بهصــورت اســتاندارد بــه مشــتریان
ارائه میشود.
نکتــه دیگــر اینکــه در بســیاری از مــوارد
مشــخص نیســت چــه مرســولهای جابهجــا
میشــود و مجموعههــای قضایــی
مشــکالت زیــادی در خصــوص جابهجایــی
مــواد مخــدر و کاالی قاچــاق دارنــد.
مدیرعامــل پســت اول بــا بیــان اینکــه
اکنــون دســتگاههای مختلفــی خــود را
متولــی ایــن بــازار میداننــد ،گفــت :حــل
ایــن موضــوع از تــوان مــا خــارج اســت و
خواهشــی کــه از وزیــر ارتباطــات داریــم
ایــن اســت کــه ایــن موضوعــات را در
هیــأت دولــت پیگیــری کننــد.
نقطه عطف در تاریخ ICT

حمیدرضــا فوالدگــر ،نماینــده مــردم
اصفهــان و رئیــس کمیســیون ویــژه
حمایــت از تولیــد ملــی مجلــس شــورای
اســامی دیگــر میهمــان ویــژه ایــن
مراســم بــود .او در ســخنانی خــود گفــت:
آغــاز فعالیــت نخســتین اپراتــور خصوصــی
پســت ،نقطــه عطفــی در تاریــخ حــوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و صنعــت
پســتی کشــور اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فرآینــد تصویــب
اساســنامه پســت چنــد ســال بــه طــول
انجامیــد ،گفــت :مــا در مجلــس شــورای
اســامی تجربــه مخابــرات را بهعنــوان

یکــی از اولیــن واگذاریهــا در اختیــار
داشــتیم و تــاش شــد ایــن تجربــه در
جریــان خصوصیســازی پســت بــه کار
گرفتــه شــود تــا کار بــا اشــکاالت کمتــری
بــه ســرانجام برســد.
البتــه نمیخواهــم اصــل واگــذاری
مخابــرات را زیــر ســؤال ببــرم امــا میشــد
کار بــه شــکل بهتــری صــورت گیــرد،
بهنحویکــه هــم دولــت کار حاکمیت ـیاش
را داشــته باشــد و هــم بخــش خصوصــی
بــه راحتــی کار کنــد.
فوالدگــر ادامــه داد :در الیحــه اولیــه دولت
آمــده بــود کــه ســازمان پســت تأســیس
شــود امــا بــا بررســی پســتها در دنیــا،
در مجلــس بــه ایــن ســمت رفتیــم کــه
یــک شــرکت ملــی پســت داشــته باشــیم
و ســپس اپراتورهــای خصوصــی شــکل
بگیرنــد.
مــا روی ایــن موضــوع نظــارت خواهیــم
کــرد کــه شــرکت ملــی پســت وظایفــی
را انجــام دهــد کــه بخــش خصوصــی
نمیتوانــد برعهــده بگیــرد.
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد
ملــی مجلــس ،گفــت :ترکیــب رگوالتــوری
بایــد مرکــب از اعضــای دولتــی و بخــش
خصوصــی و صاحبنظــران حرفــهای
باشــد تــا زمینــه حضــور بخــش خصوصــی
فراهــم شــود.
بایــد بــدون تعــارف میــدان را بــرای بخــش
خصوصــی بــاز بگذاریم.

قائممقام شرکت تیپاکس مطرح کرد:

توسعه خدمات
قدیمیترین کسبوکار پستی ایران
امیرحســین فاخــر ایــن روزهــا و در آغــاز چهارمیــن دهــه از زندگــی
خــود ،بــا عشــق و عالقــهای مثالزدنــی ،بــرای توســعه تیپاکــس
نویــن میکوشــد .او کــه تغییــرات فناورانــه تیپاکــس و مکانیــزه
شــدن فرایندهــا در چنــد ســال اخیــر را ،یــک پوســتاندازی
بوکار پســتی
اجتنابناپذیــر بــرای پایــداری قدیمیتریــن کســ 
خصوصــی ایــران میخوانــد ،اکنــون شــرایط را آمــاده اوجگیــری
و پــرواز میبینــد و بــا راهبــری بخــش توســعه کســبوکار در
تیپاکــس ،میکوشــد خدمــات ایــن شــرکت را بهســرعت در

دپارتمــان توســعه کســبوکار در
تیپاکــس نزدیــک بــه یــک ســال اســت
کــه شــکل گرفتــه اســت و فعالیــت
میکنــد .شــما نیــز راهبــر و ناظــر
عالــی ایــن معاونــت هســتید .ایــن
واحــد بــا چــه ایــدهای شــکل گرفــت و
چــه مأموریتهایــی دارد؟

بــرای پاســخ بــه پرســش شــما بایــد کمــی
بــه عقــب بازگردیــم .بهعنــوان فــردی
کــه عاشــق تیپاکــس بــوده و زندگــی او
بــا ایــن مجموعــه عجیــن شــده اســت،
همــواره تمایــل داشــتم کــه ایــن شــرکت
ب ـهروز باشــد و تحــوالت خوبــی در آن رخ
دهــد .از همیــن رو ،هرچنــد فعالیــت خــود
را از ســال  1387در تیپاکــس آغــاز کــردم،
امــا تبلــور یافتــه تیپاکــس نویــن هســتم
کــه حرکــت بــه ســمت آن از ســال هــا
قبــل شــکل گرفــت .از آن زمــان ،تغییــرات

شــهرهای کوچــک و بــزرگ ایــران توســعه دهــد تــا همــه مــردم ایــن
ســرزمین بتواننــد از خدمــات کوریــری اســتاندارد ،امیــن ،دقیــق و
ســریع بهرهمنــد شــوند.
امیرحســین فاخــر ،مهنــدس صنایــع اســت و اکنــون بهعنــوان
قائممقــام و ناظــر عالــی بــر مدیریــت و توســعه کســبوکار،
مســؤولیت مهمــی را بــرای پیشــرفت و ارتقــای کمــی و کیفــی
خانــواده بــزرگ تیپاکــس بــر عهــده دارد .گفتوگــوی مــا را بــا وی
میخوانیــد:

بزرگــی در ســاختار و فرهنــگ تیپاکس رخ
داده و گامهــای بــزرگ و مؤثــری به ســمت
تیپاکــس نویــن شــکل گرفتــه اســت،
تغییراتــی کــه بــه بنــده و همکارانــم امیــد
و انگیــزه مضاعفــی داد تــا خودمــان را هــم
تغییــر و ارتقــاء دهیــم.
در ایــن راه ،بنــچ مارکهــای مختلفــی
بــرای تیپاکــس تعریــف شــد و برنامههایــی
بــرای توســعه و ارتقــای کیفــی و کمــی
پیشبینــی شــد.
یکــی از بخشهــای مهــم در ایــن
برنامههــای نویــن نیــز ،تأســیس
دپارتمــان توســعه کسـبوکار در تیپاکــس
بــود .ایــن دپارتمــان بــا دو مأموریــت
اصلــی شــکل گرفــت .مأموریــت نخســت
افــزودن کســبوکارهای هــمارز و ارتبــاط
بــا کســانی اســت کــه در زنجیــره تأمیــن
تیپاکــس میتواننــد ارزشهــای جدیــدی

را خلــق کننــد .درواقــع یافتــن پارتنرهــای
جدیــد در زنجیــره تأمیــن تیپاکــس،
نخســتین مأموریــت ایــن بخــش اســت.
مأموریــت دوم بــه توســعه کمــی و کیفــی
تیپاکــس بــاز میگــردد.
مطالعــات زیــادی دربــاره ارزشآفرینــی
در یــک شــبکه داشــتهام .نمونههــای
بســیار موفقــی در شــرکتهای بــزرگ
دنیــا داریــم کــه بــا اســتفاده از شــبکهای
کــه در اختیــار دارنــد ،ارزشهــای
بزرگــی را بــرای ســازمان خــود و مــردم
بوکار
خلــق کردهانــد .ارزش کســ 
تیپاکــس نیــز همــواره در شــبکهای بــود
کــه در اختیــار داشــت و بایــد ایــن شــبکه
همــراه بــا تغییــر و تحــوالت تیپاکــس،
ارتقــاء و توســعه مییافــت.
در دیمــاه ســال گذشــته کــه دپارتمــان
توســعه کســبوکار شــکل گرفــت246 ،
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تیپاکــس اتفــاق افتــاد .در ایــن راه تــاش
کردیــم بــا دســتورالعملها و آموزشهــای
الزم ،وضعیــت و عملکــرد نماینــدگان و
همراهــان قدیمــی خــود را بهبــود دهیــم
و در کنــار آن نماینــدگان جدیــد را بــا
دقــت و وســواس الزم انتخــاب کنیــم تــا
خدماتــی کــه بــه مــردم ارائــه میشــود،
اســتاندارد و در شــأن آنهــا باشــد.
اکنــون نماینــدگان ،شــرکای اصلــی

تــا دستبهدســت هــم ،بــه توســعه بــازار
دســت یابیــم.
مــا هی ـچگاه از ایــن نکتــه غافــل نیســتیم
کــه نمایندگانــی در کنــار مــا هســتند کــه
 3تــا  4دهــه ،همــراه تیپاکــس بودهانــد.
مــواردی داریــم کــه پــدر خانــواده نماینــده
بوکار
تیپاکــس بــوده و حــاال فرزند او کسـ 
و دفتــر نمایندگــی را اداره میکنــد .ایــن
پایــداری شــبکه نمایندگــی ،بهخوبــی
نشــان میدهــد کــه امنیــت شــغلی
همــواره مــورد توجــه تیپاکــس بــوده و
نماینــدگان قدیمــی ارزش خاصــی بــرای
مــا دارنــد و بهنوعــی تاریخچــه ایــن
شــرکت هســتند.
از همیــن رو ،مــا همــواره بهدنبــال توســعه
و ارتقــای فعالیــت آنهــا هســتیم و نــه
حــذف آنهــا.

خدمــات تیپاکــس اکنــون در چنــد تجــاری تیپاکــس محســوب میشــوند
شــهر در دســترس مــردم اســت؟
کــه بهعنــوان نــوک پیــکان فعالیــت مــا،
های
ن
مــا  380شــهر را در همــه اســتا
حساســیت و اهمیــت زیــادی برایشــان
کشــور پوشــش دادهایــم .حتــی در قائــل هســتیم.
سیســتان و بلوچســتان کــه اســتان
محرومــی اســت و شــاید بــرای خیلــی در مدتــی نزدیــک بــه یــک ســال،
از کوریــر ســرویسها ،فعالیــت در ایــن شــبکه نمایندگــی تیپاکــس تقریبــ ًا
اســتان جذابیتــی نداشــته باشــد ،از قدیــم دو برابــر شــده اســت .ایــن موضــوع
در زاهــدان دفتــر داشــتهایم و اکنــون در ممکــن اســت بــرای نماینــدگان قدیمی،
ایرانشــهر ،زابــل و چابهــار نیــز ســرویس خوشــایند نباشــد و آنهــا حتی احســاس
خطــر کننــد .بــا حضــور نماینــدگان
ارائــه میدهیــم .بــهزودی ســراوان نیــز
جدیــد ،کســبوکار قدیمیهــا تهدیــد
تحــت پوشــش قــرار میگیــرد.

بــا توســعه بــازار تیپاکــس ،تعــداد
بســتهها افزایــش قابلمالحظــهای
مییابــد .آیــا برنامــهای بــرای توســعه
هابهــای منطقــهای داریــد؟

نمایندگــی تیپاکــس در کشــور فعــال بــود
کــه اکنــون ایــن تعــداد بــه  410نمایندگی
رســیده اســت و تــا پایــان ســال بــه 500
نمایندگــی در ســطح کشــور خواهد رســید.
عــاوه بــر ایــن تــاش کردیــم تــا نقــاط
دسترســی بــه خدمــات تیپاکــس را افزایش
دهیــم کــه در ایــن راه بــا دفاتر پیشــخوان،
برخــی بانکهــا و دفاتــر  ICTمذاکــرات
خوبــی انجــام شــده تــا از ظرفیــت
بــاالی شــعب آنهــا در جهــت توســعه
ســطح دسترســی بــرای مــردم اســتفاده
شــود .عــاوه بــر ایــن ،در برخــی مراکــز
تجــاری شــعب خــود را دایــر کردهایــم.
همچنیــن خودروهایــی اکنــون بهصــورت
ســیار در نقــاط مختلــف اســتقرار یافتــه
و خدماترســانی میکننــد کــه تعــداد
آنهــا افزایــش خواهــد یافــت.

نمیشــود؟

توســعه بــازار بــا ایــن ســرعت بــه
برنامــه ،اســتراتژی قــوی و کار زیــاد
نیــاز دارد.

بلــه ،همینطــور اســت .واقعـاً همــکاران مــا
در معاونــت توســعه بــازار زحمــات زیــادی
کشــیدند .در ایــن راه بخــش تحقیقــات
بــازار ،بررســیها و برنامهریزیهــای
الزم را انجــام داد و مــا چشمبســته
جلــو نرفتیــم چــرا کــه معتقدیــم «دیــده
ببنــدی و در افتــی بــه چــاه /ایــن گنــه
توســت ،نــه حکــم قضاســت» .درواقــع،
ایــده و اســتراتژی مــا توســعه هوشــمندانه
شــبکه بــود تــا توســعه بیمحابــای آن.
موضــوع دیگــر ،ارتقــای کیفــی شــبکه بــود
کــه در کنــار توســعه ســطح و عمــق آن ،در
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نماینــدگان قدیمــی تیپاکــس کارشــان
را خیلــی خــوب بلدنــد و آنقــدر در
کسبوکارشــان قــوی هســتند کــه از
رقابــت ســالم هراســی نداشــته باشــند.
بااینحــال نکتــه قابــل توجــه ایــن
اســت کــه مــا توســعه هوشــمند شــبکه
را در دســتور کار قــرار دادیــم .در ایــن
راهبــرد ،هــدف از ایجــاد نمایندگیهــای
جدیــد ،تقســیم بــازار شــرکای فعل ـی مــا
نیســت ،بلکــه بــه دنبــال خلــق بازارهــای
جدیــد ،ارتقــای کیفیــت و افزایــش
ســهم بــازار بــرای کل خانــواده تیپاکــس
هستیم.
خوشــبختانه بخــش مارکتینــگ نیــز
بهصــورت فعاالنــهای ،همــراه بــا توســعه
شــبکه نمایندگــی در حــال فعالیــت اســت

بلــه .بــرای نمونــه هــاب رشــت بهصــورت
پایلــوت فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و
هابهــای شــیراز ،مشــهد و تبریــز نیــز
آمــاده فعالیــت هســتند.
تیپاکــس پیشتــر در برخــی مراکــز
اســتانها ماننــد تبریــز ،اصفهــان ،مشــهد
و اهــواز سرپرســتی داشــت کــه ایــن
سرپرســتیها بــه دفاتــر منطق ـهای ارتقــاء
مییابنــد و تــا ســال  1400برنامــه مــا
ایــن اســت کــه ایــن دفاتــر منطقــهای
بــه  13عــدد برســد .دربــاره جابهجایــی
مرســولهها هــم ،اکنــون ایــن اتفــاق
بــرای برخــی مبــادی و مقاصــد بهصــورت
مســتقیم روی میدهــد و بــه دنبــال آن
هســتیم کــه جابهجایــی بســتهها در
اســتانهای همجــوار نیــز مســتقیم و بــا
ســرعت بیشــتری انجــام شــود.
تیپاکــس بــا مجموعههــای مختلفــی
در حــال رقابــت اســت .از جملــه
شــرکت ملــی پســت کــه بهصــورت
دولتــی فعالیــت میکنــد و یــا
برخــی شــرکتهایی کــه بــدون اخــذ
مجوزهــای الزم از ســازمان تنظیــم
مقــررات در حــال ارائــه خدمــت بــه

مشــتریان هســتند .در رقابــت بــا ایــن
مجموعههــا ،تیپاکــس چــه ارزشهــا
و ویژگیهــای خاصــی را در اختیــار
مشــتریان میگــذارد؟

تیپاکــس از  3ویژگــی برخــوردار اســت
کــه بــرای مشــتریان اهمیــت زیــادی
دارد .ویژگــی نخســت امانــتداری اســت.
ســابقه و پایــداری فعالیــت تیپاکــس در
چنــد دهــه ،صرف ـاً بــه ایــن دلیــل نبــوده
کــه ایــن مجموعــه بنیانگــذار خدمــات
کوریــری در کشــور اســت ،بلکــه علــت
اصلــی موفقیــت ،ایــن بــوده کــه تیپاکــس
همــواره بــا مــردم صــادق بــوده و حــس
امانــتداری را بــه مشــتری انتقــال داده
اســت و خوشــحالیم کــه ایــن حــس
اکنــون افزایــش یافتــه اســت.
ویژگــی دوم ،دقــت در تیپاکــس اســت.
اکنــون همــه فرآیندهــا در تیپاکــس
بهصــورت مکانیــزه انجــام میشــود؛ از
جملــه اینکــه عملیــات تجزیــه مبــادالت
پســتی در مجموعــه تیهــاب بهصــورت
کامــ ً
ا مکانیــزه انجــام میشــود .درواقــع
تیهــاب تنهــا هــاب تمــام اتوماتیــک در
ایــران و بزرگتریــن هــاب مکانیــزه در
خاورمیانــه اســت .مــا در تیپاکــس موفــق
شــدهایم بــا اســتفاده از فنــاوری ،دقــت را

سامســونگ ،دیج ـیکاال و آســان پرداخــت
(آپ) در حــال همــکاری بــا تیپاکــس
هســتند.

بهشــدت افزایــش دهیــم.
ســومین ویژگــی تیپاکــس ســرعت بــاالی
انجــام کار اســت.در واقــع ،بســیاری از
مــردم تیپاکــس را بــه اســم «پســت
خصوصــی پرســرعت» میشناســند و
ترکیــب ایــن ســرعت بــا دقــت ،خدمــات
تیپاکــس را در موقعیــت منحصربهفــردی
قــرار داده اســت.
در کنــار همــه ایــن مــوارد ،مــا خدمــات
متنوعــی را بهصــورت  B2C، B2Bو B2G
ارائــه میدهیــم .بــرای مثــال ،در بخــش
 ،B2Bطبیعت ـاً مشــتریان انتظــارات خــاص
خودشــان را دارنــد کــه مــا ایــن نیازهــا
را شناســایی میکنیــم و در معاونــت
اجــرا ،بــرای بــرآورده کــردن ایــن نیازهــا،
ســرویسهای خاصــی ارائــه میدهیــم .در
نتیجــه ارائــه بــا کیفیــت ایــن ســرویسها،
اکنــون مجموعههــای بزرگــی ماننــد

اپراتــور اول پســت خصوصــی کشــور،
شــبکهای را بــا عنــوان «فراپســت»
بنیــان نهــاده تــا کســبوکارهای
پســتی در کنــار هــم بتواننــد همزمــان
بــه رقابــت و همــکاری بپردازنــد .حضور
تیپاکــس در ایــن شــبکه بــر چــه
مبنایــی اســت؟

همانطــور کــه از نــام فراپســت برمیآیــد،
ایــن شــبکه میخواهــد یــک گام فراتــر از
وضعیــت فعلی بــردارد.
میتــوان گفــت کــه فراپســت شــبکهای
اســت کــه بــرای تبــادل ارزش و
همکاریهــای اثربخــش بیــن فعــاالن
پســتی و فعــاالن حــوزه ارزش افــزوده
و پشــتیبانی خدمــات پســتی تعریــف
و بهصــورت ســاختاریافته ،مدیریــت
میشــو د .
ارزش ایجــاد شــده در شــبکه فراپســت،
اتفــاق جدیــد و خاصــی اســت کــه در ایــن
شــبکه ،مجموعههــای تخصصــی بــرای
بــرآورده کــردن نیازهــای فعــاالن پســتی
حضــور دارنــد.
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بــرای مثــال ،در بحــث ســورتینگ تیهــاب  :0صفــر درصــد رفتــار غیــر حرفــهای بــا
و یــا در بحــث خدمــات درونشــهری مشــتریان
تینکســت فعــال اســت و تیپاکــس از  :0صفر شعبه غیر استاندارد.
خدمــات ایــن دو مجموعــه بهــره میبــرد.
دربــاره تینکســت ،ایــن شــرکت بــه نظــر میرســد اهــداف بســیار
ارائــه خدمــات درونشــهری بــا حفــظ دشــواری اســت.
مســؤولیتپذیری را ارائــه میدهــد بههرحــال نابــرده رنــج ،گنــج میســر
کــه ســطح جدیــدی از خدماتــی اســت نمیشــود .اهــداف ســخت امــا شــدنی و
کــه اکنــون در بــازار ارائــه میشــود .دســتیافتنی اســت.
بهاینترتیــب کــه موتورســواران در اگــر کاری ســخت نباشــد ،همــه آن را
تینکســت فقــط یــک ســری افــراد انجــام میدهنــد و بــر همیــن اســاس،
مســتقل کــه بــا اســتفاده از یــک پلتفــرم مــا در تیپاکــس میخواهیــم کار ســختی
بــه دنبــال مشــتری هســتند نبــوده و را انجــام دهیــم کــه دیگــران آن را انجــام
تینکســت خیــال مشــتری را از در نمیدهنــد.
دســترس بــودن همیشــگی خدمــات ،تیپاکــس بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه،
ســامت بســته و کیفیــت خدمــات راحــت یــک پوســتاندازی اساســی را انجــام داد.
در واقــع ،میتوانــم بگویــم بهروزرســانی،
میکنــد .
در نهایــت ،اپراتــور اول پســت کشــور در اســتفاده از فنــاوری ،مکانیــزه کــردن کارها
ایــن شــبکه بهعنــوان حامــی کوریرهــا و و اســتفاده از یــک اســتراکچر محکــم کــه
فعــاالن پســتی حضــور دارد ،از فعالیــت بــا جمــع شــدن مدیــران کمنظیــر در
بخشخصوصــی حمایــت میکنــد و تیپاکــس در چنــد ســال گذشــته اتفــاق
بــرای ایجــاد یــک همافزایــی و ســینرژی افتــاده اســت ،نقطــه عطــف و لحظــه آغــاز
اوجگیــری تیپاکــس بــوده اســت.
برنامهریــزی میکنــد.
مــا شــاهد آن بودهایــم کــه فنــاوری
چشمانداز تیپاکس چیست؟

چشــمانداز تیپاکــس ایــن اســت کــه
جایــگاه خــود را بهعنــوان بزرگتریــن
و بهتریــن شــرکت پســت خصوصــی در
کشــور تثبیــت کنــد.
در ایــن راه ،اســتراتژی بســیار خوبــی از
ســوی آقــای دکتــر ناظمــی نایــب رئیــس
هیــات مدیــره شــرکت ترســیم شــده
اســت و مــا آن را نصبالعیــن خــود قــرار
دادهایــم .ایــن اســتراتژی «ســمت »1400
نــام دارد و هــر یــک از حــروف و اعــداد
آن نشــاندهنده یــک ارزش و هدفــی بــه
ایــن صــورت اســت:
س :ســرویسهای جدیــد و رقابتــی بــا
نــرخ رشــد ســاالنه  35درصــد
م :مشــتری مــداری و نــرخ وفــاداری 95
درصــد
ت :تکنولــوژی پیشــرفته (زیرســاخت 100
درصــد ،زنجیــره  95درصــد)
 :1یکصد و هزار بسته در روز
 :4چهــل درصــد عملیــات از محــل
قراردادهــای درازمــدت
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بوکارهای قدیمــی
چطــور میتوانــد کســ 
و روزآمــد نشــده را بــه تعطیلــی بکشــاند،
امــا بهروزرســانی و تغییــر ســاختاری کــه
در تیپاکــس بــه بهتریــن شــکل ممکــن
اتفــاق افتــاد ،ایــن نگرانــی را از مــا گرفــت.
در ایــن پوســتاندازی بــا چالشهــای
فراوانــی هــم روبــهرو بودهایــم.
جمـعآوری سیســتم کاغذی و جــا انداختن
آن در بیــن مــردم ،تغییــر ابزارهــا و فرهنگ
تیپاکــس یــاران ،اســتفاده از ســامانه
مکانیــزه تجزیــه مبــادالت پســتی و
راهانــدازی دفاتــر مــدرن و نویــن در
شــهرهای کوچــک ،فقــط بخشــی از ایــن
چالشهــا بــوده اســت ،امــا خوشــبختانه
اکنــون ایــن چالشهــا پشــت ســر
گذاشــته شــده و بــه نقطــهای رســیدهایم
کــه از شــهرهای مختلــف بــا مــا تمــاس
میگیرنــد و از مــا میخواهنــد دفتــری
را بــرای ارائــه خدمــات در شهرشــان
راهاندازی کنیم.
ایــن نشــان میدهــد مســیر درســتی را
در پیــش گرفتــه و توانســتهایم خــأ ارائــه
ســرویس کوریــری اســتاندارد را در کشــور
پــر کنیــم.

مدیرعامل پست اول تشریح کرد:

مزایای عضویت در شبکه فراپست

محمدحســن کرباســیان از مدیــران باســابقه و کارکشــته شــرکت
ملــی پســت اســت .او مراحــل کارشناســی و مدیریتــی را در ایــن
شــرکت ،پلهپلــه طــی کــرد و پــس از معاونــت پســت اصفهــان،
مدیرکلــی پســت اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمــد و قــم و
معاونــت مالــی اداری شــرکت پســت ،بهعنــوان رئیــس هیأتمدیــره
و مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت انتخــاب شــد .او در طــول
ســالها فعالیــت خــود ،نماینــده ایــران در اتحادیــه جهانــی پســت
و اتحادیــه پســتی آســیا و اقیانوســیه بــوده اســت .ایــن تجربیــات

 حــدود  1ســال و انــدی از زمــان
اعــام برنــدگان پروانــه خصوصــی
پســت میگــذرد .در ایــن مــدت چــه
اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت؟

زمــان قابلتوجهــی از ایــن  1ســال صــرف
آمادهســازی مقدمــات شــد و بهنوعــی
از دســت رفــت .از جملــه ایــن مقدمــات،
آمادهســازی پیشنیازهایــی بــود کــه
بــرای صــدور پروانــه وجــود داشــت کــه
میتــوان بــه تعییــن تعرفههــای پســتی،
هماهنگیهــای ســازمانی و یــک ســری
اطالعرســانیهای خــاص اشــاره کــرد.
از دیگــر کارهــای مقدماتــی ،تعییــن
روش همــکاری بــا فعــاالن پســتی ،آمــاده
کــردن قراردادهــا ،تولیــد نرمافزارهــای
مــورد نیــاز و ارتبــاط نرمافــزاری بــا
ســازمان تنظیــم مقــررات بــرای برقــراری
نظارتهــای الزم از ســمت ایــن ســازمان

ســبب شــده اســت تــا کرباســیان بهعنــوان یکــی از خبــرگان صنعــت
پســتی در کشــور شــناخته شــود .او اکنــون در نخســتین اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور میکوشــد گام مؤثــر دیگــری بــرای ایــن
صنعــت بــردارد .بــه همیــن جهــت بــا ایــن مدیــر خبــره پســتی کــه
بــا اســتفاده از تئوریهــای مدیریتــی و اقتصــادی میکوشــد میــان
شــرکتهای پســتی در قالــب شــبکه فراپســت ،همافزایــی ایجــاد
بوکار را بــه ســرانجام برســاند،
کــرده و مــدل جدیــدی از کســ 
گفتوگویــی داشــتهایم کــه در ادامــه میخوانیــد:

بــود کــه ایــن کارهــا در حــدود  4مــاه
گذشــته ســرعت زیــادی گرفتــه اســت.
البتــه بسترســازیهای خوبــی از ســال
گذشــته انجــام شــده ولــی بههرحــال کار،
در چنــد مــاه گذشــته شــدت بیشــتری
گرفتــه اســت .در نهایــت هــم بهطــور
عملیاتــی و رســمی 22 ،مهرمــاه و بــا
حضــور مقــام عالــی وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،مدیــران ســازمان
تنظیــم مقــررات ،رئیــس کمیســیون
اصــل  44قانــون اساســی مجلــس شــورای
اســامی و دیگــر مقامــات و مســؤوالن ،از
پروانــه پســت اول رونمایــی شــد.
اکنــون ،مــا عقــد قــرارداد بــا فعــاالن
پســتی را آغــاز کردهایــم و شــبکه
فراپســت بهتدریــج در حــال شــکلگیری
اســت تــا در نهایــت فعــاالن بــا ارتبــاط بــا
همدیگــر ،یــک شــبکه قــوی ،قابــل اتــکاء،

منظــم و قابلرقابــت را بــا اپراتــور دوم و
شــرکت ملــی پســت سروســامان دهنــد.
در ایــن راه ،نیــاز اســت آموزشهــای
الزم دربــاره اســتانداردها و دســتورالعملها
و شــیوه نظــارت بــه فعــاالن پســتی ارائــه
شــود .همچنیــن جلســات متعــددی بــا
واحدهــای مختلــف ســازمان تنظیــم
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی برگــزار
شــده تــا بهتدریــج بــا اســتفاده از کمــک
ســازمان و امکانــات فعــاالن پســتی کــه
یکبهیــک بــه مــا اضافــه میشــوند،
ایــن بــازار سروســامان بگیــرد.
 در مراســم رونمایــی از پروانــه
پســت اول ،اعــام کردیــد کــه هرچنــد
پســت اول ،نخســتین اپراتــور خصوصــی
پســتی در کشــور اســت ،امــا قــرار
نیســت خــودش حتــی یــک بســته
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هــم جابهجــا کنــد .ویژگیهــای ایــن
مــدل جالــب کســبوکار چیســت؟

بــه لحــاظ گســتردگی و وســعت عملیاتــی
کــه در ســطح کشــور وجــود دارد ،هــر
مجموعــه پســتی بــه نیــروی انســانی،
تجهیــزات و ســرمایهگذاری فراوانــی
نیــاز دارد تــا بتوانــد خدمــات مناســب
و اســتانداردی را ارائــه کنــد .ایــن
حجــم بــزرگ عملیــات ســبب میشــود
کــه اســتفاده از امکانــات موجــود در
مجموعههــای مختلــف ،کمــک زیــادی
بــه توســعه ایــن بخــش کنــد .از طــرف
دیگــر ،وضعیــت بــازار پســتی در کشــور،
بهگونــهای نیســت کــه بگوییــم بــا
صــدور دو پروانــه اپراتــوری پســتی ،بقیــه
مجموعههــا بایــد تعطیــل شــوند.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد ،پســت اول
بــا بهرهمنــدی از مشــاوره شــرکت
بینالمللــی دیلویــت ،شــکلدهی بــازار
را بهعنــوان اســتراتژی خــود انتخــاب
کــرد .شــکلدهی بــازار بــه ایــن معنــی
اســت کــه مــا معتقدیــماکنــون یــک بــازار
پســتی وجــود دارد ،اما شــکل آن متناســب
بــا فعالیــت قانونــی و اســتاندارد اپراتــور
پســتی نیســت؛ در نتیجــه بایــد تغییراتــی
در آن بــه وجــود آیــد تــا بهتناســب
الزم برســیم .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
شــکلدهی بــازار ،بــه معنــی قلعوقمــع
نخواهــد بــود و قــرار نیســت بــا حضــور
اپراتــور خصوصــی پســت ،ســایر فعاالنــی
کــه ســالها در ایــن حــوزه کار کردهانــد
و جایگاهــی ارزشــمند و مشــتریان خــاص
خــود را دارنــد ،تعطیــل شــوند.
اســتراتژی اپراتــور اول ایــن اســت
کــه بســتری بــرای اســتفاده از همــه
ظرفیتهــا ،توانمندیهــا ،تجهیــزات و
20

[شماره نهم-پاییز]۱۳۹۸

امکانــات موجــود بهوجــود آورد .در ایــن
بســتر کــه شــبکه فراپســت نــام دارد،
فعــاالن پســتی برمبنــای یــک قــرارداد
همــکاری ،بــدون آنکــه افتــی در کارشــان
بهوجــود آیــد یــا نیــاز باشــد برنــد خــود
را کنــار بگذارنــد ،بــه فعالیــت خــود بــه
شــکل قانونــی ادامــه خواهنــد داد .ایــن
بســتر ،محلــی بــرای اجتمــاع همــه
فعــاالن پســتی اســت کــه بــا اپراتــور
اول قــرارداد دارنــد و میتواننــد در ایــن
محیــط ،مذاکــرات خوبــی را بــا یکدیگــر
انجــام دهنــد و شــبکهای از همــکاری را بــر
مبنــای برد-بــرد و براســاس میــل و نظــر
خودشــان شــکل دهنــد؛ بهطوریکــه
وضعیــت هریــک از آنهــا در ایــن بســتر،
بهتــر از قبــل باشــد .نکتــه دیگــر اینکــه
شــبکه فراپســت فقــط مختــص بــه فعــاالن
مســتقیم پســت نیســت و کس ـبوکارهای
مرتبــط بــا خدمــات پســتی در حوزههــای
مختلــف نیــز میتواننــد در آن عضــو شــوند
و نیازهــای فعــاالن پســتی را بــا شــرایط
مناســب پوشــش دهنــد .بــرای نمونــه،
شــرکتهای فعــال در حــوزه نرمافــزاری،
تهیــه ملزومــات پســتی ،تولیدکننــدگان
تجهیــزات پســتی و ...امــکان حضــور را در
ایــن شــبکه و همــکاری بــا ســایر فعــاالن
پســتی دارنــد .بهاینترتیــب شــبکه
فراپســت روزبــهروز بزرگتــر میشــود
و اعضــای آن میتواننــد بــا تعامــل بــا
یکدیگــر ،کس ـبوکار بزرگتــری را شــکل
دهنــد.
 در کنــار مباحــث قانونــی ،عضویــت
در شــبکه فراپســت بهطــور مشــخص
چــه مزایایــی بــرای فعــاالن پســتی
خواهــد داشــت؟

پســت ،یــک بــازار بســیار گســترده و
متنوعــی اســت کــه خدمــات مختلفــی
ماننــد تجــارت الکترونیکــی ،پســت
بینالملــل ،ارســال بســته ،تبلیغــات،
مکاتبــات اداری ،ارائــه خدمــات دولتــی
و ...در آن انجــام میشــود .حتــی بخشــی
از ایــن خدمــات و مرســولهها شــاید
در نــگاه اول شــکل پســتی نداشــته
باشــد ،امــا براســاس تعاریــف اســتاندارد
و قانونــی ،یــک مرســوله پســتی تلقــی

میشــود .بــرای مثــال ،اکنــون بخشــی
از مرســولههای پســتی در پایانههــای
اتوبوســرانی بهصــورت بــار کنــار مســافر
جابهجــا شــده و یــا در حــوزه هواپیمایــی،
بهعنــوان خدمــات بــار هواپیمایــی از آن
یــاد میشــود؛ امــا اکنــون ایــن فرصــت
ایجــاد شــده کــه بــا ملحــق شــدن فعــاالن
متنــوع پســتی بــه مجموعــه فراپســت،
امــکان اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای
یکدیگــر فراهــم شــود .گســتردگی
کشــورمان بهگونــهای اســت کــه فعــاالن
پســتی ممکــن اســت بهتنهایــی نتواننــد
در همــه کشــور خدمــات بدهنــد یــا آنقدر
بــرای یــک مقصــد خــاص مرســوله ندارنــد
کــه از نظــر اقتصــادی ســرویسدهی در
همــه نقــاط برایشــان بهصرفــه باشــد .از
ســوی دیگــر ،ممکــن اســت از بخشــی از
امکانــات الزم در فرآیندهــای پســتی نظیــر
قبــول و ســورتینگ و تجزیــه و مبــادالت
بیبهــره باشــند .همچنیــن برخــی فعــاالن
پســتی بهصــورت منطقــهای فعالیــت
میکننــد و فقــط در یــک بخــش از
کشــور متمرکــز هســتند و در آن منطقــه
مزیــت دارنــد .در ایــن راه محیــط فراپســت
بــه شــکلی طراحــی شــده اســت کــه
فعــاالن پســتی بتواننــد بــا هــم مذاکــره
و کموکســریهای همدیگــر را برطــرف
کننــد و در نهایــت کارهــای بــزرگ و
شــبکهای بــا کمــک یکدیگــر انجــام دهنــد.
حضــور فعــاالن حــوزه تجهیــزات پســتی و
شــرکتهای نرمافــزاری در فراپســت نیــز
ســبب میشــود فعــاالن پســتی بــه یــک
ســری از متخصصــان ایــن حوزه دسترســی
داشــته و خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــا
کیفیــت و قیمتهــای بهتــری نســبت بــه
نــرخ بــازار دریافــت کننــد .از ســوی دیگــر،
اپراتــور اول پســت بــا توجــه بــه مجــوز
فعالیــت سراســری کشــوری و بینالمللــی
کــه در اختیــار دارد ،آمــاده همــکاری بــا
مجموعههایــی اســت کــه عالقهمندنــد
براســاس نــرخ مصــوب ســازمان تنظیــم
مقــررات بــه فعــاالن پســتی خدمــات
ارائــه دهنــد .در ایــن راه ،ارتبــاط خوبــی
بــا دفاتــر پیشــخوان برقــرار شــده تــا
براســاس اســتانداردهای مدنظــر و مــورد
تأییــد رگوالتــوری ،بــه ارائــه همــکاری

بپردازنــد .عــاوه بــر ایــن ،برخــی فعــاالن
منطقــهای خوشــنام و موفــق پســتی بــه
شــبکه جــذب شــدهاند .اخیــرا ً بــا نماینــده
کشــور افغانســتان نیــز جلس ـهای داشــتیم
و بــا همــکاری وی و دیگــر فعــاالن پســتی
بینالمللــی ،همــکاران مــا میتواننــد از
ایــن ظرفیتهــای بینالمللــی بهخوبــی
بهــره ببرنــد.
 ایــن همافزایــی میــان فعــاالن
پســتی اتفــاق بســیار خوبــی اســت کــه
میتوانــد بــه ارائــه خدمــات بهتــر بــه
مــردم و بــزرگ شــدن بــازار پســتی
کشــور منجــر شــود؛ امــا طبیعتــ ًا
چالشهــا و نگرانیهایــی هــم در پــی
دارد .یکــی از مهمتریــن ایــن مــوارد
ایــن اســت کــه در جریــان همــکاری
میــان فعــاالن پســتی ،اطالعــات
مشــتریان بهعنــوان بزرگتریــن
دارایــی شــرکتها ،در اختیــار شــرکت
رقیــب قــرار گیــرد .چقــدر ایــن نگرانــی
را منطقــی میبینیــد؟

در درجــه اول ،بایــد بگویــم کــه
خوشــبختانه همــه فعــاالن پســتی ،عاقــل
و بالــغ و باتجربــه هســتند و هیــچ کــس
مجبــور نیســت ایــن شــکل از همــکاری
را بهاجبــار بپذیــرد .ایــن یــک پیشــنهاد
اســت کــه یــک فعــال پســتی ممکــن
اســت آن را بپذیــرد و یــک فعــال دیگــر
بخواهــد بهتنهایــی کار کنــد.
اصــوالً شــراکت و همافزایــی بــه میــل
اســت و زمانــی اتفــاق میافتــد کــه
کســبوکارها احســاس کننــد منافعــی
برایشــان بــه همــراه دارد .از نظــر مــا هــم
قطعــاً ایــن کار منفعــت دارد و فعــاالن
پســتی بــه ایــن ســمت خواهنــد رفــت.
نکتــه دیگــر اینکــه یکــی از اتفاقاتــی
کــه در همیــن مــدت کوتــاه افتــاد ایــن
اســت کــه بــه دلیــل دریافــت پروانــه
اپراتــور خصوصــی پســت ،پیشــنهادها
و درخواســتهای کاری بــه ســمت مــا
میآیــد ،امــا ازآنجاکــه نــوع کســبوکار
و اســتراتژی مــا بهگونــهای اســت کــه
خودمــان وارد عملیــات پســتی نمیشــویم،
در نتیجــه ایــن درخواســتها را بــه
ســمت اعضــای شــبکه فراپســت هدایــت
میکنیم.

 انجــام مراحــل و کارهــای مختلــف
پســتی ماننــد قبــول ،تجزیــه و توزیــع
بــرای یــک بســته توســط مجموعههــای
مختلــف ،بــه نرمافــزاری دقیــق و
قدرتمنــد بــرای هماهنگــی و مدیریــت
موضــوع نیــاز دارد .آیــا چنیــن امکانــی
فراهــم اســت؟

بلــه ،در حــال تهیــه ایــن نرمافــزار
هســتیم تــا بــا اســتفاده از شــبکههایی
کــه ایجــاد میکنیــم ،هرکــدام از فعــاالن
پســتی بتواننــد یــک بخشــی از کار را
انجــامدهنــد .در اقتصــاد ،بحثــی بــه نــام
مزیــت نســبی وجــود دارد کــه موضوعــی
بســیار اصولــی اســت .در دنیــا ،چــه در
محصــوالت کشــاورزی و چــه محصــوالت
صنعتــی ،هــر کســی در یــک زمینــهای
تخصــص دارد .مثــ ً
ا صنایــع خیلــی
ظریــف در ســوئیس یــا صنایــع محکــم
و صنعتــی در آلمــان ســاخته میشــود.
پســت هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.
ممکــن اســت یــک فعــال پســتی در حــوزه
توزیــع و دیگــری در تجزیــه مزیــت داشــته
باشــد .وقتــی ایــن مزیتهــای نســبی
بهدرســتی شناســایی شــوند ،میتــوان

کار را بــه اهلــش ســپرد و منافــع جمعــی
را حداکثــر کــرد .مــا معتقدیــم همــه
میتواننــد از ایــن مزیتهــا بهرهمنــد
شــوند و وضعیــت بهتــری نســبت بــه حــال
داشــته باشــند.
 اســتقبال از شــبکه فراپســت بــه
چــه صــورت اســت؟

تاکنــون  23قــرارداد (تــا زمــان انجــام
ایــن مصاحبــه در آبــان مــاه) منعقــد
شــده اســت .بــا توجــه بــه همایــش بســیار
موفقــی کــه بــرای رونمایــی از پروانــه
اپراتــور برگــزار شــد و حمایتهایــی کــه
مقــام عالــی وزارت و نماینــدگان مجلــس
و مســؤوالن ســازمان تنظیــم مقــررات از
مــا داشــتند ،احســاس مــن ایــن اســت
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کــه در  3مــاه آینــده اســتقبال بســیار
گســتردهتری را شــاهد خواهیــم بــود.
اکنــون بخشــی از کارهــای بنیــادی و
زیرســاختی مــا در حــال بــه نتیجــه
رســیدن اســت و بـهزودی شــبکه فراپســت
از قابلیتهــای نرمافــزاری خوبــی نیــز
بهــره خواهــد بــرد .دیــدگاه مشــتریان نیــز
نســبت بــه شــبکه فراپســت از چنــد مــاه
گذشــته تــا امــروز کامــ ً
ا تغییــر کــرده
اســت و احســاس میکننــد ایــن شــبکه
میتوانــد برایشــان منافــع و بازارهــای
جدیــدی بــه ارمغــان بیــاورد .شــخصاً از
اســتقبالی کــه اتفــاق افتــاده راضــی بــوده
و آن را معقــول و منطقــی میبینــم.
 ســازمان تنظیــم مقــررات اخیــرا ً
تعرفههــای پســتی را تصویــب کــرده
اســت .چقــدر ایــن تعرفــه انتظــارات
شــما را بــرآورده کــرده اســت؟

و رگوالتــور حتمــاً بایــد از اپراتــورش
حمایــت کنــد .در غیــر ایــن صــورت،
اپراتورهــا بــا مشــکل مواجــه خواهنــد
شــد .خوشــبختانه در ایــن زمینــه جلســات
متعــددی گذاشــته شــده و نظــرات بخــش
خصوصــی شــنیده میشــود .انتظارمــان از
ســازمان تنظیــم مقــررات ایــن اســت کــه
بــر مبنــای تعهداتــی کــه طرفیــن بــه هــم
دادنــد ،در حــوزه حفاظــت از بــازار ،نظــارت
و بازرســی ،گامهــای جدی برداشــته شــود.
در ایــن راه بایــد بــازار خدمــات پســتی از
خدمــات غیــر پســتی احصــاء شــده و آن
بخشــی کــه مربــوط بــه کار پســت اســت،
بــا مدیریــت ســازمان تنظیــم مقــررات،
قانونمنــد شــده و بــه داخــل اپراتورهــا
هدایــت شــود .در حــال حاضــر ،بــازار
پســت آشــفتگی زیــادی دارد و فعــاالن
پســتی زیــادی بــدون اینکــه مجوزهــای
الزم را از ســازمان تنظیــم مقــررات کســب
کــرده باشــند ،عمـ ً
ا فعالیــت پســتی انجام
میدهنــد .بــا شــکلگیری اپراتورهــای
پســتی ،زمینــه بــرای فعالیــت قانونمنــد
بخشخصوصــی فراهــم شــده و ایــن
مجموعههــا بایــد بــه ســمت اپراتورهــا
بــرای انعقــاد قــرارداد و شــروع همــکاری
ســوق داده شــوند تــا رگوالتــوری بتوانــد
نظارتــی قــوی بــر ایــن حــوزه داشــته
و کار ســاماندهی را بــا موفقیــت انجــام
دهــد .ســاماندهی بــازار پســت قطعــاً بــه
نفــع مشــتریان خواهــد بــود ،چــرا کــه
فقــط در ایــن صــورت اســتانداردهای الزم
کامــا رعایــت میشــود و خدمــات بــا
نــرخ مصــوب و نظــارت ســازمان تنظیــم
مقــررات ارائــه میشــود.

قانــون ،در اساســنامه شــرکت ملــی پســت
یــک ســری وظایفــی بــرای ایــن شــرکت
تعریــف کــرده اســت کــه شــامل پســت
بینالملــل ،کدپســتی ،تمبــر ،درگاه
خریدوفــروش اینترنتــی و خدمــات پایــه
پســتی اســت .همچنیــن در ایــن قانــون
بهصراحــت آمــده اســت کــه ارائــه ســایر
خدمــات ،مادامیکــه بخــش خصوصــی بــه
ارائــه آن تمایلــی نــدارد ،قابــل انجام اســت.
ایــن «مادامیکــه» در زبــان فارســی قابــل
تفســیر بــه الیاالبــد نیســت و بهمحــض
اینکــه اپراتــور بخــش خصوصــی بتوانــد
ایــن خدمــات را ارائــه دهــد ،قاعدتـاً زمــان
پایــان ایــن «مادامیکــه» فــرا میرســد.
همــه کســانی کــه قانــون را نوشــتهاند
نیــز همیــن عقیــده و تفســیر را دارنــد و
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات هــم
در مراســم رونمایــی از پروانــه اپراتــور
پســت اول ایــن موضــوع را گوشــزد کــرد
کــه اکنــون اپراتورهــای خصوصــی پســت
متولــد شــدهاند و بایــد کار را در دســت
بگیرنــد .قانــون بهخوبــی بیــان کــرده
اســت کــه شــرکت ملــی پســت بایــد
در ادامــه چــه فعالیتــی داشــته باشــد.
امیــدوارم آنهــا هــم براســاس قانــون میدان
 اپراتورهــای خصوصــی ،رقیبــی را بــرای بخــش خصوصــی بــاز کــرده و بــه
دولتــی بــه نــام شــرکت ملــی پســت ارائــه خدمــات اصلــی خودشــان براســاس
دارنــد .آنطــور که از اساســنامه شــرکت اساســنامه بپردازنــد.

بــه نظــرم تعرفههــای پســتی بــا شــرایط
خوبــی تصویــب شــده اســت .خوشــبختانه،
اپراتورهــای خصوصــی در جریــان تدویــن
ایــن تعرفــه حضــور داشــته و نظراتشــان
بهخوبــی شــنیده شــده اســت .از آنجــا
کــه ســازمان تنظیــم مقــررات تجربــه
رگوالتــوری پســت را بهتازگــی بــه دســت
آورده اســت ،نســبت بــه قبــل خیلــی
منعطفتــر عمــل کــرده و معتقــد اســت
بــا حضــور بخــش خصوصــی ،در حــوزه
پســت اتفاقــات بســیار خوبــی خواهــد
افتــاد.
تعرفههــای مصــوب کامـ ً
ا قابلیــت اجرایــی
دارنــد .در حــوزه بینالملــل هــم تعرفههــا
بهصــورت رقابتــی دیــده شــده اســت و
هــر مجموع ـهای بــر مبنــای کشــش بــازار
و توانمنــدی خــودش میتوانــد بهخوبــی
در ایــن بــازار فعالیــت کنــد .بــه نظــرم بــا
تصویــب ایــن تعرفههــا ،شــاهد وضعیــت
مناســبتری در بــازار پســتی خواهیــم ملــی پســت اســتنباط میکنــم،
وظیفــه ایــن شــرکت ایــن اســت کــه  اگــر نکتــه دیگــری باقــی مانــده
بــود.
 انتظــار شــما از ســازمان تنظیــم
مقــررات چیســت؟

بیــش از  50درصــد موفقیــت اپراتورهــای
خصوصــی پســت بــه شــیوه عملکــرد
ســازمان تنظیــم مقــررات مرتبــط اســت
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خدمــات پایــه بــه مــردم ارائــه کــرده
و ســایر خدمــات را فقــط در مناطــق
محــروم توســعه دهــد .بااینحــال بــه
نظــر میرســد شــرکت ملــی پســت
در حــال گســترش کس ـبوکار خــود در
همــه نقــاط کشــور اســت .نظــر شــما
دراینبــاره چیســت؟

اســت ،بفرماییــد.

از همینجــا و از طریــق رســانه شــما
بــار دیگــر از همــه فعــاالن پســتی بــرای
پیوســتن بــه شــبکه فراپســت دعــوت
میکنــم و بــه آنهــا اطمینــان میدهــم
محیطــی را فراهــم میکنیــم کــه
پشــیمانی در آن نباشــد.

رئیس دانشکده پست و مخابرات تأکید کرد:

مشارکت بخش خصوصی
در ارائه مهارتهای اقتصاد دیجیتال
درحالیکــه بــا مصوبــه شــورای عالــی اداری ،دانشــکدههای
علمــی کاربــردی وابســته بــه دســتگاههای دولتــی در آســتانه
انحــال هســتند ،دکتــر صــادق عباســی شــاهکوه ،بــا کولهبــاری
از ســوابق مدیریتــی در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،
 28اردیبهشــتماه امســال ریاســت دانشــکده پســت و
مخابــرات را بــا حکــم وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
برعهده گرفت.
حضــور ایــن مدیــر باتجربــه در ایــن مقطــع در دانشــکده ازآنجهــت

اقتصــاد دیجیتــال بــه چــه معنــی
اســت؟ قــرار گرفتــن واژه دیجیتــال
در کنــار اقتصــاد ،چــه بــار معنایــی
جدیــدی را میآفرینــد؟

زمانیکــه از اقتصــاد دیجیتــال صحبــت
میکنیــم ،معنایــش ایــن اســت کــه از
فضــای دیجیتــال بــرای همــه بخشهــای
اقتصــادی اســتفاده کنیــم .در بحثهــای
مرتبــط بــا ایــن حــوزه ،ابتــدا ایــن موضــوع
مطــرح بــود کــه بــرای آنچــه در فضــای
واقعــی انجــام میدهیــم ،از فضــای
مجــازی و علــم دیجیتــال اســتفاده کــرده و
ســرویسها و خدمــات را بهبــود ببخشــیم؛
امــا بهتدریــج ،ایــن برداشــت تغییــر کــرد
و حتــی کس ـبوکارهای جدیــدی تعریــف
ا اصـ ً
شــد کــه قبـ ً
ا بــه ایــن شــکل وجــود
نداشــت.
مثــ ً
ا در حــوزه پســت ،وقتــی بحــث

معنــیدار بــود کــه نشــان مــیداد وزارت ارتباطــات میخواهــد
ایــن مرکــز آموزشــی را حفــظ کــرده و در توســعه  ICTکشــور از آن
بهره ببرد.
عباســی شــاهکوه کــه معاونــت ســازمان تنظیــم مقــررات و
مدیرعاملــی شــرکت زیرســاخت را در کارنامــه دارد ،در ایــن
گفتوگــو ضمــن تشــریح مفهــوم اقتصــاد دیجیتــال و لــزوم حرکــت
ســریع بــه ســمت آن ،از برنامههــای گســترده آموزشــی وزارت
ارتباطــات در ایــن حــوزه میگویــد.

دیجیتــال و ارتباطــات توســعه پیــدا کــرد،
بســیاری حــدس میزدنــد پســت از بیــن
بــرود .دلیلــش هــم ایــن بــود کــه دیگــر
نیــازی بــه مکاتبــه کاغــذی و صــرف
هزینــه و زمــان طوالنــی بــرای جابهجایــی
پیــام نبــود و ارتباطــات بهراحتــی از
طریــق ایمیــل انجــام میگرفــت .اکنــون
هــم مکاتبــات کاغــذی بــه حداقــل رســیده
اســت.
امــا آیــا کار پســت بــا آمــدن ایمیــل
کمتــر شــده اســت؟ اصــ ً
ا اینطــور
نیســت و یــک ســری وظایــف و خدمــات
جدیــدی بــرای آن تعریــف شــده اســت.
اکنــون تحویــل ( )deliveryکاالهــای
فروشــگاههای آنالیــن ،از طریــق پســت
انجــام میشــود ،درحالیکــه قبــ ً
ا فــرد
بایــد حتمــاً بهصــورت حضــوری بــه
فروشــگاه مراجعــه میکــرد.

در کل میتوانیــم بگوییــم اقتصــاد
دیجیتــال بهرهبــرداری بهینــه و مناســب
از فضــای مجــازی و ارتباطــات در همــه
شــئون اقتصــاد اســت.
وزیــر ارتباطــات هم در ســخنرانیهای
مختلــف خــود تأکیــد زیــادی روی لــزوم
توســعه اقتصــاد دیجیتال داشــته اســت.
اهمیــت ایــن موضــوع در چیســت و
چطــور بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت
کــرد؟

یــک دلیلــی کــه روی موضــوع اقتصــاد
دیجیتــال تأکیــد میشــود ایــن اســت
کــه مــا جامعــهای بــا نیــروی جــوان
قابلتوجــه داریــم .اقتصــاد دیجیتــال
مبتنــی بــر نــوآوری اســت و نــوآوری هــم
معمــوالً خاصیــت نیــروی جــوان اســت.
از طرفــی هــم گســتردگی نیــروی جــوان
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در کشــورمان ،چالشهایــی در حــوزه
اشــتغال بــه وجــود مــیآورد .درنتیجــه،
بایــد روی موضوعــی تأکیــد کنیــم کــه
هــم موردعالقــه نســل جــوان اســت و هــم
میتــوان بهوســیله آن مشــکل بیــکاری را
حــل کــرد.
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه در کشــور مــا
نیــروی جــوان خوبــی وجــود دارد کــه از
نظــر تحصیــات نیــز در ســطح بســیار قابل
قبولــی قــرار دارنــد .البتــه ممکــن اســت در
کیفیــت تحصیــات ضعفهایــی داشــته
باشــیم ،امــا از نظــر کمیــت وضعیــت
خوبــی داریــم .ترکیــب اینهــا را کــه
در نظــر میگیریــم میبینیــم اقتصــاد
دیجیتــال فرصــت بزرگــی را بــرای کشــور
مــا بهوجــود مــیآورد.
زمانیکــه مجــوز ایجــاد نســل ســوم و
چهــارم موبایــل صــادر و ایــن فنــاوری در
اختیــار مــردم قــرار گرفــت ،بــا پذیــرش
و اســتقبال باالیــی در جامعــه روبــهرو
شــد .بهعنــوان مســؤول اعطــای مجــوز
در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویــی ،شــاهد ایــن موضــوع بــودم کــه
وقتــی بــه شــرکتهای خارجــی میگفتیــم
قصــد داریــم مجــوز نســل ســوم و چهــارم
را صــادر کنیــم و معتقدیــم ایــن بخــش
بهســرعت رشــد میکنــد ،آنهــا تخمیــن
میزدنــد کــه در بهتریــن حالــت ظــرف
 2ســال تعــداد کاربــران ایــن حــوزه بــه
 10میلیــون نفــر برســد؛ امــا در عمــل در
ســال اول بــه بیــش از  20میلیــون کاربــر
رســیدیم و ایــن نشــان میدهــد پذیــرش
فناوریهــای جدیــد بــه دلیــل جــوان
بــودن و تحصیلکــرده بــودن جامعــه مــا،
بســیار باالســت .همیــن موضــوع ســبب
میشــود عــاوه بــر اســتفاده از فنــاوری،
اپلیکیشــنها و ســرویسها و خدمــات
متنــوع داخلــی بهســرعت ایجــاد شــود.
شــاید کمتــر کشــوری باشــد کــه اینهمــه
اپلیکیشــن را بهصــورت داخلــی داشــته
باشــد .هیچکــدام از ایــن اپلیکیشــنها
هــم بهصــورت دولتــی ایجــاد نشــده،
فقــط بســتر  3Gو  4Gاز ســوی دولــت
راه افتــاده اســت .ایــن مــوارد بــه مــا
نشــان میدهــد کــه مــا بایــد آنقــدر کــه
بهعنــوان وزارت ارتباطــات از دســتمان بــر
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میآیــد ،ایــن فضــا را بپذیریــم و از آن
حمایــت کنیــم تــا فرصتهــای زیــادی
بــرای کشــور بهوجــود بیایــد.
نکتــه دیگــری کــه بســیار مهــم اســت و
آقــای وزیــر هــم معمــوالً دنبــال میکنــد
ایــن اســت کــه وقتــی میگوییــم اقتصــاد
دیجیتــال ICT ،فقط یکــی از ماژولهای آن
اســت و بــدون اینکــه ســایر بخشهــای
اقتصــاد درگیــر شــوند ،اقتصــاد دیجیتــال
شــکل نمیگیــرد؛ بنابرایــن الزم اســت
عــاوه بــر اینکــه نیــاز جامعــه و بخــش
تقاضــا ترغیــب شــود ،بخشهــای دیگــر
اقتصــادی را بــرای بهرهمنــدی و توســعه
ایــن حــوزه تشــویق کنیــم.
آیــا اقتصــاد دیجیتــال بــرای کشــور
مــا یــک انتخــاب اســت ،یــا بایــد آن
را یــک موضــوع اجتنابناپذیــر و
گریزناپذیــر در نظــر بگیریــم؟ اســتقبال
دیگــر بخشهــای اقتصــادی از ایــن
حــوزه چگونــه اســت؟

تجربــه بــه مــا ثابــت کــرده اســت کــه
فناوریهــا و روندهــای جدیــد همیشــه راه
خــود را پیــدا میکننــد .مثــ ً
ا در همیــن
بحــث جهانــی شــدن ،اکنــون هیچکــس
در دنیــا ایزولــه نیســت .تــاش زیــادی
میکننــد تــا کشــور مــا را ایزولــه کننــد
امــا در دنیــای جدیــد هیــچ کــس را
نمیتــوان منــزوی کــرد و باوجودایــن همــه
فشــار ،همــه تکنولوژیهــای روز دنیــا در
کشــور مــا اســتفاده میشــود .اگــر صــد
ســال قبــل یکدهــم ایــن فشــار بــود،
همــه ارتباطــات مــا بــا دنیــای خــارج
قطــع میشــد.
دنیــای امــروز بــه ســمت اقتصــاد دیجیتال
در حــال حرکــت اســت و مــا هــم در
نهایــت بــه ایــن ســمت خواهیــم رفــت.
اگــر زود کار خــود را شــروع کنیــم ،یــک
انتخــاب اســت امــا اگــر دیــر بجنبیــم ،بــه
یــک اجبــار تبدیــل میشــود .در نتیجــه
اگــر آنچــه را بــرای کشــور مناســب اســت
بهموقــع انتخــاب کنیــم ،میتوانیــم
آنطــور کــه خودمــان تصمیــم میگیریــم
وارد ایــن فضــا بشــویم؛ امــا هرچقــدر
تأخیــر کنیــم ،از قــدرت انتخــاب مــا
کاســته میشــود.

مثــ ً
ا ،مــا بــرای ورود بــه اســتخراج
ارزهــای دیجیتــال انتخابــی نکردیــم ،امــا
ایــن صنعــت راه خــودش را بــاز کــرد و
تــازه پـسازآن کــه عــده زیــادی وارد ایــن
حــوزه شــدند ،وزارت نیــرو متوجــه مصــرف
بــاالی بــرق و درآمدزایــی بــاال در ایــن
حــوزه شــد و احســاس کردنــد کــه آنهــا
هــم بایــد از ایــن حــوزه درآمــد داشــته
باشــند.
اقتصــاد دیجیتــال هــم همیــن اســت
و چــون دنیــا بــه ایــن ســمت مــیرود،
خودبهخــود مــا را هــم بــا خــود خواهــد
بــرد .پــس چــه بهتــر کــه بخشهــای
مختلــف زودتــر کار را شــروع کــرده تــا بــا
مدیریــت خودمــان وارد ایــن فضــا شــویم.
منتهــا نکتــه اینجاســت کــه همــه
بخشهــا و دســتگاهها یــک شــکل عمــل
نمیکننــد و برخــی از حوزههــا دیرتــر از
بقیــه درحــال ورود بــه اقتصــاد دیجیتــال
هســتند .بــه نظــر میرســد الزم اســت بــا
برگــزاری ســمینارها و آموزشهــای الزم،
بــه بخشهــای مختلــف بــرای حضــور در
ایــن حــوزه کمــک کنیــم.
نقــش صنعــت لجســتیک و پســت در
توســعه اقتصــاد دیجیتــال چیســت؟

اهمیــت پســت نســبت بــه گذشــته در حال
افزایــش اســت .زمانــی کــه میخواســتیم
کار ورود اپراتورهــای خصوصــی پســت را
آغــاز کنیــم ،بــرآوردی انجــام دادیــم کــه
نشــان مــیداد ســرانه مرســوله در کشــور
مــا بســیار پایینتــر از متوســط دنیاســت
و حداقــل میتوانــد  6تــا  8برابــر افزایــش
یابــد .بــا همیــن محاســبات هــم بــه ایــن
نتیجــه رســیدیم کــه در کنــار اپراتــور
دولتــی ،حداقــل در کشــور حضــور 2
اپراتــور پســتی دیگــر کشــش دارد.
فکــر میکنــم موضــوع دلیــوری مهمتــر
از قبــل شــده و کمکــم بــه ایــن ســمت
میرویــم کــه همــه خریدهــا و سفارشــات
آنالیــن میشــود .بهویــژه توســعه فنــاوری
واقعیــت مجــازی ( )Virtual Realityســبب
میشــود خریــداران بهراحتــی کاالی
خــود را بهصــورت  3بعــدی مشــاهده
و بهراحتــی انتخــاب کننــد .در چنیــن
شــرایطی ،دلیــوری بســیار مهمتــر شــده

و پســت بــا تأثیــر بیشــتری وارد زندگــی
مــردم میشــود .اگــر پیشتــر میشــد
بهجــای مکاتبــات ،ایمیــل زد و آن را
جایگزیــن کــرد ،امــا در بحــث دلیــوری،
دیگــر جایگزینــی بــرای پســت وجــود
نــدارد و هرچقــدر هــم کــه بهصــورت
آنالیــن کاری انجــام شــود ،در نهایــت بایــد
جنــس تحویــل فیزیکــی شــود .توســعه
حــوزه تجــارت الکترونیکــی در کنــار ایــن
موضــوع کــه ســرانه مرســولههای پســتی
مــا خودبهخــود از میانگیــن جهانــی
عقــب بــوده و جــای رشــد زیــادی دارد،
ســبب میشــود کــه صنعــت پســت بــرای
پــر کــردن ایــن شــکاف بــزرگ در بــازار،
بهســرعت در آینــدهای نزدیــک رشــد
کنــد.

و ارتباطــات و پســت ،دانشــکده
پســت و مخابــرات بــود ،امــا براســاس
مصوبــه شــورای عالــی اداری کشــور،
مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بــه
دســتگاههای دولتــی ،دیگــر امــکان
ادامــه فعالیــت و جــذب دانشــجو
ندارنــد .سرنوشــت ایــن دانشــکده چــه
خواهــد شــد؟

مراکــز آموزشــی ماننــد دانشــکده پســت و
مخابــرات ،براســاس مصوبــه شــورای عالــی
اداری ،نمیتواننــد دانشــجوی منجــر بــه
مــدرک آمــوزش عالــی جــذب کنند .شــاید
بــا توجــه بــه شــرایط جمعیتــی مــا و
تعــدد مراکــز آمــوزش عالــی ،ایــن مصوبــه
تصمیــم درســتی بــوده باشــد و وزارت
ارتباطــات هــم قاعدت ـاً بــه قانــون تمکیــن
کــرده و خــود را بــا آن تطبیــق داده اســت.
بااینحــال ،کارشناســان متفقالقــول
یکــی از مراکــز مهــم تربیــت نیــروی
هســتند کــه در فضــای اقتصــاد دیجیتــال،
انســانی بــرای حــوزه فنــاوری اطالعــات
بــه آمــوزش بهویــژه آموزشهــای
مهارتــی بســیار بیشــتر از قبــل نیــاز اســت.
بــه همیــن دلیــل ،ســاختار جدیــدی بــرای
ایــن دانشــکده در نظــر گرفتــه شــد بــا این
مأموریــت کــه بــه یــک مرکــز آموزشــی
تخصصــی و مهارتــی تبدیــل شــود.
مرکــز آموزشــی تخصصــی وظیفــه دارد
بــه نیــروی انســانی شــاغل در وزارت
ارتباطــات ،آموزشهــای تخصصــی ارائــه
کنــد کــه ایــن اتفــاق پیشتــر نیــز
میافتــاد؛ امــا یــک بخشــی کــه تابهحــال
نداشــتیم و در حکــم آقــای وزیــر بــه
بنــده نیــز روی آن تأکیــد شــده اســت،
حرکــت بــه ســمت آموزشهــای مهارتــی
و بهخصــوص آموزشهایــی اســت کــه
منجــر بــه ایجــاد اشــتغال شــود .طبیعت ـاً
ایــن بحــث ،در دانشــکده پســت و مخابرات
فضــای جدیــدی را ایجــاد میکنــد و
مــا هــم بــرای اینکــه کار بهصــورت
سیســتماتیک جلــو بــرود ،پــروژهای را بــا
همــکاری ســازمان نظامصنفــی رایانــهای
تعریــف کردهایــم .در ایــن پــروژه
میخواهیــم ببینیــم وقتــی میگوییــم
مهارتهــای اقتصــاد دیجیتــال ،دقیقــاً از
چــه مــواردی بایــد صبحــت کنیــم و چــه
مســائلی در اولویــت اســت .کشــورهای
مختلــف تعاریــف متفاوتــی از اقتصــاد
دیجیتــال دارنــد .مثــ ً
ا مهــارت تبلیغــات

در فضــای دیجیتــال ممکــن اســت در یــک
کشــور مهــم باشــد و در یــک کشــوری نــه.
مــا میخواهیــم ببینیــم در کــدام حــوزه
خــأ داریــم و بایــد بــه آن بپردازیــم .مثــال
دیگــر در ایــن زمینــه مهــارت کدنویســی
اســت .اکنــون برنامههــای آمــادهای وجــود
دارد کــه کار را بســیار راحــت کــرده اســت؛
امــا بســیاری از کارشناســان معتقدنــد
بههرحــال مــا نیــاز بــه افــرادی قــوی در
حــوزه کدنویســی داریــم و حتــی بایــد از
کودکــی ایــن آموزشهــا را شــروع کــرد.
بنابرایــن مــا بهدنبــال ایــن هســتیم کــه
اوالً مهارتهــای مفیــد اقتصــاد دیجیتــال
را کــه بــه اشــتغال منجــر میشــود در
بیاوریــم و ثانی ـاً ببینیــم بــه چــه حجمــی
از نیــروی انســانی بــرای هــر مهــارت نیــاز
اســت .در ایــن زمینــه بایــد بــه ایــن نکتــه
نیــز توجــه کــرد کــه نیازهــای هــر اســتان
نیــز متفــاوت اســت و در هــر منطقــه،
آمــوزش یــک نــوع مهــارت میتوانــد بــه
اشــتغال ســریعتر و بیشــتر منجــر شــود.
ایــن مــوارد بــا کمــک بخــش خصوصــی در
حــال اســتخراج اســت.
در کنــار ایــن آموزشهــای خــاص ،یــک
ســری مهارتهــا بــرای عامــه مــردم نیــاز
اســت زیــرا اســتفاده نادرســت از فضــای
مجــازی میتوانــد آســیبزا باشــد .مثــ ً
ا
اســتفادهای کــه مــردم از اینســتاگرام
کــرده و اینهمــه مســائل خصوصــی خــود
را منتشــر میکننــد یــک آســیب اســت،
درحالیکــه از ایــن شــبکه اجتماعــی
میتــوان اســتفاده خیلــی بهتــری کــرد؛
بنابرایــن مــا شــاید بــه یــک ســری
آموزشهــای عمومــی هــم نیــاز داشــته
باشــیم کــه در حال اســتخراج آن هســتیم.
امیدواریــم تــا پایــان ســال  98ایــن پــروژه
بــه ســرانجام برســد تــا در ســال  99عــاوه
بــر آموزشهــای تخصصــی کــه از گذشــته
بــه مجموعــه وزارتخانــه میدادیــم ،یــک
مجموعــه آموزشهــای مهارتــی را تعریــف
کنیــم .البتــه طبیعتــاً اگــر قــرار باشــد
یــک میلیــون نفــر آمــوزش ببیننــد ،انجــام
ایــن کار بهتنهایــی توســط یــک مرکــز
آموزشــی ممکــن نیســت و بهتــر آن اســت
کــه مــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی
ایــن کار را انجــام دهیــم.
[شماره نهم-پاییز]۱۳۹۸
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رئیس سازمان داوطلبان هاللاحمر مطرح کرد:

تیپاکس
پیشگام در ارائه خدمات داوطلبانه لجستیکی
محمــد نصیــری ،رئیــس ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر از مدیــران
جــوان و کارآمــد کشــور اســت کــه از همــکاری داوطلبانــه تیپاکــس
در بحــران ســیل ابتــدای امســال میگویــد و از انعقــاد تفاهمنامــه
همــکاری مشــترک بــا ایــن بنــگاه اقتصــادی خبــر میدهــد.
تفاهمنامــه و همــکاریای کــه بــه گفتــه او موجــب ترغیــب
ســایر مجموعههــای اقتصــادی فعــال در ایــن زمینــه
شده است.
نصیــری میگویــد :حــوزه لجســتیک یکــی از بخشهایــی اســت

نقــش لجســتیک در هنــگام بــروز
بحرانهــا در کشــور چیســت؟

یکــی از موضوعــات مهــم در زمــان وقــوع
بحرانهــا ،لجســتیک اســت .نخســتین،
مهمتریــن و مؤثرتریــن نقــش لجســتیک
در زمــان بحــران ،رســاندن امکانــات و
تجهیــزات بــه مــکان وقــوع حادثــه اســت.
هــر حادثــهای میتوانــد ابعــاد مختلفــی
داشــته باشــد .مث ـ ً
ا در زلزلــه ،لجســتیک
میتوانــد بهصــورت منطقــهای تأمیــن
شــود امــا در برخــی از حــوادث هماننــد
ســیلهای ابتــدای امســال موضــوع
لجســتیک بهگون ـهای نیســت کــه بگوییــم
یــک دســتگاه یــا حتــی حاکمیــت تــوان
پاســخگویی بــه آن را دارد.
در مقطعــی از زمــان 24 ،اســتان کشــور
درگیــر در ســیل شــده بودنــد و بــه
ارائــه خدمــات و جابهجایــی نیــاز وجــود
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کــه اکنــون میتوانــد کارکــرد زیــادی در بحــث مســؤولیتهای
اجتماعــی داشــته باشــد و پیــش از بحــران بایــد بتــوان تجهیــزات
را در ایــن زمینــه ســاماندهی کــرد.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر ،رویکــرد
انجــام فعالیتهــای اجتماعــی در مدیــران تیپاکــس نهادینــه
شــده اســت و ایــن شــرکت تیپاکــس بــود کــه
داوطلبانــه بــه هاللاحمــر اعــام آمادگی کــرد تا بتوانــد از ظرفیتها
و توان خود برای کمک به حل مشکالت استفاده کند.

داشــت .مثـ ً
ا ،در خوزســتان در یــک برهــه
زمانــی بــه اســکان  400هــزار نفــر نیــاز
داشــتیم کــه بــه معنــای معــادل بــودن آن
بــا جمعیــت برخــی از کشــورهای اروپایــی
اســت.
طبیعــی اســت کــه ظرفیــت اســکان 400
هــزار نفــر در اســتان خوزســتان در آن
مقطــع زمانــی وجــود نداشــت و بــه ایــن
نیــاز بــود کــه تجهیــزات و امکانــات موجود
از ســایر اســتانها بهســرعت لجســتیک
شــود .ایــن شــرایط نیازمنــد آن اســت کــه
از همــه ظرفیتهــای کشــور اســتفاده
شــود .برخــی از ایــن نیازهــا در ســازمان
هاللاحمــر موجــود اســت و بخشــی از
ظرفیتهــا نیــز در دســتگاههای دیگــر
موجــود اســت .البتــه بخــش عمــده
امکانــات در اختیــار مــردم اســت کــه یــا
از طریــق بنگاههــای اقتصــادی خصوصــی

یــا خیریــن تأمیــن میشــود.
جالــب اســت کــه مــردم نیــز در هنــگام
وقــوع بحرانهــا اعــام آمادگــی میکننــد
امــا نــوع هماهنگــی در زمــان بحرانهــا
مناســب نیســت.
مثــ ً
ا ،الزم اســت بهجــای ارســال بســته
بهداشــتی بســته حیاتــی بــه مناطــق
ارســال شــود.
در ســاعات ابتدایــی بحرانهــا در حــوزه
لجســتیک الزم اســت کــه آب معدنــی،
چــادر یــا بســته غذایــی  72ســاعته ارســال
شــود و پــس از گذشــت یکــی دو روز از
وقــوع بحــران ،بســتههای بهداشــتی یــا
بســتههای یکماهــه ،نیازهــای مربــوط
بــه حــوزه زنــان و کــودکان بــه مناطــق
دارای بحــران ارســال شــود.
ظرفیــت تیپاکــس بــرای کمــک در

زمــان بحرانهــا چیســت؟

قبــل از بــروز هــر بحرانــی بایــد
برنامهریزیهایــی صــورت گیــرد تــا در
صــورت وقــوع بحــران بتــوان بهوقــت،
دقیــق و بــا انــرژی ،اقدامهــای مؤثــر را
انجــام داد .تیپاکــس ،مجموعــه اقتصــادی
خوشــنامی اســت کــه ســالها در کشــور
درحــال خدمــت اســت و در راســتای
مســؤولیتهای اجتماعــی خدمــات
مختلفــی انجــام داده اســت.
یکــی از ایــن خدمــات کمــک بــه
ســازمانهای هاللاحمــر در بحــث
لجســتیک اســت.
نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه بنگاههای
اقتصــادی در راســتای مســؤولیتهای
اجتماعــی فعالیتهایــی را انجــام دهنــد
کــه مؤثرتــر باشــند .مث ـ ً
ا ،اگــر گروههــای
خودروســاز داخلــی کشــور ،یتیمخانــه
و خیریــه یــا بیمارســتان ایجــاد کننــد
فقــط بــه بخشــی از کارکــرد اجتماعــی
خــود عمــل کردهانــد و مهمتریــن
کارکــرد اجتماعــی یــا رســالت آنهــا تولیــد

خودروهایــی اســت کــه از ســطح ایمنــی
باالیــی برخــوردار باشــد.
بهبــود وضعیــت جادههــا یکــی از امــوری
اســت کــه بنگاههــا یــا دســتگاههایی کــه
میخواهنــد بــه رســالت اجتماعــی خــود
عمــل کننــد ،میتواننــد در دســتور کار
قــرار دهنــد.
بنگاههــا میتواننــد از همــان تخصــص یــا
فعالیتــی کــه دارنــد بـ ه بهتریــن شــیوه در
راســتای ایفــای تعهــدات اجتماعــی بهــره
بگیرنــد و در مجموعــه تیپاکــس از ایــن
ت اســتفاده شــده اســت.
ظرفی ـ 
چــرا تیپاکــس بــرای همــکاری بــا
ســازمان هاللاحمــر انتخــاب شــد؟

در ســیل امســال ،اتفــاق بســیار خوبــی
افتــاد و ایــن اتفــاق ،تفاهمنامــهای
بــود کــه میــان جمعیــت هاللاحمــر
و تیپاکــس بــرای جابهجایــی اقــام و
کاالهــای تأمیــن شــده از ســوی مــردم
منعقــد شــد.
شــیوه کار بهگون ـهای بــود کــه لجســتیک
مــورد نیــاز ،پهنــه وســیعی از کشــور را
در برمیگرفــت .مثــ ً
ا ،صبــح بــرای
اســتان گلســتان ،ظهــر بــرای لرســتان
و روز بعــد بــرای اســتان مازنــدران
نیــاز بــه لجســتیک وجــود داشــت.
ایــن در حالــی بــود کــه در مجمــوع،
 12تــا  14کامیــون در اختیــار مــا بود
و اســتانهای زیــادی درگیــر بحــران
بودنــد؛ بنابرایــن تیپاکــس بــه یــاری
مــا آمــد و کمــک زیــادی کــرد.
ایــن همــکاری دواطلبانــه چــه
نفعــی بــرای هاللاحمــر داشــته
اســت؟

مــن قبــ ً
ا نیــز اعــام کــردم کــه در
مقطــع وقــوع ســیل در اردیبهشــت
امســال ،هاللاحمــر حتــی یــک
ریــال بــرای جابهجایــی کمکهــای
مردمــی پرداخــت نکــرده اســت.
کمکهــای مردمــی یــا توســط
هاللاحمــر یــا بنگاههــای اقتصــادی
ماننــد تیپاکــس جابهجاشــده اســت و
البتــه برخــی از کمکهــا نیــز توســط
خــود مــردم انجــام شــد .مثــ ً
ا،

افــرادی کــه کامیــون یــا وانــت داشــتند،
آمادگــی خــود را اعــام کردنــد و پولــی
هــم بابــت آن دریافــت نکردنــد.
ی در کمــک و ارائــه
پیشــگام داوطلبــ 
خدمــات ،تیپاکــس بــود و ایــن موضــوع
موجــب شــد تــا مــا بــه فکــر انعقــاد
تفاهمنامــه در ایــن زمینــه برســیم و
قبــل از حادثــه امکانــات موجــود را تجهیــز
کنیــم.
آبگرفتگــی یکــی از معضالت پس از ســیل
بــود بــه همیــن دلیــل تیمهــای لجســتیک
آفــرود بــرای رســاندن و لکهگیــری در ایــن
مناطــق بســیار حائــز اهمیــت بــود و بهــره
زیــادی از آن بــرای رفــع مشــکالت گرفتــه
شد .
حــوزه لجســتیک یکــی از بخشهایــی
اســت کــه اکنــون میتوانــد کارکــرد
زیــادی در بحــث مســؤولیتهای
اجتماعــی داشــته باشــد و پیــش از بحــران
بایــد بتــوان تجهیــزات را در ایــن زمینــه
ســاماندهی کــرد.
ایــن نــگاه در مجموعــه هاللاحمــر ایجــاد
شــده اســت تــا بتــوان در بحث لجســتیک،
از گروههــا و بنگاههــای داوطلــب اســتفاده
کــرد و اکنــون مجموعــه تیپاکــس پیشــگام
آن شــده اســت و ایــن امیــدواری وجــود
دارد کــه تفاهمنامههایــی ازایندســت بــا
دیگــر فعــاالن ایــن عرصــه منعقــد شــود.
از تخصصهــای مجموعــه هاللاحمــر
ایــن اســت کــه بتوانــد کمکهــای مردمــی
را ســاماندهی کنــد .در همــه شــهرهای
کشــور ســولههایی از ســوی هاللاحمــر
بــرای جم ـعآوری و کمکرســانی خدمــات
مردمــی وجــود دارد و هــر کاالیــی از هــر
جــای کشــور کــه جمــعآوری شــود در
ایــن ســولهها بســتهبندی شــده و میــان
افــراد بحــرانزده توزیــع میشــود.
بــا هماهنگــی گروههــای امــداد و نجــات
هاللاحمــر ،بســتهها و میــزان کاالیــی
کــه بســته بهشــدت بحــران بایــد در آن
قــرار داده شــود تعییــن میشــود.
برخــی محمولههــا در خــود اســتانها
بســتهبندی میشــوند کــه کار درســتی
نیســت و بهتــر اســت کــه کاالهــا بــه
ســولههای اســتانهای بحــرانزده
ارســال شــود و کار بســتهبندی توســط
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بهصــورت جدیتــری وجــود داشــته
باشــد چــه کمکــی میتــوان از
شــرکتهایی ماننــد تیپاکــس داشــت
تــا آســیبهای ناشــی از حــوادث
کاهــش یابــد؟

گروههــای امــداد و نجــات صــورت گیــرد.
ایــن کار بایــد مبتنــی بــر نیــاز مــردم
انجــام شــود .ایــن فرآینــد ،ســالها اســت
کــه در هاللاحمــر پیگیــری میشــود و
البتــه بســتهبندی در مبــدأ کار غلطــی
اســت .بــه ایــن دلیــل کــه کاالیــی کــه
قــرار اســت در شــهری توزیــع شــود
نمیتوانــد متفــاوت باشــد و شــکل
تبعیضــی در بســتهبندی کاالهــا در
مواقــع بحــران آســیبهای اجتماعــی و
روانــی بــرای افــراد بحــرانزده بــه دنبــال
دارد و هــر آنچــه کــه توزیــع میشــود
بایــد بــرای افــراد یکســان باشــد.
شــرکتهای دیگــری نیــز در بحــث
لجســتیک فعــال هســتند چــرا تیپاکس
انتخــاب شــده اســت؟

نکتــه قابلتوجــه و یکــی از
خوشــبختیهای مــا در جریــان ســوانح
ابتــدای ســال ایــن بــود کــه تیپاکــس
مجموعــه و بنــگا ه اقتصــادی اســت کــه
کارکــرد اجتماعــی بــرای مدیــران آن
تعریــف شــده اســت.
چــه ظرفیتهــای دیگــری در
تیپاکــس وجــود دارد کــه میتــوان
از آن در مواقــع بــروز بحــران کمــک
گرفــت؟

البتــه کارکردهــای دیگــری از تیپاکــس
وجــود دارد کــه ممکــن اســت از چشــم
مــا غافــل مانــده باشــد .همــکاری مــا بــا
تیپاکــس یــک همــکاری دوطرفــه اســت و
همــه پرســنل تیپاکــس در سراســر کشــور
تحــت آموزشهــای کمکهــای اولیــه و
امــداد و نجــات قــرار گرفتهانــد .مــا تــاش
میکنیــم از بحــث جابهجایــی لجســتیک
در مواقــع بحــران و زلزلــه اســتفاده کنیــم
و از ایــن آشــنایی بــا آنهــا رضایــت داریــم.
نقــش تیپاکــس عــاوه بــر کمکــی کــه بــه
مــا دارد ،تشــویق ســایر فعــاالن در ایــن
عرصــه اســت تــا بتواننــد در مواقــع بحــران
یاریگــر مــا باشــند .بنگاههــای اقتصــادی
مجموعــه حملونقــل ظرفیــت باالیــی
دارنــد و میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد.

مــا تیپاکــس را انتخــاب نکردیــم .همــکاری
تیپاکــس بــا مــا دواطلبانــه بــوده اســت.
رویکــرد انجــام فعالیتهــای اجتماعــی
در مدیــران تیپاکــس نهادینــه شــده
اســت و ایــن شــرکت تیپاکــس بــود کــه
بــه هاللاحمــر اعــام آمادگــی کــرد
تــا بتوانــد از ظرفیتهــا و تــوان خــود
بــرای حــل مشــکالت کمــک کنــد .ایــن
اقــدام مناســب تیپاکــس مــورد توجــه
شــرکتهای دیگــر نیــز قــرار گرفــت
و اکنــون شــرکتهای دیگــر بــه مــا
پیشــنهادهایی بــرای همــکاری دادهانــد بــا توجــه بــه اینکــه ایــران کشــوری
و خواســتار انعقــاد تفاهمنامــه بــا بالخیــز اســت و اثــرات تغییــرات
اقلیمــی ممکــن اســت از ایــن پــس
هاللاحمــر شــدهاند.
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تغییــرات اقلیمــی بحثــی وســیع اســت
و فدراســیون بینالمللــی صلیــب ســرخ
موضــوع نشســت امســال خــود را تغییــرات
اقلیمــی قــرار داده اســت و ایــن بحــث را
مدنظــر قــرار داده کــه موضــوع تغییــرات
اقلیمــی بحثــی فراتــر از ســیل و ســونامی
اســت .ممکــن اســت نقــش بشــر در زلزلــه
و آتشفشــان و ســونامی کمرنــگ باشــد یــا
نقشــی نداشــته باشــد امــا بهطــور حتــم
بشــر در بــروز حوادثــی ماننــد ســیل نقــش
دارد.
از دالیــل مهــم ســیل در شــمال کشــور،
تخریــب جنگلهــا و ســیلبندها بــوده
اســت .بشــر در بــروز خشکســالی نیــز نقش
مهمــی دارد .اســتفاده زیــاد از پالســتیک و
ایجــاد زبالــه نیــز از مــواردی اســت کــه
بشــر بــه طبیعــت تحمیــل کــرده اســت.
یکــی از تغییرهــای اقلیمــی محســوس در
ایــران ،خشکســالی در مناطــق جنــوب
شــرقی ایــران اســت و در اســتانهایی
ماننــد سیســتان و خراســان جابهجایــی
و مهاجــرت زیــادی انجــام شــده اســت و
در حاشــیه بســیاری از شــهرهای صنعتــی
افــرادی ســاکن شــدهاند کــه حــدود 80
هــزار نفــر بــرآورد میشــوند.
تثبیــت جمعیــت در اســتانهای کشــور
موضوعــی بســیار مهــم اســت .طــرح نــذر
آب بــه ایــن منظــور پیگیــری شــده و از
حضــور تیپاکــس نیــز بــه ایــن منظــور
اســتفاده شــده اســت .وقتــی بحرانــی در
یکــی از مناطــق کشــور بهوجــود میآیــد،
بحــران مربــوط بــه آن منطقــه خــاص
نیســت و مربــوط ب ـهکل حاکمیــت اســت.
کاهــش مخاطــرات در حــوادث موجــب
میشــود تــا میــزان خســارتها کاهــش
یابــد .زلزلــه تهــران جــدی اســت و اگــر
خطــری بهوجــود آیــد ایــن اســتانهای
دیگــر هســتند کــه بایــد بــه یــاری مــا
بیاینــد .همــه بنگاههــای اقتصــادی بایــد
تعاریــف جدیــدی بــرای مســؤولیت
اجتماعــی خــود پیشبینــی کننــد.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت تیپاکس توضیح داد:

انقالب فناورانه در تیپاکس

شــادی فاضلیــان ،مدیــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تیپاکــس ،در پروژههــای  ITکشــور
و بهویــژه پروژههــای بــزرگ مرتبــط بــا یکپارچهســازی و  eSolutionsســابقهای 25
ســاله دارد.
مدیریــت پــروژه پســت پیشــتاز در شــرکت پســت جمهــوری اســامی ایــران و مدیریــت
پروژههــای متعــدد در شــهرداری تهــران ،بنیــاد جانبــازان ،فــوالد مبارکــه ،ســازمان امــور
اراضــی کشــور ،پتروشــیمی بنــدر امــام ،چنــد بانــک ،ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویــی ،همــکاری بــا چنــد شــرکت بــزرگ خصوصــی و بینالمللــی ،فقط بخشــی از ســوابق
درخشان فاضلیان است.
او ایــن روزهــا وظیفــه راهبــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در تیپاکــس را بــر عهــده
دارد و در ایــن راه،بــا یکپارچهســازی و توســعه ســامانههای مختلــف و همچنیــن
راهانــدازی و بهروزرســانی اپلیکیشــن مایتیپاکــس ،انقالبــی فناورانــه در ایــن مجموعــه
ایجــاد کــرده اســت .بــا وی گفتوگویــی داشــتهایم کــه در ادامــه میخوانیــد:

 اپلیکیشــن مایتیپاکــس چــه
مأموریــت و هدفــی دارد؟

بــا توجــه بــه اینکــه تکنولــوژی در ایــن
زمانــه حــرف اول را میزنــد ،بــرای یــک
برنــدی بــا ســابقه طوالنــی ،بســیار مهــم
اســت کــه بتوانــد هــمگام بــا تکنولــوژی
جلــو رود و خــود را بــا آن تطبیــق دهــد.
در همیــن راســتا ،بــرای تعامــل آســان بــا
مشــتریان ،نیــاز بــه یــک درگاه اطالعاتــی
اســت .مــا در تیپاکــس یــک درگاه
اطالعاتــی تعاملــی کــه بتوانــد خدمــات
را بــه مشــتریان بــه راحتتریــن شــکل
ممکــن انجــام دهــد نداشــتیم و بــه همیــن
دلیــل ،راهانــدازی مایتیپاکــس در دســتور
کار قــرار گرفــت.
از طریــق ایــن درگاه اطالعاتــی ،مشــتریان
میتواننــد همــه نیازهــای خــود را دربــاره
مرسولهشــان ،ماننــد ثبــت ســفارش یــا
عملیــات رهگیــری انجــام دهنــد.
مایتیپاکــس چــه مســیری را تــا
امــروز طــی کــرده اســت؟

مســیر پرفرازونشــیبی بــوده اســت .ایــن
اپلیکیشــن در شــرایطی شــکل گرفــت
کــه خــود مجموعــه تیپاکــس حــدود 2
ســال اســت از یــک فضــای ســنتی بــه
مــدرن تغییــر جهــت داده و فرآیندهــا

الکترونیکــی شــده اســت .بــرای راهانــدازی
مایتیپاکــس ،الزم بــود تــا هــم
بوکار
فرآیندهــای موردنیــاز از منظــر کسـ 
تعریــف شــود و هــم بخــش فنــی ،نســبت
بــه راهانــدازی آن اقــدام کنــد .چراکــه
هرچنــد تیپاکــس در درجــه اول بایــد
مدیریــت مرســوله را انجــام دهــد امــا
وقتــی از تعامــل بــا مشــتریان صحبــت
میکنیــم ،شناســایی ،ردهبنــدی و
اســتفاده از روشهایــی بــرای جــذب آنهــا
نیــز اهمیــت فراوانــی دارد.
چهارچــوب خدمــات موردنیــاز در
مایتیپاکــس ،در معاونــت توســعه بــازار
مشــخص شــد .همــکاران مــا در آن بخــش
مراحــل بســیار ســختی را طــی کردنــد.
شــاید ایــن مرحلــه از پیادهســازی فنــی
خــود اپلیکیشــن ســختتر بــود.
مــا نیــز در واحــد مدیریــت فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،همــواره تــاش
کردهایــم تــا بــا حرکــت روی لبــه
فنــاوری ،از آخریــن تکنولوژیهــا بهــره
بگیریــم و در هــر مرحلــه ،کار را تکمیلتــر
کــرده و ســرعت آن را افزایــش دهیــم.
دیتابیــس مایتیپاکــس ،اوراکــس و زبــان
آن جــاوا اســت و تــاش شــده اســت از
کامپوننتهــای بســیار پرســرعت کــه
پاســخگوی نیازهــای تیپاکــس در تعامــل

بــا مشــتریان باشــند اســتفاده شــود.
ابتــدا یــک نســخه اولیــه از مایتیپاکــس
منتشــر و براســاس آن ،نیازمندیهــا و
اشــکاالتی کــه مشــتریان یــا هرکــدام
از واحدهــای تیپاکــس در آن مشــاهده
کردنــد جمـعآوری شــد .در ادامــه ،نســخه
دوم آمــاده شــد کــه فکــر میکنیــم تــا
 80درصــد پاســخگوی نیازهــای مجموعــه
اســت.
آیــا ایــن نســخه در اختیــار عمــوم
قــرار دارد؟

بلــه .البتــه کمپینهــای تبلیغاتــی بــرای
اســتفاده از مایتیپاکــس فعــ ً
ا بهصــورت
محــدودی انجــام شــده اســت و قــرار اســت
بــرای نســخه دوم ،تبلیغــات گســتردهای
صــورت بگیــرد.
مایتیپاکــس بــا چنــد مجموعــه
بهصــورت آنالیــن در ارتبــاط اســت؟

در مایتیپاکــس امــکان تعریــف هــر
نــوع خدمــت موردنیــاز ،اعــم از ارســال
مرســوله بهصــورت برونشــهری،
درونشــهری و بینالملــل وجــود دارد و
ایــن قابلیــت را دارد کــه هــر درخواســت
را بــه ســمت مســیر مناســبی هدایــت
کنــد .فعــ ً
ا در مایتیپاکــس ،امــکان
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ثبــت تقاضــا بــرای ارســال درونشــهری و
برونشــهری فعــال اســت .بنابرایــن درگاه
تیپاکــس بــا  2نرمافــزار در ارتبــاط
اســت و درخواســتهای مربــوط بــه
ارســال مرســوالت درونشــهری را بــه
ســمت نرمافــزار تینکســت و ارســال
مرســولههای برونشــهری را بــه ســمت
«جــت» بهعنــوان نرمافــزار تیپاکــس
 routeمیکنــد.
یکــی از نقــاط قــوت مایتیپاکــس آن
اســت کــه براســاس متدهــای روز و
بهصــورت  service baseعمــل میکنــد.
بــه ایــن معنــی کــه مثــ ً
ا در هنــگام
ثبــت درخواســت ارســال یــک مرســوله
برونشــهری ،مایتیپاکــس درخواســت
اعــام هزینــه را بهصــورت یــک ســرویس
بــه ســمت نرمافــزار جــت ارســال میکنــد
و بالفاصلــه بهصــورت یــک ســرویس
نتیجــه اســتعالم را دریافــت و اعــام
میکنــد .پــس از ایــن مرحلــه ،درخواســت
ثبــت و بهصــورت یــک قــرارداد وارد
سیســتم جــت میشــود .از لحظــه ثبــت
تــا تحویــل مرســوله نیــز امــکان ردگیــری
آن از طریــق مایتیپاکــس وجــود دارد.
اســتفاده از چنیــن متــدی این امــکان را به
مــا میدهــد کــه بهراحتــی و بهســرعت،
هــر اطالعاتــی را از طریــق نرمافزارهــای
تیپاکــس یــا تینــت دریافــت کــرده و
حتــی در صــورت نیــاز ،ارتبــاط آن بــا
ســامانههای دیگــر هــم برقــرار شــود.
واحــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
عــاوه بــر مایتیپاکــس ،چــه وظایــف
دیگــری برعهــده دارد؟

طبیعت ـاً بــا توجــه بــه رشــد ســریعی کــه
تیپاکــس بــرای گــذر از فرآیندهای ســنتی
بــه ســمت مــدرن دارد ،ایــن بخــش هــم
وظایــف بســیار زیــادی برعهــده گرفتــه
اســت.
ایــن واحــد بــه  2بخــش تقســیم شــده
اســت کــه بهصــورت مســتقل امــا در کنــار
هــم فعالیــت میکننــد کــه شــامل بخــش
ســامانهها و بخــش زیرســاخت اســت.
در بخــش ســامانهها ،مــا خودمــان بــه
مقولــه پیادهســازی و اجــرای پروژههــا
وارد نمیشــویم؛ بلکــه یــک ســری
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مدیــران محصولــی در اینجــا فعالیــت
میکننــد کــه وظایفــی چــون شناســایی
و جمــعآوری نیازمندیهــا ،تهیــه ،RFP
تحویــل از پیمانــکار ،تســت و راهانــدازی را
بــر عهــده دارنــد .بــرای مدیریــت پروژههــا
نیــز از متــد  PMBOKبهــره میبریــم
و براســاس آن ،صرفنظــر از اینکــه
هرکســی چــه ســمتی دارد ،مدیــر پــروژه
بــرای هــر محصــول تعییــن شــده و در
صــورت نیــاز ســایر افــراد حاضــر در ایــن
واحــد بهعنــوان کارشــناس بــه او کمــک
میکننــد .
در بخــش زیرســاخت نیــز همانطــور کــه
از نامــش پیداســت ،منابــع و تجهیــزات
موردنیــاز مدیریــت میشــود .ایجــاد
زیرســاخت بــرای تعامــات درون ســازمانی
از جملــه وظایــف ایــن بخــش اســت .عالوه
بــر ایــن ازآنجاکــه ســامانههای مــا روی
بســتر اینترنــت قــرار دارنــد ،بایــد همیشــه
ارتباطــی قــوی و پرســرعت در اختیــار
مجموعــه باشــد .بههمیندلیــل از چنــد
خــط مــوازی اینترنــت اســتفاده میشــود.
زمانیکــه یــک درخواســت بــه ســمت
ایــن واحــد میآیــد ،مــا آن را بهصــورت
یــک پــروژه تعریــف کــرده و همــکاران
دو بخــش زیرســاخت و ســامانه بــرای آن
برنامهریــزی میکننــد .زیرســاختهای
الزم تهیــه و ســپس یــک مدیــر محصــول
از ســمت واحــد ســامانه بــرای آن تعریــف
میشــود کــه تــا پایــان پــروژه وظیفــه
اصلــی را برعهــده خواهــد داشــت.
مهمتریــن پــروژ ه واحــد فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات چیســت؟

مهمتریــن پــروژه مــا سیســتم جم ـعآوری
و توزیــع اســت کــه بــه اختصــار جــت
خوانــده میشــود .زمانیکــه تیپاکــس
تصمیــم گرفــت از حالــت ســنتی خــارج
شــده و فرآیندهــا الکترونیکــی شــود ،جــت
بهعنــوان هســته اصلــی مجموعــه تعریــف
شــد تــا بتوانــد فرآیندهــا را مکانیــزه
کنــد .درنتیجــه ،ایــن بســتر مهمتریــن
پــروژه ایــن واحــد اســت.
بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون نیازهــای
مجموعــه ،پــروژه جــت  2در تیپاکــس
تعریــف شــد کــه هــدف از آن ،ایجــاد

یــک سیســتم کامــ ً
ا یکپارچــه و مرتبــط
بــا ســایر سیســتمها و ســامانههای یــک
مجموعــه اســت .پیشتــر هــر بخــش،
بهصــورت یکســری شــبهجزیره
فعالیــت میکــرد؛ امــا بــا راهانــدازی
پــروژه جــت  ،2همــه ایــن ســامانهها بــه
هــم متصــل و همــه عملیــات اجرایــی،
مرحلهبهمرحلــه روی آن انجــام و ثبــت
میشــود و در نهایــت اطالعــات مناســبی
بــه بخــش مالــی ارائــه میشــود.
پــروژه راهانــدازی مرکــز تمــاس (Call
 )Centerنیــز اخیــرا ً انجــام شــده اســت.
در ایــن بخــش بیــش از  30نیــرو بــه
پاســخگویی بــه مشــتریان مشــغول
هســتند .مایتیپاکــس نیــز یکــی از
پروژههــای مهــم مــا بــوده و همانطــور
کــه اشــاره کــردم نســخه دوم آن آمــاده
شــده اســت.
یــک نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایــن
واحــد اتفــاق افتــاده ،ایجــاد بانکهــای
اطالعاتــی اســت .قبــ ً
ا اطالعــات در
بخشهــای مختلــف مجموعــه ،معمــوالً در
قالــب  Excelیــا  Accessنگهــداری میشــد
و یــا حتــی یــک اطالعــات ذهنــی نــزد
پرســنل حرفـهای مجموعــه وجــود داشــت.
اکنــون ثبــت اطالعــات بهصــورت
یکپارچــه و سیســتماتیک انجــام میشــود.
بــه ایــن معنــی کــه چرخــه کاملــی از
دیتــا ماننــد اطالعــات مشــتریان ،اطالعــات
مرســوله و اطالعــات نمایندگیهــا در یــک
بانــک اطالعاتــی ذخیــره میشــود.
بعدهــا میتــوان بــا جمــعآوری و تحلیــل
ایــن دادههــا ،تصمیمــات اثربخشتــری
دربــاره رونــد کس ـبوکار ،ایجــاد شــعبات
جدیــد ،شناســایی مشــتریان و ...اتخــاذ
کــرد.
یکــی دیگــر از پروژههــای در حــال اجــرا
نیــز طراحــی سیســتم حملونقــل نــاوگان
اســت .بــا توجــه بــه راهانــدازی دفاتــر
منطقــهای در سراســر کشــور ،بــه دنبــال
ایجــاد یــک زیرســاخت مناســب و قدرتمند
هســتیم تــا کل شــبکه بهصــورت آنالیــن
فعــال باشــد .پیشتــر در برخــی مناطــق،
اطالعــات بهصــورت آفالیــن ردوبــدل
میشــد کــه مشــکالتی را پدیــد م ـیآورد
و در حــال رفــع ایــن اشــکاالت هســتیم.

مدیرعامل خوگر تشریح کرد:

نقش لجستیکی تیپاکس در توسعه
«خوگر»
«خوگــر» کــه امــروزه یکــی از بســترهای آنالیــن مهــم و
بــزرگ فــروش مبلمــان و دکوراســیون در کشــور اســت،
توانســته در طــول  4ســال فعالیــت 100 ،هــزار کاال
را بــه مشــتریان خــود در سراســر ایــران بفروشــد و اکنــون

 ایــده اصلــی شــکلگیری خوگــر
چــه بــود و چــه مســیری تــا بــه امــروز
طــی شــده اســت؟

آقــای کاشــانی ،مدیرعامــل هلدینــگ
فاخــر و شــرکت اکتیــران ،ســوابق زیــادی
در حــوزه تولیــد صنعــت مبلمــان منــزل و
اداری دارد و بههمیندلیــل ایــن حــوزه
را بهخوبــی میشناســد .براســاس ایــن
شــناخت و تجربــه ،خــأ بزرگــی در توزیــع
کاال شناســایی و قــرار بــر ایــن شــد کــه
در حــوزه مبلمــان شــبکه توزیــع ایجــاد
کنیــم .در همیــن زمــان ،بحــث اســتفاده
از اینترنــت بهعنــوان بســتر اجــرای ایــن
شــبکه مطــرح شــد.
پــس ایــده اولیــه ،بحــث فــروش
اینترنتــی نبــود؟

نــه نبــود .چــون فــروش اینترنتــی در ســال
 92هنــوز چنــدان بــاب نشــده بــود و چنــد
مجموعــه مثــل چــاره و دیجــیکاال تــازه
کار خــود را شــروع کــرده بودنــد و حتــی

آرزوهــای بزرگتــری بــرای فعالیــت در حوزههــای  B2Cو B2B
دارد.
امیــر اســفندیاری ،مدیرعامــل جــوان و خوشفکــر خوگــر ،در ایــن
گفتوگــو از ایــن برنامههــا و آرزوهــا میگویــد.

در مارکــت خودشــان خیلــی شــناخته دوش بنــده قــرار گرفــت و جلــو رفــت.
شــده نبودنــد .ابتــدا قــرار بــود شــبکه
توزیــع در حــوزه  B2Bایجــاد شــود امــا امروز خوگر چه کاری انجام میدهد؟
بــا بنچمارکــی کــه انجــام شــد ،متوجــه خوگــر بــه یــک پلتفــرم در حــوزه مبلمــان
شــدیم کــه میتــوان ایــن کار را در حــوزه و دکوراســیون تبدیــل شــده اســت .بــه این
 B2Cانجــام داد .همــان موقــع یــک ســایت جهــت ،خوگــر را یــک پلتفــرم میدانیــم
خارجــی موفــق در آمریــکا وجــود داشــت کــه خــودش الزامــاً بهعنــوان یــک
کــه هــم نوعــی شــبکه اجتماعــی بــود و فروشــگاه اینترنتــی عمــل نکــرده و در
هــم فــروش مبلمــان را انجــام مـیداد و بــه واقــع یــک  Marketplaceاســت کــه بــرای
مــا نشــان داد کــه میتوانیــم کار بزرگــی تولیدکننــدگان ،بــازار ایجــاد میکنــد .در
یــک رأس ایــن پلتفــرم ،تولیدکننــدگان،
در ایــن حــوزه انجــام دهیــم.
در ایــن راه ،بهواســطه ارتباطمــان بــا واردکننــدگان و تأمینکننــدگان کاال
تیپاکــس ،بــه بســتر لجســتیکی بســیار و در رأس دیگــر ،خریــداران نهایــی،
خوبــی دســت یافتیــم و در واقــع حضــور واســطههای فــروش یــا معمــاران داخلــی
 2شــرکت اکتیــران و تیپاکــس و اعتبــار و بهطورکلــی مصرفکننــدگان ایــن
آنهــا 2 ،بــال اصلــی آغــاز فعالیــت مــا بــود .طیــف محصــوالت هســتند.
در ایــن میــان ،یکــی از چالشهــای البتــه بــرای اینکــه فرهنــگ یــک
اصلیمــان حــوزه  ITبــود ،زیــرا تجربــه  Marketplaceدر صنعــت مبلمــان
نویــی محســوب میشــد .هرچنــد یــک جــا بیفتــد تــاش زیــادی کردهایــم و
 ITmanنیســتم امــا در ایــن بخــش همچنــان هــم ایــن کوشــش ادامــه دارد.
بهواســطه عالقــهای کــه داشــتم کار بــر متأســفانه چــون برندهــای مبلمــان در
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ایــران بهخوبــی شــناخته شــده نیســتند،
هنــوز بســیاری از مصرفکننــدگان
فکــر میکننــد مبلمــان بــا برنــد خوگــر
خریــداری میکننــد .مــا تــاش زیــادی
کردهایــم کــه بهصــورت شــفاف ایــن
موضــوع را بــرای مصرفکننــده توضیــح
دهیــم و بهواســطه رشــد خوگــر امــروز
ایــن شــیوه خریدوفــروش در صنعــت
مبلمــان ،شــناخته شــدهتر اســت.
پــروژه دیگــری را از حــدود یکســال پیــش
بــا نــام خوگرپــاس آغــاز کردهایــم .ایــن
پــروژه حــوزه  B2Bصنعــت دکوراســیون و
مبلمــان را هدفگــذاری کــرده و تــاش
میکنیــم یــک دایرکتــوری کامــل از
رســتههای مختلــف ماننــد مــواد اولیــه،
ماشــینآالت ،یــراق ،ابــزارآالت و هــر آن
چیــزی را کــه صنعــت مبلمــان بــه آن
نیــاز دارد ایجــاد کنیــم تــا فعــاالن ایــن
حــوزه ،از ظرفیتهــای یکدیگــر بهخوبــی
اســتفاده کننــد .یــک بخــش فروشــگاهی
نیــز در خوگرپــاس افــزوده شــده تــا اگــر
کســی خواســت محصولــی ماننــد ابــزار یــا
یــراق را آنجــا عرضــه کنــد ،از ایــن فرصــت
اســتفاده کنــد .بــا ایــن حــال اولویــت
مــا بیشــتر ایجــاد دایرکتــوری و معرفــی
فعــاالن ایــن حــوزه بــه یکدیگــر اســت.
طبیعت ـاً خوگــر پــاس بــازار کوچکتــری
از خوگــر دارد .البتــه منظــور مــن از
کوچکتــر ،عــدد و رقــم ریالــی نیســت
و پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه خوگــر
پــاس حتــی میتوانــد از خوگــر نیــز
پیشــی بگیــرد.
تولیــد محتــوا چقــدر در رشــد خوگــر
نقش داشــت؟

همانطــور کــه گفتــم مشــکل اولیــه
مــا ،حــوزه  ITبــود کــه دراینبــاره دچــار
خــأ بودیــم ،امــا خوشــبختانه ایــن مشــکل
بهخوبــی برطــرف شــد و تیــم خوبــی را
بــرای ادامــه مســیر دور هــم جمــع کردیم؛
امــا چالــش اصلــی و بــزرگ مــا در طــول
ایــن ســالها ،محتــوا بــوده اســت چــرا
کــه حــوزه مبلمــان و دکوراســیون ،بــرای
ایــن کار آمــاده نبــود و حتــی یــک عکــس
ســاده هــم از بســیاری از محصــوالت
وجــود نداشــت.
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مــدل کار در صنعــت محتــوا بــه ایــن
شــکل بــود کــه تولیدکننــدگان ،از
یــک ســری محصــوالت عکاســی کــرده
و کاتالوگــی منتشــر میشــد و ایــن
کاتالــوگ در اختیــار مصرفکننــدگان
قــرار میگرفــت .بههرحــال طیــف
محصــوالت تولیدکننــدگان بســیار زیــاد
اســت و امــکان اینکــه همــه را در یــک
مجموعــه چاپــی نمایــش بدهنــد ،ندارنــد؛
بنابرایــن ایــن کاتالــوگ جــای خالــی
محتــوا را در بــازار پــر کــرده و وقتــی از
آنهــا عکــس و مشــخصات محصوالتشــان
را میخواســتیم ،همیــن کاتالــوگ را
ارائــه میدادنــد .درحالیکــه قاعدتــاً
یــک اســتانداردی در ســایت تعریــف کــرده
بودیــم و بــه مشــخصات کامــل و عکــس
باکیفیــت بــا زمینــه ســفید نیــاز داشــتیم.
بــرای حــل ایــن مشــکل یــک آتلیــه
عکاســی درســت کردیــم و حتــی خیلــی
وقتهــا ناچــار بودیــم خدمــات عکاســی
را بهصــورت پرتابــل بــه تولیدکننــدگان
ارائــه کــرده و مــا بــه ســراغ آنهــا برویــم.
البتــه هرچــه کار جلوتــر رفــت ،صنعــت
مبلمــان هــم بــا حــوزه تولیــد محتــوا
آشــناتر شــد و اکنــون عکسهــای بهتــری
تهیــه میشــود هرچنــد هنــوز نقــاط
ضعــف زیــادی وجــود دارد.
نکتــه دیگــر ،اینکــه حتــی برخــی
تولیدکننــدگان از محصــوالت خــود ابعــاد
و انــدازه درســتی نداشــتند .البتــه در
حــوزه مبلمــان اداری وضعیــت بهتــر بــود
امــا آنجــا هــم مشــکالتی وجــود داشــت.
یــا بعضــاً تصویــری از کالیتــه و چــوب و
پارچــه موجــود نبــود .در کنــار بحــث
تصویــری ،در بخــش نوشــتاری محتــوا هــم
بــا مشــکالت جــدی روبـهرو بودیــم .بــرای
تولیدکننــده ،ایــن محصــول یــک صندلــی
بــود نــه یــک چیــز بیشــتر .در نتیجــه مــا
ناچــار شــدیم دربــاره محصــوالت مختلــف

مثــ ً
ا اینکــه اولیــن طــراح و تولیدکننــده
صندلــی کیســت یــا در کجــا ترنــد شــده
و چــه مشــخصات دقیقــی دارد ،تحقیــق
کنیــم .ایــن کار بهویــژه بــرای محصوالتــی
کــه نمونــه خارجــی و وارداتــی داشــتند،
انجــام شــد.
ناگفتــه نمانــد کــه همــان موقــع برخــی
شــرکتها در حــوزه تولیــد محتــوا بــرای
محصــوالت خــود بهخوبــی کار کــرده
بودنــد ،امــا بیشــتر شــرکتها بــا ایــن خــأ
مواجــه بودنــد و هنــوز هــم محتــوا یکــی از
چالشهــای بــزرگ ماســت.
آمــار و ارقــام خوگــر بــه چــه صــورت
ا ست ؟

از مــرداد  94کــه نخســتین فــروش خوگــر
انجــام شــد تــا بــه امــروز ،حــدود 100
هــزار کاال در ایــن بســتر فروختــه شــده
اســت .خوگــر تجربــه نویــی در صنعــت
مبلمــان محســوب میشــد و در نتیجــه
یــک رونــد رشــد آهســته امــا پیوســتهای
را در ایــن ســالها ،چــه بــه لحــاظ تعــداد
مشــتری و چــه بــه لحــاظ میــزان فــروش
تجربــه کردهایــم.
دربــاره کســبوکارهایی ماننــد مــا ،مــدل
فــروش تولیدکننــدگان بــه ایــن شــکل
بــود کــه نمایندگــی میگرفتنــد و مفهــوم
مارکتپلیــس برایشــان آشــنا نبــود
و سؤوالشــان ایــن بــود کــه بهعنــوان
نماینــده چقــدر بــرای مــن میفروشــید؟
یــا اینکــه در شــهرهای مختلــف نماینــده
انحصــاری داشــتند و ایــن موضــوع هنــوز
هــم بــرای برخــی تولیدکننــدگان یــک
چالــش بــزرگ اســت کــه اگــر مــا از
شــهرهای مختلــف ســفارش بگیریــم،
تکلیــف چیســت؟
مــا تــاش کردیــم بــا مســائل صنعــت
مبلمــان همراهــی کنیــم و دربــاره فــروش
هم بــه عددی برســیم کــه برایشــان جذاب

باشــد .بــرای خیلــی از تولیدکننــدگان
عجیــب و باورنکردنــی بــود کــه میتــوان
از روی عکــس ،مبــل فروخــت و ایــن کار
رونــد روبهرشــدی داشــته باشــد.
بنابرایــن مــا بایــد از یــک ســمت
تأمینکننــده را جــذب میکردیــم تــا
تنــوع مناســبی بــرای فــروش محصــوالت
روی ســایت داشــته باشــیم و از ســمت
دیگــر بایــد مشــتری جــذب میکردیــم
تــا حضــور تأمینکننــده در ایــن ســایت،
معنـیدار باشــد .ایجــاد تعــادل میــان ایــن
دو بخــش کار بســیار ســختی بــود .مث ـ ً
ا،
پیــش میآمــد کــه بــرای حضــور یــک
تأمینکننــده وقــت و انــرژی و هزینــه
زیــادی صــرف میشــد امــا پــس از
مدتــی او فــروش مــورد نظــرش را کســب
نمیکــرد و بهراحتــی از سیســتم خــارج
میشــد .درواقــع ،برقــراری ایــن تعــادل
میــان تأمینکننــده و خریــدار ،پــس از
بخــش محتــوا بزرگتریــن چالــش مــا
بــود .خوشــبختانه ،اکنــون شــرکتها بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه حضورشــان
در فضــای آنالیــن ضــروری اســت و در
مقابــل مــا هــم ســعی کردهایــم عــاوه
بــر ســرویسهای فــروش ،توجــه آنهــا
را بــه ســرویسهایی کــه در بحــث
مارکتینــگ و برندســازی محصوالتشــان
میتوانیــم ارائــه دهیــم جلــب کنیــم .در
حــال حاضــر ،حــدود  400تأمینکننــده
در خوگــر فعالیــت میکننــد و  25هــزار
کاالی تعریــف شــده ،بهصــورت موجــود
یــا ناموجــود ،در ســایت تعریــف شــده
اســت .همانطــور هــم کــه گفتــم حــدود
 100هــزار کاال تــا بــه امــروز فروختــه
شــده اســت ،امــا یکــی از نــکات جــذاب
ایــن میــزان فــروش ایــن اســت کــه از
دوردســتترین نقــاط هــم ســفارش
داشــتیم و توانســتیم بهصــورت رایــگان و
بــا همــان قیمــت بــازار تهــران ،کاال را بــه
دســت آنهــا برســانیم.
بســیاری از اســتارتآپها ،بــه دلیــل
مشــکل لجســتیک ،دچــار مشــکل
شــده و زمیــن میخورنــد .شــما ایــن
مســأله را چطــور حــل کردیــد؟

تیپاکــس از روز اول در کنــار مــا بــود و

کمــک زیــادی کــرد .حتــی یــک زمانــی
تبلیغــات خوگــر را پشــت بیجکهایشــان
چــاپ کردنــد و ایــن اعتبــار تیپاکــس ،در
ارتبــاط بــا مصرفکننــده نهایــی بــه مــا
اعتبــار داد.
در بخــش لجســتیک و ارســال کاال بــه
شهرســتانها ،بــا یکــی از شــرکتهای
خواهــر تیپاکــس بــه اســم  TPXهمــکاری
میکردیــم کــه البتــه فعالیــت آن متوقــف
شــده اســت TPX .بــا ایــن هــدف شــکل
گرفــت کــه خدمــات لجســتیکی بــه
فروشــگاههای اینترنتــی بهصــورت چابــک
و بهینــه ارائــه کنــد .چــون بههرحــال
رســالت تیپاکــس در درجــه اول جابهجایی
مرســوالت پســتی اســت و قاعدتـاً مبلمــان
و صندلــی بــا تعریــف بســته پســتی
نمیخوانــد .در تهــران نیــز بــرای آنکــه
بتوانیــم بــا ســرعت کار را انجــام بدهیــم،
خودمــان کار حمــل را انجــام میدادیــم.
در طــول زمــان ،از یکســو تیپاکــس
چابکتــر از قبــل شــد و ارائــه ســرویس
بــه فروشــگاههای اینترنتــی را بهصــورت
ویــژه دنبــال کردنــد و از ســوی دیگــر
فعالیــت  TPXبــه پایــان رســید .در نتیجــه
قــراردادی را بــا تیپاکــس در ایــن زمینــه
منعقــد کردیــم ،امــا ازآنجاکــه ارســال کاال
بهصــورت رایــگان در خوگــر انجــام شــده
و هزینــه حملونقــل را خودمــان پرداخــت
میکنیــم ،بــه ناچــار بــه دنبــال راههــای
ارزانتــری نیــز بودیــم چراکــه هرچنــد

کیفیــت کار تیپاکــس بســیار باالســت ،امــا
قواعــد قیمتگــذاری خــاص خــود را بــا
توجــه بــه حجــم و وزن مرســوله دارد.
اکنــون ارســال کاال از چنــد کانــال مختلــف
انجــام میشــود .در جایــی کــه ســرویس
تیپاکــس بهصرفهتــر اســت و یــا نیــاز بــه
یــک ســرویس مطمئــن داریــم ،از خدمــات
ایــن شــرکت بهــره بــرده و در برخــی
مــوارد دیگــر ،از ســرویسهای ارزانتــر
اســتفاده میکنیــم .البتــه امیدواریــم در
آینــده خوگــر اینقــدر رشــد کــرده و
بــزرگ شــود کــه اختصــاص یــک الیــن
ویــژه در تیپاکــس بــه ایــن شــرکت،
مقرونبهصرفــه و منطقــی باشــد و
بتوانیــم بــرای کاهــش هزینههــا و بــاال
بــردن اعتمــاد و اطمینــان مشــتریان،
بهطــور کامــل از خدمــات ایــن شــرکت
اســتفاده کنیــم.
عــاوه بــر اینکــه مشــتریان
میتواننــد از بــازار ،مبــل خــود را
خریــداری کننــد ،ســایتهای دیگــری
نیــز بــه فــروش آنالیــن مبلمــان
میپردازنــد .ویژگــی و برتــری شــما
نســبت بــه آنهــا چیســت؟

مــا بهطــور مرتــب بــازار را رصــد
میکنیــم و میتوانــم بگویــم در حــال
حاضــر ،هیــچ ســایت دیگــری مشــابه
خوگــر وجــود نــدارد کــه بهصــورت
مارکتپلیــس فعالیــت کــرده و مشــتریان
آن بــه برندهــای مختلــف و محصــوالت
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متنــوع دسترســی داشــته باشــند .البتــه
برخــی از ایــن ســایتها بــه یــک گــروه
تولیــدی بــزرگ وصــل بــوده و طیفــی
از محصــوالت را بــا برنــد خودشــان یــا
برنــد تولیدکننــده بــه مشــتریان عرضــه
میکننــد ،امــا گســتردگی کاالیــی
در خوگــر ،در هیــچ فروشــگاه دیگــری
حتــی دیجــیکاال نیســت .دلیلــش هــم
ایــن اســت کــه فــروش دکوراســیون و
مبلمــان ،پیچیدگیهــای خــاص خــودش
را دارد .ایــن محصــول ابتــدا بــه مشــتری
فروختــه شــده و ســپس کار تولیــد آن
آغــاز میشــود .در نتیجــه ،مدیریــت
زمانبنــدی تولیــد و مدیریــت سیســتم
لجســتیک ،کار پردردســری اســت و حتــی
فروشــگاههای بــزرگ آنالیــن ،بــه ایــن
حــوزه اقبالــی نشــان نمیدهنــد؛ بنابرایــن
عمــ ً
ا مــا بهصــورت انحصــاری در ایــن
مارکــت فعالیــت میکنیــم.
نکتــه دیگــر دربــاره مزیــت مــا نســبت بــه
ســایتهای آنالیــن و بــازار فیزیکــی ،ایــن
اســت کــه قیمــت مــا عین ـاً رقــم فــروش
تعریــف شــده از ســوی تولیدکننــده اســت؛
بنابرایــن مشــتریان بــا خیــال راحــت خرید
میکننــد .گاهــی پیــش آمــده مشــتری
تحقیقاتــش را بهصــورت اینترنتــی انجــام
داده و قیمــت فــروش آنالیــن را بررســی
کــرده اســت .ســپس حضــوری بــه بــازار
رفتــه و قیمــت میگیــرد و میبینــد کــه
قیمــت باالتــری در بــازار ارائــه میشــود.
دلیلــش هــم ایــن اســت کــه از قدیــم عرف
بــوده کــه فروشــندگان ،نســبت بــه قیمــت
تعییــن شــده از ســوی کارخانــه یــک رقــم
باالتــری را اعــام کــرده و یــک درصــدی
تحفیــف بدهنــد .درواقــع ،ســود نهایــی
یــک فروشــنده در ایــن بــوده اســت کــه
چقــدر باالتــر از لیســت قیمــت کارخانــه
کاالی خــود را بفروشــد .قبـ ً
ا که مشــتریان
بــه این لیســت قیمت دسترســی نداشــتند،
دســت فروشــندگان بازتــر بــود ،امــا اکنــون
خریــداران میتواننــد بهراحتــی قیمــت
محصــوالت را در خوگــر مشــاهده کــرده و
در نهایــت انتخاب درســتی داشــته باشــند.
یــک مزیــت دیگــری کــه مــا تــا بــه امــروز
داشــتهایم ایــن اســت کــه هزینــه حمــل
بــه سراســر کشــور رایــگان بــوده اســت.
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بههرحــال ،حمــل کاالی حجیمــی ماننــد
مبلمــان ،پــر هزینــه اســت و بــا توجــه بــه
دسترســی کــه بــه بســترهای لجســتیکی
داشــتیم ،توانســتیم ایــن امــکان را بــه
رایــگان در اختیــار مشــتریان بگذاریــم.
هرچنــد قاعدتــاً عالقهمندیــم کــه ایــن
رونــد ادامــه پیــدا کنــد ،امــا بــا توجــه بــه
افزایــش هزینههــای ســربار ،بهتدریــج
تغییراتــی در ایــن سیاســت اتفــاق خواهــد
افتــاد و دیگــر نمیتوانیــم همــه کاالهــا
را بــه همــه مقاصــد بهصــورت رایــگان
ارســال کنیــم .بااینحــال قطعــاً هزینــه
حملونقــل مــا نســبت بــه بــازار ،مقــرون
بهصرفهتــر خواهــد بــود.
اســتقبال از خوگــر پــاس چطــور
بــوده اســت؟

بــا توجــه بــه اینکــه کمــی بیــش از
یــک ســال از عمــر آن میگــذرد ،راضــی
کننــده بــوده اســت .بــا توجــه بــه اعتبــاری
کــه خوگــر در صنعــت مبلمــان کســب
کــرده ،فعالیــت خوگرپــاس بــا موفقیــت
همــراه بــوده اســت .رویکــرد مــا نیــز در
ســال اول ایــن بــود کــه ابتــدا فعــاالن
معتبــر و ریشـهدار را جــذب کنــد و ســپس
رفتهرفتــه ،بقیــه فعــاالن نیــز جــذب
ایــن مجموعــه شــوند .تاکنــون حــدود
 50تأمینکننــده روی خوگرپــاس فعــال
شــده و بخــش فروشــگاهی هــم کامــل
شــده اســت .پیشبینــی مــا ایــن اســت
کــه رشــد ایــن بخــش حتــی از رشــد
خوگــر بزرگتــر باشــد.
 چه برنامهای برای توسعه دارید؟

کار راهانــدازی یــک پلتفــرم دیگــری بــه نام
خوگرنیــوز را آغــاز کردهایــم کــه در آن،
اخبــار ،اطالعــات و مطالــب حــوزه مبلمــان
و دکوراســیون را پوشــش میدهیــم.
جــای خالــی چنیــن مجموعــهای کــه
بهصــورت متمرکــز روی اخبــار و
اطالعــات ایــن حــوزه کار کنــد ،همــواره
احســاس میشــد .البتــه ســایتهایی کــه
در حــوزه ســبک زندگــی فعــال هســتند،
مطالبــی هــم دربــاره دکوراســیون دارنــد
امــا جایــی کــه بهطــور خــاص بحثهــای
مربــوط بــه صنعــت ،نمایشــگاه ،ترندهــا و

مدهــا را دنبــال کنــد وجــود نداشــت .در
خوگرنیــوز ایــن امــکان وجــود دارد کــه
مخاطبــان عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه نیــز
در تولیــد محتوا مشــارکت داشــته باشــند و
مطالبشــان بــا نــام و مشخصاتشــان منتشــر
میشــود .خوگرنیــوز اکنــون در دســترس
اســت امــا هنــوز بهصــورت رســمی آن را
رونمایــی نکردهایــم .ایــن ســایت ،عــاوه
بــر تولیــد محتــوا فرصــت مناســبی بــرای
معرفــی کــردن محصــوالت در حــوزه
مبلمــان و دکوراســیون اســت .چــون مــا در
خوگــر بهعنــوان یــک مارکتپلیــس ،از
روز اول تصمیــم گرفتیــم تبلیغــات نداشــته
باشــیم و حــاال امیدواریــم ایــن خــأ در
خوگرنیــوز جبــران شــود .ایدههایــی هــم
خــارج از بحــث مبلمــان و دکوراســیون
داریــم .بههرحــال ،در حــوزه پلتفــرم و
فعالیــت بهصــورت مارکتپلیــس ،چنــد
ســال تجربــه ارزشــمند در ایــن شــرکت
وجــود دارد و ایــن موضــوع مــا را بــرآن
داشــته کــه در بخشهــای دیگــری نیــز
وارد شــویم .البتــه بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی کشــور ،کمــی دســت نگــه
داشــتیم امــا  4یــا  5پــروژه در دســتورکار
داریــم.
اگــر نکتـ ه دیگــری نیــز باقــی مانــده
اســت ،بفرماییــد.

بایــد از حمایــت خــوب مجموعــه تیپاکــس
و بهویــژه شــخص آقــای دکتــر فاخــر
تشــکر کنــم کــه از روز اول پشــتیبان مــا
بودنــد و خیلــی وقتهــا حمایتهایشــان
از خوگــر ،منطــق اقتصــادی نداشــت و
صرفــاً براســاس عالقــه شخصیشــان بــه
پــا گرفتــن ایــن مجموعــه کمــک کردنــد.
حضــور تیپاکــس ســبب شــد تــا خیالمــان
بهواســطه تــوان لجســتیکی راحــت باشــد
و بدانیــم بارمــان روی زمیــن نمیمانــد و
درنتیجــه دغدغــه چندانــی در ایــن حــوزه
نداشــته باشــیم .ایــن ارزش بزرگــی بــود
کــه تیپاکــس بــرای مــا بهوجــود آورد و
الزم اســت از کل مجموعــه تشــکر کنــم.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه رســالت
مــا فعالیــت در حــوزه تجــارت الکترونیکــی
اســت ،همــکاری بــا تیپاکــس جدیتــر و
پررنگتــر خواهــد بــود.

حضور موفق «تیپاکس» و «تیتک» در پنجمین نمایشگاه لجستیک؛

تیپاکس چالشهای لجستیکی استارتآپها را رفع میکند
پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی
لجســتیک ،پایانههــا ،زنجیــره تأمیــن
و حملونقــل هوشــمند ،صنایــع و
تجهیــزات وابســته ،نهــم تــا دوازدهــم آبــان
بــا حضــور فعــاالن صنعــت لجســتیک از
جملــه دو شــرکت تیپاکــس و تیتــک در
محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی
تهــران برگــزار شــد .فعــاالن صنعــت
لجســتیک امســال نیــز در پنجمیــن
نمایشــگاه لجســتیک و زنجیــره تأمیــن،
صنایــع و تجهیــزات وابســته گردهــم
آمــده و آخریــن دســتاوردها ،خدمــات و
محصــوالت خــود را از نهــم تــا دوازدهــم
آبــان مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران ارائــه کردنــد.
دو شــرکت زیرمجموعــه هلدینــگ فاخــر
شــامل شــرکت تیپاکــس و شــرکت توســعه
یکپارچــه تراکنــش کارور «تیتــک» نیــز
در ایــن رویــداد حاضــر بودنــد.
نمایشــگاه لجســتیک امســال ،همزمــان بــا
نمایشــگاه پرســابقه و بــزرگ صنعــت بــرق

برگــزار شــد .عــاوه بــر ایــن ،پانزدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی معــدن و نخســتین
نمایشــگاه بینالمللــی ایــران ریلشــو
نیــز در جــوار نمایشــگاه لجســتیک برپــا
شــد .برگــزاری نخســتین کنفرانــس
ملــی راهکارهــای توســعه حملونقــل
هوشــمند ،از جملــه برنامههــای قابــل
توجــه پنجمیــن دوره نمایشــگاه لجســتیک
بــود.
در ایــن نمایشــگاه ،بیــش از  30ســازمان
فعــال در صنعــت لجســتیک حضــور
داشــتند کــه  41درصــد آنهــا را فعــاالن
حــوزه حملونقــل 44 ،درصــد را فعــاالن
نرمافــزاری و  15درصــد را فعــاالن
ســختافزاری تشــکیل میدادنــد .در
مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه ،غرفــه
تیپاکــس میزبــان معــاون وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت ،سرپرســت شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی،
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و
رئیــس ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر

بــود .دســتاوردهای جدیــد تیپاکــس
در بهکارگیــری فناوریهــای نویــن
بهمنظــور ارتقــای ســطح خدمــات،
توســعه شــبکه گســترده نمایندگیهــا
در ســطح کشــور بــرای خدمترســانی
گســترده و همچنیــن رفــع مشــکالت
لجســتیکی تجارتهــای نویــن ،بخشــی از
مباحثــی بــود کــه در ایــن بازدیدهــا بــه آن
اشــاره شــد.
معرفــی اپلیکیشــن «مــای تیپاکــس»،
شــناخت بــازار و ارزیابــی رقبــا و جــذب
نیروهــای متخصــص بخشــی از اهــداف
تیپاکــس بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه
بــود کــه در پــی آن بیــش از  100مذاکره با
ســازمانها و افــراد مختلــف ،پاســخگویی و
معرفــی خدمــات تیپاکــس بــه بیــش از 80
نفــر و آمــوزش نرمافــزار مــای تیپاکــس
بــه بازدیدکننــدگان مختلــف را میتــوان
از مجموعــه دســتاوردهای تیپاکــس در
راســتای بــرآوردن ایــن اهــداف در نظــر
گرفــت.
[شماره نهم-پاییز]۱۳۹۸
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عــاوه بــر ایــن ،تیپاکــس ســعی داشــت تــا
بــا برگــزاری کارگاههــای آموزشــی مختلف
بــرای کارکنــان و عالقهمنــدان حاضــر در
نمایشــگاه ،در راســتای انجــام مســؤولیت
خــود در زمینــه آمــوزش و ارتقــای ســطح
دانــش نیروهــای خــود گام مؤثــری بــردارد.
در ایــن کارگاههــا کــه از روز دوم تــا چهارم
نمایشــگاه ،در غرفــه تیپاکــس ،برگــزار
شــد ،افــراد خبــره در حوزههــای مختلــف
بــه بیــان تجربیــات خــود پرداختنــد و
پاســخگوی ســواالت حاضــران بودنــد .در
دومیــن روز نمایشــگاه ،هومــن خطیبــی،
مدیــر برنــد تیپاکــس در کارگاهــی دربــاره
ارزش برنــد و تأثیــر آن بــر بازارهــای
رقابتــی و همچنیــن برنــد کارفرمایــی
ســخن گفــت .شــهرام قندچــی ،معــاون
توســعه بــازار تیپاکــس نیــز در یــک کارگاه
 30دقیق ـهای ،بــه بیــان تأثیــر لجســتیک
بــر بازارهــای جدیــد پرداخــت و خدمــات
تیپاکــس را معرفــی کــرد .ســومین روز
نمایشــگاه ،کارگاه وفادارســازی مشــتری،
بــا حضــور نــادر وهــاب آقایــی بهعنــوان
مــدرس کارگاه برگــزار شــد کــه در آن بــه
عوامــل مهــم مــورد توجــه در ارائــه خدمت
بــه مشــتری اشــاره شــد .همچنیــن
محمــد نصیــری ،رئیــس ســازمان
داوطلبــان هاللاحمــر در قالــب کارگاهــی
یکســاعته ،ضمــن معرفــی فعالیتهــا
و شــرح وظایــف ســازمان هاللاحمــر،
بــه اهمیــت بخــش لجســتیک در فرآینــد
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امدادرســانی اشــاره کــرد .وی ضمن اشــاره
بــه نقــش تیپاکــس در توزیــع بســتهها و
کمکهــا در حــوادث طبیعــی اخیــر ،بــه
تفاهمنامــه همــکاری مشــترک میــان ایــن
دو ســازمان در فعالیتهــای داوطلبانــه
اشــاره کــرد .در آخریــن روز نمایشــگاه
نیــز مرتضــی دلقنــدی در کارگاهــی تحــت
عنــوان مدیریــت ســرویسها ،بــه شــیوه
ارائــه خدمــت بــه مشــتریان و لــزوم خلــق
ارزش بــرای آنهــا اشــاره کــرد.
 3رویکرد تیپاکس در نمایشگاه لجستیک

هومــن خطیبــی ،مدیــر برنــد شــرکت
تیپاکــس دربــاره حضــور ایــن شــرکت
در پنجمیــن دوره نمایشــگاه بینالمللــی
لجســتیک ،پایانههــا ،زنجیــره تأمیــن،
صنایــع و تجهیــزات وابســته گفــت:
تیپاکــس بــا  3رویکــرد اصلــی وارد ایــن
نمایشــگاه شــد .رویکــرد نخســت آن بــود
کــه تصویــری از خــود بهعنــوان ســازمانی
کــه در جهــت شفافســازی ارتبــاط بــا
مشــتری فعالیــت میکنــد ارائــه دهــد
و رویکــرد دوم هــم معرفــی اپلیکیشــن
مایتیپاکــس بــرای مخاطبــان و مشــتریان
نهایــی بــود.
خطیبــی دربــاره رویکــرد ســوم تیپاکس در
نمایشــگاه امســال توضیــح داد :بــه دنبــال
آن بودیــم کــه نشــان دهیــم تیپاکــس
چگونــه میتوانــد بــه کســبوکارهای
نویــن کمــک کنــد .بــه ایــن معنــی

کــه بــا بهروزرســانی در زیرســاختها،
ایــن ســازمان بــه ســمتی مــیرود
کــه اســتارتآپها میتواننــد بــه آن
مراجعــه کــرده و مشــکالت و چالشهــای
لجســتیکی خــود را برطــرف کننــد.
وی ادامــه داد :درحالیکــه اســتارتآپها
بــر مبنــای فنــاوری روز حرکــت کــرده
و توســعه مییابنــد ،حــوزه لجســتیک
بهصــورت ســنتی باقــی مانــده و در
نتیجــه میــان ایــن دو بخــش فاصلــه
افتــاده و درواقــع لجســتیک بــه پاشــنه
آشــیل اســتارتآپها بــدل شــده اســت.
مــا میخواهیــم مرزهــا را شکســته و بــه
همراهــی مطمئــن بــرای کســبوکارهای
جدیــد تبدیــل شــویم.
مدیــر برنــد شــرکت تیپاکــس بــا بیــان
اینکــه تیپاکــس در نمایشــگاه امســال
رویکــرد جدیــدی بــا مــدل ایونــت
مارکتینــگ اتخــاذ کــرد ،گفــت :در ایــن
راه چنــد کارگاه بــا محتــوای بــهروز و
متنــوع برگــزار شــد کــه شــامل معرفــی
انــواع گونههــای لجســتیک در بازارهــای
امــروزی و تأثیــر آن روی بازارهــای
جدیــد ،تأثیــر برنــد در بازارهــای رقابتــی،
وفادارســازی مشــتری و لجســتیک
بشر دوستانه بود.
خطیبــی بــا رضایتبخــش خوانــدن
میــزان اســتقبال از کارگاههــای برگــزار
شــده در نمایشــگاه امســال گفــت :هــدف
اصلــی مــا ارائــه محتــوا بــه خانــواده بــزرگ
تیپاکــس بــود ،بــا اینحــال میزبــان
جمعــی از غیــر تیپاکســیها هــم بودیــم.
مدیــر برنــد شــرکت تیپاکــس بــا بیــان
اینکــه دکتــر محمــد نصیــری ،رئیــس
ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر ،کارگاه
لجســتیک بشــر دوســتانه را اداره کــرد،
گفــت :عــاوه بــر ایشــان شــاهد بازدیــد
معاونــان وزیــر صنعــت از غرفــه تیپاکــس
در ایــام نمایشــگاه بودیــم.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری همزمــان
نمایشــگاههای صنعــت لجســتیک
و صعنــت بــرق گفــت :توانســتیم از
همزمانــی ایــن دو نمایشــگاه بهــره بــرده و
دوســتان بخــش فــروش مــا بــا اســتفاده از
مدلهــای دایرکــت مارکتینــگ ،مذاکــرات
خوبــی بــا فعــاالن صنعــت بــرق بــرای

تأمیــن نیازهــای لجســتیکی ایــن حــوزه
داشــتند.
خطیبــی گفــت :بیشــتر کســانی کــه در
نمایشــگاه لجســتیک امســال شــرکت
کردنــد ،روی فعالیتهــا و فناوریهــای
روز متمرکــز بودنــد و حتــی باربریهــای
ســنتی نیــز بــه ســمت اســتفاده از
ســرویسهای فناورانــه در حرکــت
هســتند.
معرفی محصوالت فناورانه تیتک

شــرکت توســعه یکپارچــه تراکنــش کارور
بــا نــام اختصــاری «تیتــک» دیگــر عضــو
هلدینــگ فاخــر بــود کــه در نمایشــگاه
لجســتیک امســال حضــور داشــت.
ســیامک راثیپــور ،معــاون توســعه بــازار
شــرکت تیتــک دربــاره ایــن شــرکت
توضیــح داد :ایــن شــرکت یــک مجموعــه
نرمافــزاری اســت کــه بــا مشــارکت
هلدینــگ فاخــر و شــرکت ســرمایهگذاران
فنــاوری تــک وســتا بــا دو مأموریــت شــکل
گرفتــه اســت .نخســت رســیدگی بــه
نیازهــای  ITاپراتــور اول خصوصــی پســت و
دوم ایجــاد زیرســاختهای الزم در صنعــت
پســت و لجســتیک بــرای فعــاالن ایــن
حــوزه اســت.
وی ادامــه داد :در تالشــیم در میــان فعاالن
صنعــت پســتی ،فرهنــگ اســتفاده از  ITرا
گســترش و بــه آنهــا نشــان دهیم اســتفاده
از فنــاوری چقــدر میتوانــد بــه ســود
آنهــا باشــد .فنــاوری اطالعــات میتوانــد
فرآیندهــا را تســهیل کــرده ،هزینههــا را
کاهــش داده و در نهایــت رضایــت مشــتری
را بــه همــراه بیــاورد.
راثیپــور بــا بیــان اینکــه استانداردســازی
دیتــای موجــود در صنعــت پســت و ایجــاد
بســتری بــرای ارتبــاط میــان فعــاالن
پســتی از جملــه فعالیتهــای ایــن
شــرکت اســت ،گفــت :یکــی از ویژگیهــا و
اهــداف مــا ایــن اســت کــه امــکان توســعه
را بــرای فعــاالن پســتی ،در پویاتریــن
شــکل ممکــن و بــا کمتریــن تغییــر در
اصــل کســبوکار فراهــم آوریــم.
معــاون توســعه بــازار شــرکت تیتــک
گفــت :در نمایشــگاه لجســتیک امســال
عــاوه بــر چهــار جریــان اصلــی فعالیــت

ایــن شــرکت شــامل بخــش مالــی،
بخــش دانــش ،بخــش محصــول و بخــش
اطالعــات ،دو بخــش جدیــد پســت مالــی و
هایتــک را نیــز معرفــی کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ربــات هوشــمند
تخلیــه بــار را در بخــش هایتــک
معرفــی کردیــم ،گفــت :در حــوزه پســت
مالــی ،دو پــروژه احــراز مالــی هوشــمند
و قــرارداد هوشــمند بــه مخاطبــان ارائــه
شــد .در قــرارداد هوشــمند ،مــا از منطــق
تکنولــوژی بالکچیــن اســتفاده کــرده و
ویژگیهــای قابــل توجهــی را در اختیــار
اســتفادهکنندگان میگذاریــم.
راثیپــور یکــی از محصــوالت مــورد توجــه
تیتــک را در نمایشــگاه امســال «ســرویس
پرداخــت» دانســت و گفــت :ایــن ســرویس
طرفــداران زیــادی داشــت چــرا کــه بحــث
پرداخــت در میــان فعــاالن پســتی هنــوز
بهصــورت سیســتماتیک جلــو نمــیرود.
ایــن محصــول اکنــون قابــل اســتفاده بــوده
و هرگونــه نیــاز بــه پرداخــت و تســویه در
آن قابــل انجــام اســت.
معــاون توســعه بــازار شــرکت تیتــک
بــا بیــان اینکــه توکــن اطالعاتــی دیگــر
محصــول ایــن شــرکت اســت ،گفــت :یکــی
از ارزشهــای مهــم و داراییهــا در صنعــت
پســت ،اطالعــات مشــتری اســت ،بنابرایــن
محرمانگــی آن از اهمیــت باالیــی برخوردار
اســت .ایــن درحالــی اســت کــه در صنعــت
پســت ،فعــاالن ایــن حــوزه درصورتیکــه
بتواننــد بــا هــم بــه همــکاری در یــک
پــروژه پرداختــه و بــه اصطــاح عملیــات

دسترشــته ( )handoverرا انجــام دهنــد،
از منافــع زیــادی بهرهمنــد خواهنــد شــد.
بــا ایــن حــال ایــن همــکاری ریســک
زیــادی بــرای افشــای دیتــای مشــتری
دارد.
بــا اســتفاده از ایــن توکــن ،امــکان
همکاریهــای مشــترک بــدون نیــاز
بــه افشــای اطالعــات مشــتری فراهــم
میشــود و میتوانــد انقــاب بزرگــی
نهتنهــا در صنعــت پســت و لجســتیک
کــه در دیگــر صنایــع کشــور ایجــاد کنــد.
وی محصــوالت بخــش دانــش ایــن
شــرکت را یادگیــری ماشــین BI ،و
داشــبورد هوشــمند معرفــی کــرد و گفــت:
بحــث داشــبورد هوشــمند فقــط منحصــر
بــه صنعــت پســت نیســت و در هــر
صنعتــی کــه یــک منبــع اطالعاتــی بــزرگ
وجــود داشــته باشــد ،داشــبورد هوشــمند
میتوانــد بــه آن وصــل شــده و انــواع
گزارشهــای مدیریتــی را ارائــه کنــد.
راثیپــور ادامــه داد :در بحــث یادگیــری
ماشــین ،محصــول مــا بــه دیتــای
کســبوکار متصــل شــده و براســاس آن،
میتوانــد وضعیــت و آینــده کســبوکار
را پیشبینــی کنــد .در نتیجــه اگــر
کس ـبوکاری ببینــد کــه ایــن پیشبینــی
بــا وضعیــت موجــود نمیخوانــد ،متوجــه
وجــود اشــکال در سیســتم میشــود و
میتوانــد نســبت بــه رفــع آن اقــدام کنــد.
محصــوالت بخــش دانــش اکنــون قابــل
ارائــه اســت و چنــد مجموعــه نیــز از آن
بهــره میبرنــد.
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اتصال خدمات پستی سنتی به سیستم عاملهای دیجیتال
ضروری است؛

تسخیر شکاف دیجیتالی

بــا وجــود اینکــه خیــل کثیــری از مــردم
در سراســر جهــان هنــوز بــه اینترنــت و
ســایر فناوریهــای ضــروری اطالعــات
و ارتباطــات )ICT( 1دسترســی ندارنــد،
دولتهــا ،ســازمانهای بینالمللــی و
شــرکتهای خصوصــی بهطــور یکســان
در پاســخ بــه یکــی از پرسـشهای کلیــدی
جهــان مــدرن مــا تــاش میکننــد:
2
چگونــه میتوانیــم از شــکاف دیجیتالــی
عبــور کنیــم؟ اتحادیــه جهانــی پســت در
تــاش اســت تــا بــا اولویــت قــرار دادن
تحــول دیجیتالــی ،شــرکتهای پســتی
را بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش
تشــویق کنــد.
در اواخــر ســال  ،2018اتحادیــه
بینالمللــی ارتباطــات ( 3)ITUآخریــن
پیشبینیهــای خــود را بــرای جــذب
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســطح
جهانــی و منطقــهای منتشــر کــرد و
1-Information and communications technology
-2شــکاف دیجیتــال اصطالحــی اســت در اشــاره بــه فاصلــه بیــن مردمانی
کــه بــه فنــاوری دیجیتــال و فنــاوری اطالعــات دسترســی مؤثــری دارنــد
بــا مردمانــی کــه دسترســی بســیار محــدودی بــه ایــن فناوریهــا داشــته
یا اص ً
ال دسترسی ندارند
)3-The International Telecommunication Union (ITU
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تخمیــن زد کــه تــا پایــان ســال حــدود
 51.2درصــد از جمعیــت جهــان یــا 3.9
میلیــارد نفــر از اینترنــت اســتفاده کننــد.
درحالیکــه ایــن رقــم نشــانگر بهبــود
در ســطح جهانــی اســت ،هنــوز نیمــی
از جمعیــت جهــان از داشــتن اینترنــت
محــروم هســتند.
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد بــا هــدف
یافتــن راههــای ابتــکاری بــرای اصطالحــی
کــه "انقــاب چهــارم صنعتــی" نامیــده
میشــود ،هیأتــی عالــی را از ســازمان ملــل
متحــد در زمینــه همــکاری دیجیتالــی گرد
آورد تــا چگونگــی اســتفاده از ایــن فنــاوری
را بــرای دســتیابی بــه برنامه  2030توســعه
پایــدار ،بررســی کنــد .ایــن هیــأت بــه
سرپرســتی ملینــدا گیتــس 4از بنیــاد بیــل
6
و ملینــدا گیتــس 5و بنیانگــذار علیبابــا
و جــک مــا ،7گــزارش خــود را بــا عنــوان
"عصــر وابســتگی متقابــل دیجیتــال" در
ژوئــن ســال  2019منتشــر کــرد.
4-Melinda Gates
5-the Bill & Melinda Gates
6-Alibaba
7-Jack Ma

ایــن برنامــه توصیههایــی را در  5حــوزه
اولویتبنــدی ارائــه میدهــد :اقتصــاد
و جامعــه دیجیتــال فراگیــر؛ ظرفیــت
نیــروی انســانی و ســازمانی؛ حقــوق بشــر و
نهادهــای بشردوســتانه؛ اعتمــاد ،امنیــت و
ثبــات و همــکاری دیجیتالــی جهانــی.
ایــن گــروه حتــی اصــل هجدهــم 8را بــرای
اضافــه شــدن بــه اهــداف توســعه پایــدار
ســازمان ملــل کــه بــر دیجیتالــی شــدن
متمرکــز شــده اســت ،پیشــنهاد کــرد.
موارد پیشبینیشده

ســازمانهای ســازمان ملــل در ژنــو،
مشــتاقانه ،اندکــی پــس از انتشــار ایــن
گــزارش ،جلســهای را بــرای تعییــن
اقداماتــی در جهــت کمــک بــه ارتقــای این
پنــج حــوزه برگــزار کردنــد .مدیــر برنامــه
اقتصــادی و تجــارت دیجیتــال اتحادیــه
جهانــی پســت  -پــل دونوئــه  -بــا حضــور
در ایــن جلســه ،ســخنرانیای را دربــاره
اینکــه چگونــه آژانــس تخصصــی ســازمان
 -8اهــداف توســعه پایــدار مجموع ـهای از  17هــدف جهانــی اســت کــه
توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال  2015بــرای
ســال  2030تعییــن شــده اســت.

ملــل میتوانــد بهویــژه در ایجــاد اقتصــاد
و جامعــه دیجیتــال فراگیــر ،کمــک کنــد،
ایــراد کــرد .وی طــی بحثهایــی دربــاره
اینکــه شــبکه پســتی میتوانــد ارزش
باورنکردنــی داشــته باشــد ،بــه  2حــوزه
مــورد عالقــه اشــاره کــرد کــه اولــی
"پیــدا کــردن راهــی بــرای اســتفاده از
زیرســاختها و طرحهــای موجــود بــرای
اجــرای توصیههــا" ،و دیگــری "توســعه
راهحلهــای ملــی فنــاوری اطالعــات"
بــود .در حــال حاضــر ،بخــش پســتی در
ایــن حوزههــا فعــال اســت و توانایــی
قدرتمنــدی بــرای اجــرای ایــن مــوارد
دارد" .
بخــش پســتی بــا شــبکهای بیــش از
 660000دفتــر پســتی در سراســر جهــان،
از جملــه در مناطــق روســتایی و دورافتــاده
و تعــداد بیــش از  5میلیــون کارمنــد،
دسترســی بینظیــری بــه شــهروندان
جهــان دارد .همچنیــن وظیفــه دارد
مجموعــهای از خدمــات عمومــی را بــه
آن جمعیــت ارائــه دهــد .حضــور روزانــه
پســت در جامعــه و میــراث آن بــه عنــوان
ارائهدهنــده خدمــات عمومــی باعــث
شــده تــا پســت ،اعتمــاد مشــتریان خــود
را بــه دســت آورد.
ایــن  3بعــد  -دسترســی ،خدمــات جهانــی
و اعتمــاد  -پســت را بــه یــک منبــع
قــدرت بالقــوه بــرای پیشــبرد ایــن مــوارد
در بســیاری از مناطــق تبدیــل میکنــد و
اتحادیــه جهانــی پســت بــا پشــتکار بــرای
ترویــج پســت تــاش کــرده اســت .ایــن
مــوارد جــزو  3رکــن اتحادیــه جهانــی
پســت بــرای ســال  2020بــوده اســت ،و
اســاس کار بســیاری از اتحادیههــا را در
زمینــه تحــول دیجیتــال تعییــن میکنــد.
پســت هــا قبــ ً
ا ثابــت كردهانــد كــه
میتواننــد بــه دسترســی جهانــی خدمــات
ارتباطــی و خدمــات لجســتیك منجــر
شــوند .در حــال حاضــر ،بیــش از  2میلیارد
نفــر از طریــق پســت بــه خدمــات مالــی
دسترســی دارنــد ،دولتهــا در ســالهای
اخیــر نقــش خــود را در مــوارد مالــی
مشــخص کردهانــد .دیجیتالــی کــردن،
مأموریــت بعــدی اتحادیــه جهانــی پســت
بــرای اتصــال جمعیتهــای محــروم از

سیاســتهای دولتهــا بــه پســت در
خدمــات عمومــی ضــروری اســت.
دفتــر بینالمللــی اتحادیــه جهانــی پســت ارائــه خدمــات الکترونیکــی بــه شــهروندان
از ســال  2012از نزدیــک نظــارت بــر کمــک میکنــد.
توســعه خدمــات دیجیتــال را در بخــش بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه یافتههــای
پســتی آغــاز کــرده اســت .گــزارش گــزارش ،بیــش از نیمــی از پسـتها هنــوز
اخیــر کــه بــا عنــوان "اقتصــاد دیجیتــال بــاور ندارنــد کــه ســرمایهگذاریهای
و فعالیتهــای پســتی دیجیتــال  -یــک فعلــی آنهــا بــرای اطمینــان از اســتقرار
چش ـمانداز جهانــی" منتشــر شــده اســت،
نشــان میدهــد کــه پســت بهطــور
جــدی در حــال شــروع بــه ایفــای نقــش
خــود بهعنــوان یــک عامــل دیجیتــال
اســت.
مطالعــات مــوردی کــه در ایــن گــزارش
جمــعآوری شــده اســت ،ارتبــاط بیــن
تحــول دیجیتالــی بخــش پســتی را نشــان
میدهــد و کمکــی بــرای دســتیابی بــه
برنامههــای توســعه پایــدار  2030بــا
ایجــاد ارتبــاط بیــن طرحهــای دیجیتالــی
انجــام شــده توســط اپراتورهــای پســتی
بــا 10طــرح از  17طــرح توســعه پایــدار
ســازمان ملــل اســت.
کامــل خدمــات دیجیتــال کافــی اســت.
ایــن گــزارش کــه از دادههــای جم ـعآوری ایــن هشــدار واضــح اســت کــه اگــر
شــده از  125اپراتــور تعییــن شــده  -کــه شــرکتهای پســتی تحــول دیجیتــال
را فــورا ً تســریع نکننــد ،بــا خطــر عــدم
پیشــرفت و عقبافتادگــی مواجــه هســتند.
اگــر پس ـتها میخواهنــد ارتبــاط خــود را
بــا مشــتریان حفــظ کننــد ،تبدیــل شــدن
بــه ســازمانهای دیجیتالــی و اتصــال
خدمــات پســتی ســنتی آنهــا بــه سیســتم
عاملهــای دیجیتــال ،ضــروری اســت.
داشــتن خدمــات پســتی در دفاتــر پســت
پیشــرفته بــه همــراه تلفــن همــراه بــه ایــن
معنــی اســت کــه افــراد میتواننــد در هــر
بــه نظرســنجی ســال  2017اتحادیــه کجــا کــه باشــند از پســت اســتفاده کننــد.
جهانــی پســت دربــاره خدمــات پســتی ایــن پیامــی اســت کــه اتحادیــه جهانــی
دیجیتــال پاســخ دادهانــد -اســتفاده شــده پســت طــی ســالها تکــرار کــرده اســت و
اســت ،نشــان میدهــد کــه  93درصــد از شــامل دیجیتالــی شــدن بهعنــوان هــدف
اپراتورهــای تعییــن شــده ،اکنــون خدمــات دوم اســتراتژی پســتی جهانــی بــرای
دیجیتالــی ارائــه میدهنــد  -خــواه از ســالهای  2020-2017اســت .ایــن
طریــق خــود ایــن اپراتورهــا و خــواه بــا
همــکاری دیگــران .بهعــاوه ،اپراتورهــا
تقریبــاً ســهچهارم ســرمایهگذاری خــود
را در خدمــات پســتی دیجیتــال افزایــش
دادهانــد.
 62درصــد از اپراتورهــای تعییــن
شــده معتقدنــد کــه در حــال حاضــر،
[شماره نهم-پاییز]۱۳۹۸
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همچنیــن
نکتــه ا ی
کــه
اســت
تقریب ـاً در هــر رویــداد
مهــم اتحادیــه جهانــی پســت و
اخیــرا ً در انجمــن خدمــات مالــی پســتی
در آوریــل ،بــا عنــوان "شــکل دادن بــه
خدمــات مالــی پســتی در یــک اقتصــاد
دیجیتــال" مطــرح شــده اســت.
بشــار حســین ،مدیــرکل اتحادیــه جهانــی
پســت بــا آغــاز گفتمانــی ،بــر اهمیــت
اجــرای جدیدتریــن فناوریهــا ماننــد
بالکچیــن بــرای تســریع در مــوارد
ذکرشــده تأکیــد کــرد .مــا در زمــان
تحــوالت فوقالعــاده تکنولوژیکــی زندگــی
میکنیــم .اوضــاع فعلــی ،فرصتهــای
چشــمگیری را بــرای ایجــاد تغییــر
معنــیدار در صنعــت فراهــم میکنــد و
مــا بهدنبــال بــه حداکثــر رســاندن تأثیــر
مثبتــی کــه ایــن تغییــرات میتواننــد
داشــته باشــند ،هســتیم " .ایــن پتانســیل
وجــود دارد ،امــا چگونــه بخــش پســتی
میتوانــد آن را بــه حداکثــر برســاند؟
موســس مــا - 9ســهامدار شــرکت مشــاوره
فیوچرلــب - 10کــه ســخنرانی اصلــی ایــن
انجمــن را ارائــه کــرد ،گفــت :کمــی فراتــر
از قلمــرو خــود بروید .او در ســخنرانی خود
پیشبینــی کــرد کــه برنامــه اپلیکیشــن
کشــنده بالکچیــن یــا برنامههــای
ویــرال 11کــه از فنــاوری بالکچیــن
اســتفاده میکننــد هنــوز بهدلیــل
مشــکالت فــراوان در ارتباطدهــی افــراد
بــا فنــاوری مــورد نیــاز بــرای توســعه،
9-Moses Ma
10-FutureLab
11-viral app
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ابــداع نشــدهاند.
وی گفــت :شــرکتهای پســتی بــرای
افــرادی کــه حســاب بانکــی یــا شناســه
ندارنــد ،یــک راه ارتباطــی هســتند.
ایــن فرصتــی اســت كــه بــا اســتفاده از
ایــن موقعیــت و بــا همــکاری بــا ســایر
شــركتهای بالکچیــن میتــوان
انقــاب دیجیتالــی ایجــاد کــرد .وی افــزود:
اگــر پســتچیها تلفنهــای همــراه داشــته
باشــند ،میتوانیــم بالفاصلــه اجــرای برخی
از ایــن طرحهــا را شــروع کنیــم .اگــر
شــرکت هــای پســتی ســرعت کار خــود
را افزایــش دهنــد ،میتواننــد مشــکالت
تحویــل نهایــی مرســوالت را حــل کننــد.
خال لیپ فراگ)Leapfrogging( 12

لیــپ فــراگ چیــزی اســت کــه دونوهــو و
تیمــش ســعی در ترویــج آن دارنــد ،بهویژه
بــرای کشــورهای در حــال توســعه کــه بــه
ســرمایهگذاریهای قابلتوجهــی بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه زیرســاختهای
ســنتی خــود نیــاز دارنــد .او گفــت :نبــود
زیرســاختها در واقــع میتوانــد کشــورها
را بــه تجدیــد نظــر دربــاره نقــش پســت
و ســرعت بخشــیدن بــه نــوآوری ترغیــب
کنــد.
13

 -۱۲لیــپ فــراگ مفهومــی از توســعه پایــدار یــا تســریع در بازارهــای
نوظهــور اســت . Leapfroggingایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا از
فناوریهــای کــم کارآمدتــر و گرانتــر پــرش کــرد و مســتقیماً بــه ســمت
فنــی آوری هــای پیشــرفتهتر حرکــت کــرد.
13-Donohoe

دانیــل نیتــو ،14متخصــص اتحادیــه جهانــی
پســت در زمینــه دیجیتــال ،توضیــح داد
كــه در حــال حاضــر ،لیــپ فــراگ بــه
برخــی از کشــورهای در حــال توســعه،
ســریعتر از همتایــان توســعهیافته خــود
بــرای نــوآوری کمــک کــرده اســت.
وی ادامــه داد :پســتها در کشــورهای
توســعهیافته دارای سیســتمهای فنــاوری
اطالعــات عظیمــی هســتند ،بنابرایــن
آنهــا بایــد بــا ســرمایهگذاری در فنــاوری
جدیــد دیجیتــال ،تعــادل خــود را حفــظ
کننــد .مزیتــی کــه بســیاری از کشــورهای
در حــال توســعه از آن بهرهمنــد هســتند
ایــن اســت کــه آنهــا بــه یــک راه حــل
موجــود ملــزم نیســتند.
آنهــا توصیــه میکننــد کــه اپراتورهــای
تعیینشــده ،مشــارکت خــود را بــا
اســتارتآپها شــروع کننــد تــا بهســرعت
راهــی بــرای غلبــه بــر شــکافهای
زیرســاختی پیــدا کننــد .دونوهــو
میگویــد" :اســتارتآپها چابکــی ایجــاد
میکننــد ،امــا دسترســی بــه بازارهــا
ندارنــد".
آنهــا توصیــه میكننــد كــه چابكــی
بــه تغییــر فرهنــگ ســازمانی نیــاز دارد
كــه بــرای نــوآوری و مدلهــای جدیــد
كســبوكار توســط رهبــران قــوی و بــا
اشــتیاق انجــام میشــود.
نیتــو گفــت :مهارتهــای دیجیتــال
کارمنــدان و فرهنــگ ســازمانی پســت
بهعنــوان اصلیتریــن موانــع نــوآوری در
گــزارش جدیــد اتحادیــه جهانــی پســت
شــناخته شــدهاند .کســانیکه روی
اســتراتژیهای دیجیتالــی کــردن کار
میکننــد ،میتواننــد در عرصــه رقابتــی
نســب بــه آنهایــی کــه دیجیتالــی کــردن را
14-Daniel Nieto

کنــد تــا از فرآیندهــای ناکارآمــد کاغــذی
فاصلــه بگیــرد و خدمــات پســت را بــه
ســمت مشــتریان خــود ســوق دهــد.

آغــاز نکردهانــد ،موفــق و پی ـشرو باشــند.
تونس

بهعنــوان مثــال ،در تونــس ،پســت بــه
اهرمــی در اســتراتژی ملــی بــرای درج
مالــی و حــذف پــول از دولــت تبدیــل
شــده اســت .پســت تونــس نخســتین
مؤسســه مالــی کشــور بــود کــه پرداخــت
الکترونیکــی را در ســال  2000از طریــق
ارز دیجیتــال خــود  - e-DINAR -انجــام
داد .ســپس در ســال  ،2010پلتفــرم
پرداخــت تلفــن همــراه خــود را راهانــدازی
کــرد کــه اکنــون  95درصــد ســهم بــازار
را در اختیــار دارد .در حــال حاضــر،
پســت مشــغول معرفــی بالکچیــن بــه
سیســتمعامل تلفــن همــراه خــود بــا
راهانــدازی فیــن تــک پســت اســت.
حســام غربــی ،15رئیــس امــور بینالملــل
پســت ،دســتاوردهای خــود را در مجمــع
خدمــات مالــی ارائــه داد و ســایر اپراتورهــا
را ترغیــب بــه همکاریهــای عمومــی بــا
هــدف تســریع در اجــرای فناوریهــای
دیجیتــال کــرد .وی اظهــار کــرد که پســت
حتــی در نظــر دارد تــا بهعنــوان یــک
ســازمان ،امکاناتــی را بــرای کمــک بــه
اســتارتآپها فراهــم کنــد .وی گفــت :مــا
در تالشــیم تــا خودمــان را در جایگاهــی
ببینیــم کــه اســتارتآپها بتواننــد بــا
اتــکا بــه مــا ،جــای پــای محکمــی بــرای
خــود ایجــاد کننــد .پســت تونــس نــه
تنهــا یــک ارائهدهنــده خدمــات دیجیتــال
اســت بلکــه یــک مطالعــه مــوردی در
مدرنســازی عملیــات پســتی اســت.
دونوهــو توضیــح میدهــد کــه اپراتــور در
تــاش اســت تــا همــه کارمنــدان پســتی
خــود را بــه تلفنهــای همــراه مجهــز
15-Houssem Gharbi

ساحل عاج

فــروش کاالهــای خــود بهصــورت آنالیــن
کنــد .پســت از رویکردهــای ترکیبــی
در زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات خــود اســتفاده کــرده اســت و
تــا حــدی ســازماندهی برنامههــای خــود
را در فضــای ابــری 17انجــام میدهــد
تــا از در دســترس بــودن ایــن برنامههــا
اطمینــان یابــد.
ایــن برنامههــا بــا اســتارتآپها
بــرای تحویــل نهایــی مرســوالت ،ماننــد
پروژههایــی بــرای تســهیل اتصــال رایــگان
اینترنــت از طریــق شــبکه  2Gو بســتر

پســت ســاحل عــاج نیــز در تغییــر
رویکــرد خــود بــه تجــارت ،مرزهایــی را
ایجــاد کــرده و برنامههــای نوســازی خــود
را بــر نــوآوری و فناوریهــای دیجیتــال
متمرکــز کــرده اســت.
پســت هــر دو عملیــات درون و
برونســازمانی خــود از جملــه
خودکارســازی برخــی رویههــا را از تأمیــن پرداختهــای پســتی ایمــن ،کار
حالــت ســنتی بــه فرآیندهــای کامــ ً
ا کردهانــد .پســت ســاحل عــاج از هرگونــه
دیجیتالــی ،منتقــل کــرده اســت .در ســال پیشــنهاد نوآورانــه اســتقبال میکنــد.
بههمیــن منظــور ،بــا اســتارتآپهایی
کــه میتواننــد راهحلهایــی را ارائــه
دهنــد کــه نیازهــای آن را بــرآورده ســازند،
همــکاری میکنــد.
سوئیس

 ،2017اپراتــور بخــش ویــژهای را بــرای
پشــتیبانی از تحــول دیجیتالــی ســازمان
معرفــی کــرد .اســحاق گنمبــا 16یائــو ،
مدیرعامــل اپراتــور خاطرنشــان میکنــد
کــه مدیریــت تغییــر نیــز از اولویتهــای
پســت بــوده کــه برنامههایــی را بــرای
هدایــت کارمنــدان از طریــق انتقــال
بــه یــک محیــط کاری دیجیتــال اجــرا
کــرده اســت .اخیــراً ،پســت خدمــات
الکترونیکــی ،دولــت الکترونیکــی را از
طریــق بســتر  documents.ciو یــک بســتر
تجــارت الکترونیکــی از طریــق .sanlishop
ایجــاد کــرده اســت تــا افــراد را قــادر بــه

پســت ســوئیس کــه  2ســال متوالــی
رتبــه برتــر توســعه پســتی اتحادیــه
جهانــی پســت را کســب کــرده اســت ،در
نوآوریهــای پســتی پیشــگام شــناخته
شــده اســت .ایــن رویکــردی از پاییــن بــه
بــاال بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ایدههــا
و ترغیــب کارکنــان بــرای نوآوریهــای
جدیــد اســت .ســخنگوی ســوئیس پســت
بینــش خــود را از فرهنــگ ســازمانی
براســاس نــوآوری در پســت بــه اشــتراک
گذاشــت ،کــه بــه گفتــه وی ایــن مبتنــی
بــر صراحــت ،همــکاری ،شبکهســازی و
مســئولیت شــخصی اســت .ایــن ســازمان
یــک برنامــه نــوآوری دوســاالنه اجــرا
میکنــد کــه در آن کارمنــدان میتواننــد
ایدههــای کســبوکار را ارائــه داده و
از پشــتیبانی حرفــهای بــرای اجــرای
آنهــا اســتفاده کننــد ،اردوهایــی برگــزار

16-Isaac Gnamba Yao

17-cloud
[شماره نهم-پاییز]۱۳۹۸
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میکننــد کــه بتواننــد ایدههــای خــود
را بــا مشــتریان بررســی کــرده و ایــن
امــکان را بــه کارمنــدان میدهــد تــا روی

پروژههــای شــرکتهای پیشــرو کار کننــد
و یــک بســتر آنالیــن فراهــم میکنــد کــه
در هــر زمــان آنهــا میتواننــد ایــده ارائــه
شــده را اجــرا کننــد .ایــن کار بــا رویکــرد
مشــارکت دولتــی و خصوصــی بــرای
نــوآوری عجیــب نیســت .ســال گذشــته
ایــن شــرکت یــک پــروژه آزمایشــی بــا
 Matternetراهانــدازی کــرد تــا نمونــه
آزمایشــگاهها را از بیمارســتانهای
چنــد شــهر از طریــق هواپیماهــای بــدون
سرنشــین تحویــل دهــد.
ایــن پــروژه چنــان موفقیتآمیــز
بــود کــه نظــر  UPSرا کــه یــک کوریــر
خصوصــی اســت جلــب کــرد و اخیــرا ً ایــن
شــرکت پــروژهای را بــا یــک اســتارتآپ
در ایــاالت متحــده آغــاز کــرده اســت.
توصیــه ســوئیس پســت بــرای همــکاری
بــا اســتارتآپها شــامل ایــن اســت کــه
تیمهایــی کــه بــا ایــن شــرکتهای
کوچــک همــکاری میکننــد بهدرســتی
آنهــا را درک میکننــد و از اســتقالل
کافــی بــرای اطمینــان از حرکــت ســریع
اســتارتآپها برخــوردار هســتند .تأخیــر
پــروژه میتوانــد بــرای اســتارتآپها
کــه وابســته بــه جــذب ســرمایهگذاران
جدیــد هســتند ،مضــر باشــد .همچنیــن
توصیــه میشــود کــه اپراتورهــای پســتی
قبــل از ورود بــه چنیــن مشــارکتی ،ابتــدا
تحلیــل ریســک دقیــق انجــام دهنــد .پــس
از مشــخص شــدن شــرایط ،یــک رابطــه
کاری صادقانــه و شــفاف ،کلیــد موفقیــت
خواهــد بــود .در حــال حاضــر ،یکــی از
شــرکتهای تابــع مالــی پســت ،بــه نــام
پســت فایننــس 18در حــال کار روی یــک
راهحــل جدیــد بالکچیــن اســت تــا بــه
صاحبخانههایــی کــه از انــرژی خورشــیدی
18-PostFinance
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بــرای تولیــد بــرق در ســاختمانهای خــود
اســتفاده میکننــد ،ایــن امــکان را دهنــد
تــا هزینــه بــرق را بــه مســتأجر خــود
بازپرداخــت کننــد.
راهحــل ، B4U 19پاســخی اســت بــه
قانونگــذاری جدیــد در ســوئیس کــه
بــه صاحبــان خانههــا امــکان میدهــد
مســتقیماً از انــرژی پایــداری کــه تولیــد
میکننــد ،اســتفاده کننــد امــا همچنــان
شــرکت بــرق را در جریــان قــرار دهنــد.

اتحادیــه جهانــی پســت کــه از پســتها
بــا ارائــه خدمــات مالــی دیجیتالــی قابــل
دســترس از طریــق شــبکه پســتی بــرای
پیشــبرد اهــداف دیجیتالــی کــردن
حمایــت میکنــد.
 FITAFدر حــال حاضــر بــا  9كشــور در
آفریقــا ،آســیا و اقیانوســیه بــا بودجــه
تأمینشــده توســط شــرکت ویــزا و
بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس پروژههایــی

پشتیبانی UPU

اتحادیــه جهانــی پســت ،انــواع مختلفــی
از کمکهــای فنــی و طرحهــای ایجــاد
ظرفیــت را بــرای شــرکتهای پســتی
در مراحــل اولیــه دیجیتالســازی
بهمنظــور ارتقــای تحــول دیجیتالــی
در همــه  192کشــور عضــو خــود ،ارائــه
میدهــد .اتحادیــه جهانــی پســت
بهعنــوان یــک عضــو خانــواده ســازمان
ملــل متحــد و یــک آژانــس بیــن دولتــی،
در موقعیــت منحصربهفــردی قــرار دارد
تــا همــه ذینفعــان پســت را بــه ســمت
هــدف مشــترک دیجیتالــی کــردن
متحد کند.
دونوهــو و نیتــو بــرای برگــزاری کارگاههای
تحــول دیجیتالــی بــه سراســر جهــان ســفر
میکننــد و بــا ایــن جلســات رگوالتورهــای

پســتی و وزارتخانههــا را در کنــار هــم
قــرار میدهنــد تــا کشــورها را نســبت بــه
نقشــی کــه شــبکههای پســتی میتواننــد
در برنامههــای ملــی تحــول دیجیتــال
خــود بــازی کننــد ،آگاه ســازند .کشــورها
همچنیــن ایــن فرصــت را دارنــد کــه از
تعــدادی از برنامههــا ،ماننــد تســهیالت
20
کمکهــای فنــی و پشــتیبانی مالــی
( )FITAFبهــره ببرنــد  -ابتــکاری بــا رهبری

را اجــرا میكنــد .مشــارکت بــا ســایر
ســازمانهای ســازمان ملــل و عضویــت
آن در اجــاس جهانــی جامعــه اطالعــات
)WSIS(21همچنیــن اطمینــان میدهــد
کــه اتحادیــه جهانــی پســت و اعضــای
آن جزئــی از جنبــش جهانــی دیجیتالــی
هســتند .پــس از نشســت ژنــو دربــاره
گــزارش ســازمان ملــل ،برنامههایــی
بــرای آگاهــی بخشــی ســازمانهای
بینالمللــی ،جامعــه دیپلماتیــک و ســایر
بازیگــران بینالمللــی در ژنــو وجــود دارد
کــه نشــان میدهــد پســت میتوانــد
شــریکی در کــم کــردن شــکاف دیجیتالــی
باشــد.

19-Blockchain for Utility
20-the Financial Inclusion Technical Assistance Facility
)(FITAF

21-World Summit on the Information Society

برندسازی در صنعت پست
و خدمات لجستیکی B2B
هــدف از ایــن مقالــه ،بررســی روشهــای
مختلــف ایجــاد ارزش برندهــای خدمــات،
( )B2Bو بهطــور خــاص صنعــت خدمــات
لجســتیک اســت و در کنــار آنهــا نگاهــی
مقایســهای بــه برندهــای محصولمحــور
داریــم .تحقیقــات در حــوزه برندینــگ
نشــان داده اســت کــه برندهــای قــوی
بهعنــوان یــک نقطــه تمایــز مهــم بــرای
بنگاههــا ،بــه مشــتریان در فرآیندهــای
ارزیابــی و انتخــاب خــود عمــل میکننــد.
اگرچــه تحقیقــات زیــادی دربــاره
برندســازی کاالهــای مصرفــی ،برندهــای
صنعتــی و خدماتــی صــورت گرفتــه
اســت ،امــا دربــاره برندســازی خدمــات و
برندینــگ شــرکتهای  ،B2Bاطالعــات
کمــی در دســت اســت.
در ایــن مقالــه ،برندســازی در
صنایــع پســتی ،خدمــات لجســتیکی
و شــرکتهای  B2Bرا بررســی
میکنیم.
ســعی شــده تــا بــا بررســی روشهــای
ایجــاد ارزش ،برندهــای ارائهدهنــده
خدمــات لجســتیک را متمایــز کنیــم و
ماننــد برندهــای کاالیــی ،ارزش ویــژه
برنــد را افزایــش دهیــم .در ایــن راســتا،
بــه ســاخت مفهومــی در ذهــن مشــتری
متناســب بــا نیــاز مشــتریان در حــوزه
خدمــات لجســتیک نیــاز داریــم تــا از
ایــن تصویــر ذهنــی ،تأثیــر نســبی بــر
تصمیمگیــری نهایــی مشــتری در انتخــاب
برنــد خدماتــی حاصــل شــود.
در ایــن حوزههــا مدیــران ارشــد ابتــدا
بایــد:
 -۱در تــاش باشــند تــا گزارههــای
ارزشــمند و متمایــز مرتبــط بــا برنــد
خدمــات  B2Bخــود را ایجــاد کننــد.
 -۲آنهــا ســپس بایــد در ارتبــاط بــا ارزش
برندهــای خــود روی مخاطبــان داخلــی و
خارجــی ســرمایهگذاری کننــد.
 -۳ســرانجام ،بایــد منابــع خــود را بــه
اســتفاده از تجربیات مشــتریان و مشــتریان
وفادار به برند متعهد كنند.

ایــن  3مرحلــه بــر «قــدرت برنــد» کــه
شــامل «آگاهــی از برنــد» و «معنــی برنــد»
اســت ،تأثیــر میگــذارد .پیامدهــای
عملــی – شــرکتهای خدمــات  B2Bماننــد
صنعــت خدمــات لجســتیک نمیتواننــد
بــرای ایجــاد معنــای نــام تجــاری بــه
تفــاوت در ویژگیهــای محصــول خــود
ماننــد کاالهــای فیزیکــی در صنایــع دیگــر
اعتمــاد ایجــاد کننــد.
در عــوض ،آنهــا بایــد بــا تشــویق تعامــل
معن ـیدار کارمنــد و مشــتری ،بــر توســعه
تجــارب متمایــز مشــتری بــا برنــد متمرکــز
شــوند .چنیــن گزارههــای ارزشــی
متمایزشــده بــر اســاس تجربیــات برتــر
مشــتری باعــث ایجــاد آگاهــی از برنــد
میشــود و معنــای برنــد را بــا مشــتریان
فعلــی و آیندهنگــر تقویــت میکنــد و از
ایــن طریــق باعــث افزایــش ارزش برنــد
میشــود.
اصالــت  /ارزش دانــش دربــاره شــیوههای
برندســازی در زمینــه خدمــات B2B
محــدود اســت .بــا ایــن مقدمــه و طــرح
ایــن مســأله کــه چــرا شــرکتهای
ارائهدهنــده خدمــات پســت و لجســتیک
بــه برندینــگ نیــاز دارنــد و چگونــه برنــد
خــود را مدیریــت و متمایــز کننــد؟ بــه
بررســی برندینــگ در حــوزه  B2Bبهویــژه
در زمینــه صنایعــی ماننــد خدمــات
لجســتیک میپردازیــم.
بــا توجــه بــه نیــاز همــه حوزههــا
بــه اســتفاده از صنعــت لجســتیک ،از
بزرگتریــن شــرکتها (ماننــد اپــل)،
شــبکههای پخــش کاالهــای برندهــا (کــه
توســط برنــد بهعنــوان یــک شــرکت
پخــش مســتقل و یــا زیرمجموعــه برنــد
معرفــی میشــود) تــا فروشــندگان محلــی
بــرای فــروش و ارســال محصوالت خــود به
مقاصــد مــورد نظرشــان بــه ایــن خدمــت
نیــاز دارنــد .پــس معرفــی و برندینــگ ایــن
خدمــت بهشــدت احســاس میشــود.
لوییــت .جــی ،شــاید جــزو نویســندههای
نخســت باشــد کــه دربــاره بازاریابــی B2B

علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان

بهخصــوص بــازار کاالهــا و صنایــع در
ایجــاد و کشــف راهکارهــای ایجــاد هویــت
برندهــای مرتبــط بــا ســرویسهای برتــر
و ایجــاد تمایــز بیــن همــه محصــوالت
و خدمــات ،تحقیــق و بررســی کــرده
اســت .وی نماینــدگان فــروش را یکــی

از عوامــل مهــم در مبــادالت کاالیــی و
ایجــاد تمایــز معرفــی کــرده و معتقــد
اســت "قــدرت آنهــا در معامالتشــان
بــا مشتریانشــان شــامل شــیوه پاســخ
آنهــا بــه پرســشها ،وضــوح ،ســرعت
و ایجــاد اعتمــاد بــه مشــتریان و مــوارد
مشــابه کــه توســط نمایندگــی فــروش
در مشــتری ایجــاد میشــود از عوامــل
مهــم در معرفــی و جایگاهســازی و
تجربــه مشــتری از برنــد اســت ")1(.

پــس یکــی از عوامــل مهــم ،برقــراری
ارتبــاط مثبــت بــا مشــتریان اســت .از
نظــر کاتلــر هــم "یــک برنــد قــوی عبــارت
اســت از ارتباطــات مثبــت و ســازگار
مشــتریان دربــاره یــک محصــول کــه آن
را از پیشــنهادات رقابتــی دیگــر برندهــای
همــان حــوزه متمایــز میکنــد")2( .
بهاینترتیــب ،برندهــای قــوی باعــث
افزایــش ســرعت تصمیمگیــری در خریــدار
و باعــث کمــک بــه فــروش شــرکتهایی
کــه مزایــای بیشــتری نســبت بــه رقبــای
خــود دارنــد ،میشــوند (کلــر،2008 ،
.)1993
ایــن امــر بــرای محصوالتــی کــه دارای
ویژگیهایــی کــه بــا تجربــه اســتفاده از
خدمــت همــراه اســت و مشــتری فقــط
پــس از اســتفاده از آن خدمــت و یــا
ویژگیهــای خــاص (مثــ ً
ا ،خدمــات
بانکــی) میتوانــد آن را ارزیابــی و بــه
دیگــران نیــز پیشــنهاد مثبــت یــا منفــی
[شماره نهم-پاییز]۱۳۹۸
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دهــد (کــه ایــن روش مؤثرتریــن روش
معرفــی اســت) مؤثــر خواهــد بــود .البتــه
تصمیمگیــری حتــی پــس از اســتفاده از
آن خدمــت ماننــد خدمــات حقوقــی کاری
بســیار دشــوار اســت)4(،)3( .
نــام یــک برنــد بهعنــوان تضمینــی بــر
کیفیــت ،افزایــش اعتمــاد و برطرفکننــده
انتظــارات مشــتریان ،خــود را معرفــی و
یــک تجربــه متمایــز و مثبــت در ذهــن
مشــتری ایجــاد میکنــد)5( .
تفــاوت در ماهیــت کاال و خدمــات ،بــه
ایجــاد تنــوع در روش معرفــی نــام تجــاری
منجــر میشــود .مثــ ً
ا ،نــام تجــاری
یــک محصــول ،فیزیکــی اســت ،مثــ ً
ا،
بیســکوئیت  ،Oreoولــی در جــای دیگــر
خدمــات یــک شــرکت ،محصــول آن
شــرکت اســت (مثـ ً
ا ،بیمــه بــازار) .عــاوه
بــر ایــن ،کاالهــا و خدمــات در برخــی از
صنایــع ( )B2Bتمایــل دارنــد بهطــور
اســتاندارد در سراســر صنعــت بهصــورت
یکســان معرفــی شــوند و بــه دنبــال
معرفــی خــود بهعنــوان یــک کاال هســتند
کــه ایــن امــر خوشــبختانه یــا متأســفانه
بــه  commoditizationمنجــر میشــود.
( commoditizationیــا کاالگرایــی بــه
معنــای تبدیــل شــدن بــه محصولــی
کامــ ً
ا مشــابه محصــوالت رقیــب اســت.
محصــوالت کاالیــی شــده ســود اندکــی
دارنــد و نــه بــر مبنــای برنــد کــه بــر
مبنــای قیمــت فروختــه میشــوند).
بهاینترتیــب ،مدیــران برندهــا در
بازارهــای  B2Bدرعینحــال کــه به توســعه
و انتقــال مفاهیــم کلــی روی تفاوتهایــی
ماننــد صالحیــت فنــی یــا قــدرت شــرکت

توجــه و تمرکــز دارنــد ،بایــد بــه دنبــال
ایجــاد تمایزاتــی باشــند کــه بــه انتخــاب
ســریعتر و ارزشهــای برتــر برنــد منجــر
شــود)6(.
از دیگــر عوامــل مهــم در ایجــاد تمایــز و
ســهم ذهنــی مشــتریان ،نــوع برقــراری
ارتبــاط برنــد اســت کــه ارائهدهنــده
خدمــت و تجربــه مشــتریان در اســتفاده
از خدمــت اســت و بــه جایگاهســازی
برنــد در ذهــن مشــتری ( )B2B, B2Cاز آن
تجربــه منجــر میشــود.
ایجــاد یــک برنــد متمایــز میتوانــد یــک
ارزشافــزوده بــرای مشــتریان و وجــه
تمایــز بــا دیگــر رقبــای خــود در آن
حــوزه ایجــاد کنــد .مثــ ً
ا ،یــک شــرکت
وجــه تمایــز ارســال کاالی خــود را در
اســتفاده از خدمــات لجســتیک FEDEX
معرفــی میکنــد و بــا توجــه بــه تجربــه
مثبــت مشــتریان و شــناخت آنهــا از آن
برنــد بــرای آن شــرکت اســتفاده کننــده
از خدمــات  FEDEXارزشافــزوده ایجــاد
میکنــد .
کلــر ،برنــد را یــک فرآینــد درازمــدت
میدانــد کــه هــدف آن افزایــش دانــش
نــام تجــاری ( ،)Brand Awarenessایجــاد
عالقــه در مشــتری و ایجــاد فــروش در
طــول زمــان اســت)7(.
یــک برنــد قــوی فقــط یــک نمــاد نیســت،
نهتنهــا وعــده محصــول و ارائــه محصــول
نیســت ،بلکــه نــوع تجربـهای اســت کــه از
دریافــت آن خدمــت بــه مشــتری منتقــل
میشــود.
زمانیکــه مصرفکننــدگان از محصــول
برنــددشــده اســتفاده میکننــد ،برنــد
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Customer Experience
with Company

ارتباطــات خــود را بهمنظــور ارائــه یــک
تجربــه خــاص در اختیــار مصرفکننــده
میگــذارد و مهــم ایــن اســت کــه
شــرکت ،عملکــرد ســازگار را منطبــق بــر
انتظــار مشــتری تضمیــن کنــد)8( .
مثــ ً
ا FedEx ،خــود را the reliable
overnight

of

provider

shipping
( servicesارائــه دهنــده مطمئــن خدمــات

حملونقــل یکشــبه) نامگــذاری
کــرده اســت .ایــن برنــد بــه پیــام خــود
معتقــد اســت و بــرای مشــتریان برجســته
شــده اســت ،وقتــی ایــن قــول یــا پیــام
بهدرســتی مدیریــت شــود هــم FEDEX
و هــم مشــتریان ســود میبرنــد و در
آیندهنگــری مشــتری و ایجــاد ارزش در
ذهــن مشــتری بالفعــل و بالقــوه تأثیــر
مثبــت میگــذارد.
برندینگ B2B

درحالیکــه تفاوتهایــی بیــن برندینــگ
 B2Bو  B2Cبهصــورت واضــح وجــود دارد،
شــباهتهایی نیــز وجــود دارد" ،بازارهــای
صنعتــی توســط خریــداران آنهــا مشــخص
میشــوند و نــه خــود محصــوالت" (.)9
بههمینترتیــب ،تعــدادی از اســتراتژیها
و تاکتیکهــای تجــاری بــه احتمــال زیــاد
در هــر دو حالــت  B2Bو  B2Cاســتفاده
میشــوند.
وبســتر و کلــر ( )10معتقدنــد درحالیکــه
تقریبــاً تمــام بحثهــای مربــوط بــه
نــام برنــد در یــک زمینــه بازاریابــی
بــرای مصرفکننــده طراحــی شــده
اســت ،نــام برنــد در بحــث کســبوکارها
بــه انــدازه خــود کســبوکار مهــم و
ارزشمند است.
برندینگ خدمات

همانطــور کــه مطالــب بســیاری دربــاره
برنــد و برندینــگ موجــود اســت ،امــا
بــرای برندینــگ خدمــات اساس ـاً از بســتر
دادههــای  B2Cبــرای برندینــگ اســتفاده
میشــود .برایــن اســاس ،عوامــل متعــددی
شــامل نــام تجــاری خدمــات ،درک
مشــتری از کیفیــت خدمــات ،کیفیــت
روابــط تأمیــن کننــده و کیفیــت خدمــات
و تجربــه شــخصی مــردم از دریافــت

خدمــت را شــامل میشــود (.)11
از نظــر بــری "توســعه برنــد در حــوزه
خدمــات و بــا توجــه بــه شناســایی ذاتــی از
تشــریح محصوالتــی کــه فاقــد تفاوتهــای
فیزیکــی اســت ،بســیار حیاتیتــر
اســت" .او اضافــه میکنــد" :در کاالهــای
بســتهبندی و محصــول ،نــام برنــد اولویــت
دارد .بااینحــال ،خدمــات ایــن شــرکتها
بــا برنــد اصلــی در شــناخت آن همــراه
است " (.)12
بــری 6 ،مؤلفــه اصلــی را در مــدل برنــد
ســرویس محــور خــود شناســایی کــرده
اســت:
 -۱ارتباطــات نــام برنــد آن شــرکت و
کنتــرل آن بــر اســاس هویــت تعریفشــده
از برنــد
 -۲ارتباطــات نــام برنــد ()External Brand
بــا مشــتریان از طریــق ارتبــاط خدمــات
کنتر لشــده
 -۳تجربــه مشــتری بــا ایــن شــرکت بــه
تعامــل مشــتری بــا ایــن شــرکت منجــر
میشــود.
 -۴آگاهــی از برنــد؛ توانایــی مشــتری
بــرای شناســایی و بــه یــاد آوردن برنــد در
زمانیکــه یــک نشــانه از آن ارائــه شــود
 -۵برنــد بــه معنــی درک مشــتری از نــام
برنــد اســت.
 -۶در نهایــت ،نــام برنــد اثــر دیفرانســیل
ترکیبــی دارد ،آگاهــی از برنــد و واکنــش
مــردم نســبت بــه برنــد بــر بــازار آن برنــد
مؤثــر اســت.
بــری بــا توجــه بــه نقــش تجربــه خدمــات
مشــتری در هســته ســرویس فورمبــر ،بــا
تأکیــد بــر تأثیــر اولیــه تجربــه مشــتری بــر
معنــای برنــد کــه بهعنــوان تأثیــر اصلــی
بــر ارزش ســهم برنــد تبدیــل میشــود،
بــر  4اســتراتژی اولیــه بهمنظــور ارتقــای
ارزش برندهــای خدمــات تأکیــد میکنــد:
جرأت متفاوت بودن داشته باشید
شهرت خود را تعیین کنید
یک رابطه عاطفی ایجاد کنید
هویــت برنــد داخلــی ()Internal Brand
داشــته باشــید و روی آن ســرمایهگذاری
کنیــد
برایــن اســاس ،وی راهبردهــا را بــه
شــیوههای زیــر تعریــف میکنــد:
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)Source: Adapted from Berry (2000

اول نیــاز بــه "تــاش آگاهانــه بــرای
متفــاوت بــودن ،تــاش آگاهانــه بــرای
داشــتن یــک شــخصیت برنــد مجــزا"
دوم اینکــه ،شــرکتها بایــد "بــرای
چیــزی کــه بــرای مشــتریان اهمیــت دارد
هدفمنــد اقــدام کننــد تــا از آن نــام تجاری
اطمینــان حاصــل کننــد " آن چیــزی کــه
مشــتری را جــذب و بــا او ارتبــاط مؤثــر
برقــرار میکنــد همــان چیــزی اســت کــه
نیــاز مشــتری را ایجــاد میکنــد.
ســوم" ،برندهــای بــزرگ همیشــه ارتبــاط
عاطفــی بــا مخاطبــان خــود برقــرار
میکننــد .آنهــا فراتــر از صرفــاً منطــق
و یــا صرفــاً قیمــت حرکــت میکننــد و
بهدنبــال ایجــاد یــک احســاس نزدیکــی،
محبــت و اعتمــاد هســتند.
در نهایــت ،شــرکتها بایــد بــه "مشــارکت
کارکنــان در مراقبــت و پــرورش برنــد فکــر
کننــد و فقــط بــه یــک مــارک و عالمــت
تجــاری و توســعه بیرونــی تمرکــز و تمایــل
نداشــته باشــند بلکــه ایجــاد و حفــظ برنــد
از درون ســازمان و داشــتن یــک هویــت
ســازمانی درونــی نیــز بــه رشــد بیشــتر
برندهــا بهخصــوص برندهــای خدماتــی
کمــک میکنــد".
مدل برند سرویس بری ()2000
""B2B services branding

ایــن نقشــه فرآینــد نشــان میدهــد کــه
مدیریــت برندهــای  B2Bخدمــات  3جــزء
اصلــی را شــامل میشــود:
ایجاد یک قاعده ارزشمند برند
ارتباطــات داخلــی و خارجــی دربــاره
برنــد
تجربه مشتریان با نام تجاری
پــس بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه
ارزش ویــژه برنــد تأثیــر مســتقیم روی

فــروش زیادتــر دارد و ســودآوری بیشــتری
در تولیــد محصــول و خدماتــی مشــابه
بــا رقبــا ایجــاد میکنــد .بــا دارا بــودن
برنــدی معــروف و محبــوب ،در مقایســه
بــا کمپانیهــای دیگــری کــه از برنــدی بــا
معروفیــت و محبوبیــت کمتــری برخــوردار
هســتند ،در فرآینــد تولیــد و فــروش کاال
و خدمــات مشــابه ،ســود زیادتــری بــه
دســت میآوریــد.
بــرای داشــتن یک برنــد قدرتمنــد در حوزه
لجســتیک ،عــاوه بــر ایجــاد ســاختار کلــی
برنــد ،بــر روی ویژگیهــای متمایزکننــده
برنــد کــه بــه بــاال بــردن ســهم ذهنــی و
تجربــه مثبــت مشــتریان کمــک میکنــد،
تمرکــز و تأکیــد بیشــتری داشــته باشــید و
از طریــق راههــای ارتباطــی و کمپینهــای
تبلیغاتــی بــه مخاطــب خــود نزدیــک و
آنهــا را ارائــه کنیــد.
یکــی از عوامــل مهمــی کــه باعــث انتخــاب
شــما از دیگــر برندهــای ایــن حــوزه
میشــود ،جایگاهســازی برنــد اســت کــه
بایــد قبــل از هــر اقدامــی بــه مطالعــه و
بررســی جایــگاه فعلــی خــود در ذهــن
مشــتری از طریــق اجــرای برنامههــای
تحقیقــات بــازار بپردازیــد و پــس از
بررســی و تحلیــل دادههــا متناســب بــا
نیــاز مشــتری و جایــگاه ویــژه برنــد خــود،
بــه ســاخت جایــگاه متناســب بــا نیازهــا و
خواســتههای ذهنــی مشــتری بپردازیــد.
ایجــاد یــک جایــگاه مناســب میتوانــد
ارتبــاط احساســی فراتــر از احســاس
منطقــی بــا مشــتری برقــرار کنــد تــا
مشــتری شــما را از بیــن دیگــر برندهــا
ســریعتر و راحتتــر انتخــاب کنــد .بــا
توســعه و نظارت بر هویت درون ســازمانی و
ایجــاد وفــاداری ســازمانی میتوانیــد هویت
برنــد داخلــی و بیرونــی خــود را همراســتا
و نتیجــه صحیــح از ارتبــاط دریافــت
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کنیــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایجــاد بــرای مشــتریان شــما نیــز ارزشافــزوده را بهعنــوان شــریک تجــاری معرفــی
یــک برنــد قدرتمنــد (مخصوصـاً در حــوزه ایجــاد کنــد تــا بــه شــما اعتمــاد و بــرای خودشــان و شــما ارزش
لجســتیک) میتوانــد عــاوه بــر شــما ،کــرده و در کســبوکار خــود ،شــما ایجاد کند.
منابع:
 Adam J. Marquardt- 1و همکاران
 Armstrong and Kotler- 2؛-مک دونالد و همکاران200۷.2001،
Blankson and Caliphates، 1999 Kamakura and Russell 1989- 3
 - 4پارک و همکاران1986 ،
2000،Dall'Olmo Riley and de Chernatony- 5
- 6وبستر و کلر ،Levitt 1980 . 2004 ،ص 83
 7کلر1993,2008 ،

Gombeski et al. 2002- 8؛ )Webster and Keler، 2004
- 9وبستر و کلر ،2004،ص 388
- 10وبستر و کلر ،2004 ،ص 391
- 11بری2000 ،؛ گوردون و همکاران1993 ،؛ مک دونالد و همکاران2001 ،؛
Dall'Olmo Rileyand de Chernatony، 2000
- 12بری  ،2000ص 128

داشتن اخالق حرفهای خوب همیشه كارساز است
حتی در تاكسی!
دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی ایران/مشاور هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس

مثــل هــر روز از كار روزانــه خــاص شــدم .قصــد بازگشــت بــه
منــزل را داشــتم و منتظــر وســیلهای بــودم .كمكــم داشــتم
از پیــدا كــردن وســیله ناامیــد و منصــرف میشــدم كــه یــك
تاكســی زرد رنــگ ناامیــدیام را بــه امیــد تبدیــل كــرد .برخالف
همیشــه كــه ســام میكــردم و پاســخی نمیشــنیدم ،ایــن
بــار راننــده تاكســی ســام كــرد و از حــال و احوالــم پرســید.
چنــد دقیقـهای كــه گذشــت ایــن راننــده مهربــان برایــم از 50
ســال ســابقه ســكونتش در تهــران گفــت و از اینکــه تمــام
تالشــش در برخــورد بــا مســافران ایــن اســت كــه آنهــا در
ســفر آرامشخاطــر و شــادی را حــس كننــد.
او برایــم توضیــح داد كــه در طــی خدمــت در ایــن شــغل ،ســعی
كــرده اگــر مســافر بــا ناراحتــی ســوار تاكســی شــد ،رفتــاری
كنــد كــه او بــا چهــرهای بشــاش و شــاداب تاكســی را تــرك
كنــد .پوش ـهای را بــه مــن نشــان داد كــه تصاویــر و متنهــای
نوشتهشــده در روزنامههــای گوناگــون بــود و هــر كــدام از
خبرنــگاران خــوشذوق و نماینــدگان افــكار عمومــی كــه بــا
ایــن راننــده خوشاخــاق برخــورد داشــتند ،اقــدام بــه نوشــتن
مطالــب و گــزارش از شــیوه رفتــار و برخــوردش كردهانــد.
ولــی مــن بهعنــوان یكــی از اهالــی محلــه روابــط عمومــی
میخواهــم مطلبــم را در ارتبــاط بــا برخــورد شایســته و روابــط
عمومــی خــوب ایــن راننــده عزیــز و مهربــان كــه در عــرض
چنــد دقیقــه توانســت بــا مــن ارتبــاط صمیمــی برقــرار كنــد،
بنویســم .هرچنــد كــه تخصــص مــن و بســیاری از دوســتانم،
روابــط عمومــی اســت امــا برخــورد خــوب و مناســب و جاذبــه
دار ایــن راننــده آذری زبــان آنقــدر جالــب و قابلتوجــه بــود كــه
مــرا واداشــت ایــن چنــد ســطر را بنویســم؛ زیــرا بــار دیگــر بــه
مــن یــادآور شــد شــغل و پســت ســازمانی مهــم نیســت ،مهــم
برخــورد خــوب و صحیــح بــا مخاطــب اســت .در دنیــای كنونــی،
یكــی از مقولههایــش كــه در زندگــی اجتماعــی بســیار مهــم و
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اثرگــذار اســت ،شــیوه برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران اســت .امــروزه
در دنیــای پیشــرفته ،ابــزار و تجهیــزات زیــادی جهــت برقــراری
ارتبــاط آســانتر مهیــا و فراهــم اســت امــا بایــد اذعــان كنیــم
آگاهــی و شــناخت 2 ،مقول ـهای هســتند كــه میتواننــد مــا را در
راه رســیدن بــه اهدافمــان همراهــی كننــد زیــرا شــناخت مخاطــب
یكــی از فاكتورهــای اصلــی ایــن ارتبــاط مؤثــر اســت.
روانشناســان اجتماعــی بــر ایــن باورنــد كــه فراهــم كــردن شــرایط
مناســب بــرای گفتوگــو ،یكــی از راهكارهایــی اســت كــه بــرای
ارتباطگیــری و بهتبــع آن بــرای گفتمــان مناســب و اثرگــذار
الزامــی اســت زیــرا بــا بهوجــود آوردن بســتر مناســب بــرای
گفتوگــو میتــوان بــه شــرایط روحــی ،جســمی و محیطــی
مخاطــب پــی بــرد ،بهطوریكــه ایــن عوامــل نهتنهــا باعــث
پیــشداوری و یــا قطــع بحــث نشــوند بلكــه بتواننــد شــرایط
مناســب ترغیبکننــده بــرای ادامــه ارتبــاط ایجــاد كننــد .بــرای
دســتیابی بــه ایــن هــدف الزم اســت منافــع مخاطــب را در هــر
حالــت در نظــر بگیریــم و تــاش كنیــم صحبتهــای مــا اثــر
نامناســب در او نگــذارد و باعــث برانگیختــن واكنــش منفــی
نشــود و چنانچــه متوجــه احســاس مقاومــت مخاطــب در مقابــل
صحبتهایمــان شــدیم بــا همــدردی و تشــویق او بــه بازگــو
كــردن نظراتــش ،مقاومــت او را در بیــان دیدگاهــش كاهــش
دهیــم .یكــی دیگــر از روشهایــی كــه میتوانــد باعــث برقــراری
ارتبــاط مؤثــر شــود ،آوردن مثــال بــرای مخاطــب اســت كــه
او احســاس راحتــی بیشــتری بــا مــا داشــته باشــد و از طرفــی
احســاس كنــد بــا برقــراری ارتبــاط و بازگــو كــردن مشــكالت بــه
راه حالهــای آن دســت پیــدا خواهــد كــرد .ایــن راننــده محتــرم
بــدون آنكــه تخصــص آكادمیــک ایــن رشــته را داشــته باشــد
توانســته بــا مــن و هــزاران مســافر مثــل مــن و حتــی نماینــدگان
افــكار عمومــی كــه همــان خبرنــگاران باشــند ،ارتباطــی صمیمــی
و فراموشنشــدنی برقــرار كنــد.

ارتبــاط بیــن کیفیــت خدمــات لجســتیکی ،رضایتمنــدی
مشــتری و وفــاداری در صنعــت خدمــات کوریــری
آنا اوتستوا

چکیده

هــدف از ایــن تحقیــق ،بررســی و تحلیــل
رابطــه بیــن کیفیــت خدمــات ،رضایــت
مشــتری و وفــاداری در بخــش خدمــات
کوریــری و ارائــه یــک مــدل مفهومــی
اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه بیــن
کیفیــت خدمــات لجســتیک ،رضایــت و
وفــاداری مشــتری در بخــش خدمــات
کوریــری رابطــه مثبــت وجــود دارد.
یــک مــدل مفهومــی بــا هــدف شناســایی
عوامــل مؤثــر بــر وفــاداری مشــتری
خدمــات کوریــری تهیــه شــده اســت .بــه
ویژگیهــای کیفــی خدمــات در صنعــت
خدمــات کوریــری توجــه ویــژهای شــده
اســت.
واژگان کلیــدی :خدمــات کوریــری،
کیفیــت خدمــات لجســتیکی ،رضایــت
مشــتری ،وفــاداری مشــتری
مقدمه

در حاشــیه صنعــت لجســتیک ،کسـبوکار
خدمــات کوریــری بهســرعت در حــال
گســترش اســت .پیکهــای خصوصــی
تــازه متولــد شــده بــا قیمتهــای
رقابتــی و خدمــات انعطافپذیــر بــه
رشــد ســریع دســت یافتهانــد و انحصــار
ســرویس پســت سریعالســیر ســنتی را
شکســتهاند .صنعــت خدمــات کوریــری
جهانــی تــا پایــان ســال  2015حــدود
 220میلیــارد دالر درآمــد کســب کــرده
اســت ،ایاالتمتحــده بزرگتریــن بــازار
و پ ـسازآن بازارهــای رو بــه رشــد چیــن،
هنــد ،اروپــا و آمریــکای التیــن هســتند.
پیشبینــی میشــود ایــن بــازار درآمــد
زیــادی ایجــاد کنــد.
در چنــد ســال گذشــته ،صنعــت خدمــات
کوریــری موفــق شــده اســت از رکــود
اقتصــادی جهانــی نجــات یابــد .بــدون

شــک ،صنعــت تجــارت الکترونیــک تأثیــر
بســیار چشــمگیری بــر بخــش ارســال
داشــته و بــه رشــد آن کمــک کــرده اســت.
تجــارت الکترونیکــی بهعنــوان یکــی از
محرکهــای اصلــی صنعــت خدمــات
کوریــری جهانــی بــه حســاب میآیــد.
پیشبینــی میشــود تــا پایــان امســال
بــه درآمــدی بیــش از  2تریلیــون دالر
برســد و "رشــد دو رقمــی" آن همچنــان
ادامــه یابــد تــا در  5ســال بــه  4تریلیــون
دالر افزایــش یابــد .چنیــن حجــم عظیمــی
از بســتهها بــه سیســتمهای تحویــل
بســته کارآمــد و ایمــن نیــاز دارنــد.
ایــن امــر فرصتهــای بزرگــی را بــرای
ارائهدهنــدگان خدمــات کوریــری ایجــاد
میکنــد کــه بــا حجــم عظیمــیاز
هزینههــای باالتــر ،زیرســاختهای
بزرگتــر و فشــار قیمتهــا همــراه اســت.
افزایــش سفارشــات و تحویلهــای آنالیــن
بــه داشــتن یــک پایــگاه کار بزرگتــر
نیــاز دارد کــه بتوانــد تحویلهــای
کوتاهمدتتــر را ممکــن کنــد .بــرای ایــن
امــر نیــاز اســت کــه ارائهدهنــدگان بــرای
فرآیندهــای تکــراری ماننــد وزن کــردن،
اندازهگیــری و تأییــد بســتهها ،چــاپ
و برچســب زدن جعبههــا و مســیریابی،
بــه ســمت اتوماســیون حرکــت کننــد.
ایــن کار میتوانــد بــه شــرکتها کمــک
کنــد درحالیکــه هزینههــا را کاهــش
میدهنــد ،راندمــان باالتــری را کســب
کننــد.
بــا توجــه بــه آزادســازی و خصوصیســازی
قابلتوجــه ،جهانــی شــدن و توســعه
تجــارت الکترونیکــی ،کل بخــش خدمــات
کوریــری بــه یــک ســرویس پویــا و روبــه
رشــد تبدیــل شــده اســت کــه در معــرض
افزایــش رقابــت اســت .رقابــت تهاجمــی،
ارائهدهنــدگان فعلــی خدمــات کوریــری

را مجبــور میکنــد تــا بــرای بهبــود
مزیتهــای رقابتــی در اســتراتژیهای
خــود تجدیدنظــر کننــد .ارائهدهنــدگان
خدمــات کوریــری تحــت فشــار قــرار
گرفتهانــد تــا اقدامــات مختلفــی در
زمینــه اســتراتژیک و تاکتیکــی در جــذب
مشــتریهای جدیــد داشــته باشــند.
بــرای رقابــت مؤثــر در یــک بــازار ارســال
جهانــی شــده کــه بهطــور فزاینــدهای
چالشبرانگیــز شــده اســت ،شــرکتها
بایــد راههایــی بــرای موقعیتیابــی
خــود پیــدا کننــد کــه بــه آنهــا امــکان
اســتفاده از فرصتهــای نوظهــور را داده
و تهدیــدات قریبالوقــوع بالقــوه را خنثــی
کنــد (چیــن ،ســو و وانــگ.)2013 ،
بخــش خدمــات کوریــری بــا توجــه
بــه بــرگ ســبز ،یــک بــازار یکپارچــه
تحویــل بســته متناســب بــا رشــد تجــارت
الکترونیکــی در اتحادیــه اروپــا ،همچنــان
روبــه رشــد اســت و همچنیــن تحریــکات،
ناامیــدی و نارضایتــی مشــتریان نســبت بــه
ارائهدهنــدگان خدمــات آن ،رو بــه افزایــش
اســت؛ بنابرایــن ،محققــان و ارائهدهنــدگان
خدمــات کوریــری بهدنبــال راههــای
بهتــری بــرای درک ایــن نکتــه هســتند که
مشــتریان چــه درکــی از کیفیــت خدمــات
دارنــد و چگونــه درک مشــتریان از کیفیــت
خدمــات بــه رضایتمنــدی و وفــاداری
مشــتری تبدیــل میشــود.
ارائهدهنــدگان خدمــات کوریــری بایــد
پیشــینههای مختلــف وفــاداری مشــتری
را شناســایی و درک کننــد؛ زیــرا وفــاداری
مشــتری بــا افزایــش درآمــد و کاهــش
هزینههــای ناشــی از جــذب مشــتری،
باعــث ســودآوری میشــود.
وفــاداری مشــتری بهطــور فزاینــدهای
بوکارها بهعنــوان راهــی
توســط کســ 
برای ســودآوری شــغلی بلندمدت شــناخته
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میشــود .بــا گذشــت زمــان ،مشــتریان
وفــادار بــا خریــد بیشــتر ،پرداخــت
قیمتهــای باالتــر و ارائــه تبلیغــات
مثبــت دهانبهدهــان ،بــه کســبوکارها
رونــق میدهنــد.
کســبوکارهای مبتنــی بــر خدمــات
کوریــری میتواننــد اثربخشــی خــود را
تــا زمانــی حفــظ کننــد کــه مشــتریانی
رضایتمنــد و وفــادار داشــته باشــند.
تضمیــن رضایــت مشــتری و حفــظ روابــط
طوالنیمــدت بــا مشــتریان ،بــرای بقــا
در صنعــت رقابتــی خدمــات کوریــری
ضــروری اســت (چنــگ ،یانــگ و تنــگ،
.)2013
از ایــنرو ،هــدف ایــن مقالــه شناســایی
عوامــل اصلــی وفــاداری مشــتری بــه
ارائهدهنــدگان خدمــات کوریــری و
بررســی تأثیــر آنهــا اســت .ایــن مقالــه بــه
کیفیــت خدمــات کوریــری و چگونگــی
تأثیــر آن بــر رضایــت مشــتری و وفــاداری
مشــتری میپــردازد.
بررسی منابع

مطالعــات مربــوط بــه وفــاداری مشــتری
بهطــور عمــده بــه جهتگیــری محصــول
و وفــاداری بــه برنــد مــورد بحــث تمرکــز
میکنــد ،در حالیکــه وفــاداری بــه
ارائهدهنــدگان خدمــات بهطــور گســترده
بررســی نشــده اســت .بســیاری از محققــان
دربــاره پیونــد میــان کیفیــت خدمــات،
رضایــت مشــتری ،وفــاداری مشــتری و
ســودآوری شــرکت بحــث کردهانــد.
رفتارهــای وفــاداری ،از جملــه تــداوم
روابــط ،افزایــش مقیــاس یــا دامنــه رابطــه
و توصیــه (تبلیغــات دهانبهدهــان)
ناشــی از اعتقــاد مشــتریان بــه ایــن
نکتــه اســت کــه مقــدار ارزش دریافتــی
از یــک تأمینکننــده بیشــتر از ســایر
تأمینکننــدگان در دســترس اســت (هالــو
و همــکاران.)1995 ،
بســیاری از نویســندگان اظهــار داشــتند
کــه وفــاداری مشــتری بــا افزایــش
درآمــد ،کاهــش هزینههــای جــذب
مشــتری ،کاهــش حساســیت بــه قیمــت
مشــتری و کاهــش هزینــه ارائــه خدمــات
بــه مشــتریان آشــنا بــا سیســتم ارائــه
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خدمــات یــک شــرکت ،باعــث افزایــش
ســود میشــود.
وفــاداری بــه ایــن معنــی اســت کــه
مشــتری در مــدت زمانــی طوالنــی،
ســاختار خدمــات خاصــی را خریــداری و
از آن اســتفاده میکنــد و نگــرش مثبتــی
نســبت بــه شــرکت و پیشــنهادات آن دارد.
بســیاری از تحقیقــات نشــان میدهنــد
کــه کیفیــت و رضایــت از خدمــات،
پیشنیــاز اصلــی وفــاداری مشــتری اســت.
در صــورت رضایــت مشــتری ،وی مجــددا ً
همــان خدمــات را از همــان شــرکت
خریــداری میکنــد .بااینحــال ،ایــن
اتفــاق همیشــه نمیافتــد ،زیــرا رضایــت
فقــط شــرط الزم بــرای وفــاداری نیســت.
مشــتری تــا زمانــی راضــی میمانــد
کــه یــک ســرویس رقیــب ظهــور کنــد،
پ ـسازآن کیفیــت و قیمــت عامــل جــذب
مشــتری خواهــد بــود .مشــتری میتوانــد
نگــرش مثبتــی نســبت بــه یــک شــرکت
داشــته باشــد و از یــک ســرویس رضایــت
نداشــته باشــد و برعکــس .همــه اینهــا
بــدان معنــی اســت کــه مشــتری راضــی
میتوانــد یــک شــرکت را تغییــر دهــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه مشــتریان
مــدرن ،بهنــدرت نســبت بــه یــک پیشــنهاد
یــا یــک کمپانــی وفــاداری طوالنیمــدت
نشــان میدهنــد.
چالــش ارائهدهنــدگان خدمــات
کوریــری در ایجــاد خدمــات باکیفیــت
و رضایتمنــدی مشــتریان نیســت ،زیــرا
بســیاری از رقبــا نیــز میتواننــد ایــن کار
را انجــام دهنــد ،بلکــه چالــش اصلــی ،در
ایجــاد مشــتریهای وفــادار و ســودآور
اســت .در ادبیــات بازاریابــی ،وفــاداری
مشــتری یکــی از نتایــج اصلــی کیفیــت
خدمــات و رضایــت مشــتری اســت.
عــاوه بــر كيفيــت خدمــات ،رضايــت
مشــتري نكتــه مهمــي بــراي مشــاغل
مشــتري محــور در کســبوکارهای
صنعــت خدمــات اســت .ایــن امــر بــه
ایــن دلیــل اســت کــه رضایــت مشــتری
نظــری اســت کــه مشــتریها بــه هنــگام
بــرآورده شــدن انتظاراتشــان در طــول
عمــر محصــول یــا خدمــات ،دربــاره
یــک شــرکت دارنــد .انتظــار مــیرود

کــه دســتیابی بــه رضایــت مشــتری بــه
وفــاداری شــرکت و خریــد مجــدد خدمــات
منجــر شــود (رفیــق و جعفــر.)2007 ،
از ایــن منظــر ،هــدف ایــن مقالــه بررســی
و تحلیــل روابــط بیــن کیفیــت خدمــات،
رضایــت مشــتری و وفــاداری در بخــش
خدمــات کوریــری و ارائــه یــک الگــوی
مفهومــیاســت.
کیفیت خدمات کوریری

ارتقــای کیفیــت خدمــات بایــد مــورد
توجــه و تأکیــد ارائهدهنــدگان خدمــات
کوریــری باشــد و آنهــا هرگــز نبایــد از
ارائــه خدمــات کوریــری بهتــر و کســب
رضایــت بیشــتر مشــتریان دســت بکشــند.
امــروزه ،خدمــات کوریــری بــه عنــوان
نوعــی خدمــات لجســتیکی تعریــف
میشــو د .
بنابرایــن ،در تحلیــل و بررســی کیفیــت
خدمــات کوریــری از مدلهــای کیفــی
خدمــات لجســتیک اســتفاده شــده
اســت .محققــان و دســتاندرکاران
لجســتیک بــه توافــق روی یــک رویکــرد
جهانــی در تعریــف مفهــوم کیفیــت در
خدمــات لجســتیک و ابعــاد مرتبــط بــا آن
نیــازی ندارنــد .گرچــه تاکنــون چندیــن
نویســنده بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد،
نتیجهگیــری و پیشــنهادات آنهــا از نظــر
ابعــاد و ویژگیهــای کیفیــت خدمــات
لجســتیکی ( )LSQتــا حــد زیــادی
متفــاوت اســت (تــای .)2013 ،بــا ایــن
وجــود ،بیشــتر تعاریــف مربــوط بــه کیفیت
خدمــات بــر ایــن واقعیــت تمرکــز دارد
کــه ســرویس بایــد پاســخگوی نیازهــا و
انتظــارات مشــتری باشــد و از خدمــات
درک شــده بهعنــوان تفــاوت در شــرایط
ارائــه خدمــات و انتظــارات مشــتریان یــاد
میشــود.
در مفهومســازی  LSQدو رویکــرد وجــود
دارد .رویکــرد اول پیشــنهاد میکنــد کــه
کیفیــت بــه معنــای ســازگاری خدمــات
بــا مشــخصات تعریــف شــده توســط
ارائهدهنــدگان خدمــات باشــد (رفیــق و
جعفــر 2007؛ تــای .)2013 ،بــر اســاس
ایــن رویکــرد LSQ ،از جنبههــای توزیــع
فیزیکــی خدمــات تعریــف شــده اســت کــه

ایــن دیــدگاه فقــط روی ارائهدهنــدگان
خدمــات متمرکــز اســت نه روی مشــتریان.
رویکــرد دوم پیشــنهاد میکنــد کــه
کیفیــت ،مبتنــی بــر ارزیابــی و درک
مشــتریان اســت .در ایــن میــان ،منتــز،
گومــزو کراپفــل1989 ،؛ منتــز ،بینســتاک
و کان1993 ،؛ بینســتام ،منتــزو بیــرد،
1997؛ منتــز ،فلینــت و کنــت1999 ،؛
منتــز ،فلینــت وهالــت2001 ،؛ تــا حــد
زیــادی بــه رویکــرد دوم پرداختهانــد و
کوشــیدند متغیرهــای عینــی ارزیابــی
شــده را از طریــق درک مشــتریان نســبت
بــه انتظاراتشــان شناســایی کننــد .در
نتیجــه ،مفهــوم جدیــدی از  LSQتوســط
مدلــی ارائــه میشــود کــه شــامل ســایر
عناصــر خدمــات مشــتری بــه نــام
"خدمــات مشــتری در بازاریابــی" اســت.
ایــن تجدیــد نظــر و اعتبارســنجی
یــک مــدل چنــد بعــدی جدیــد ارائــه
داده اســت .ایــن مــدل بهجــای ابعــاد
عملیاتــی خدمــات ،اهمیــت بیشــتری
بــه چشــمانداز مشــتری میدهــد .ایــن
نویســندگان بــا اســتفاده از کار گرونــروس
( )1984در حــوزه کیفیــت خدمــات کــه
در آن کیفیــت فنــی بــه نتایــج خدمــات
و کیفیــت عملکــردی بــه فرآینــد ارائــه
خدمــات اشــاره دارد ،جنبههــای توزیــع
فیزیکــی را بهعنــوان پارامترهــای فنــی
ســرویس و جنبههــای خدمــات مشــتری را
بهعنــوان پارامترهــای عملیاتــی ســرویس
در نظــر میگیرنــد .ایــن دیــدگاه توســط
دیگــران نیــز بــه اشــتراک گذاشــته شــده
اســت (ماننــد رینهــارت ،کوپــر و واگنیــم
1989؛ چیــن ،ســوه و وانــگ  )2013و
بهعنــوان یــک پایــگاه هوشــمند بــرای
یکپارچهســازی فعالیتهــای بازاریابــی و
تــدارکات دیــده میشــود.
بهمنظــور ســنجش کیفیــت خدمــات،
یــک مــدل توســعهیافته  LSQتهیــه شــده
اســت کــه  8بعــد کیفیــت خدمــات را
در بخــش خدمــات کوریــری شناســایی
کــرده اســت .ایــن ابعــاد عبارتنــد از:
کیفیــت اطالعــات ( ،)IQرویــه ســفارش
( ،)OPکمیــت پخــش ســفارش (،)OQ
زمانبنــدی ( ،)TMدقــت ســفارش (،)OA
شــرایط ســفارش ( ،)OCرســیدگی بــه

مغایرتهــای ســفارش ( )ODو کیفیــت
تمــاس پرســنل ( .)PQایــن  8مؤلفــه بــه
 2گــروه مختلــف کیفیــت فنــی و کیفیــت
عملکــردی تقســیم میشــوند .کیفیــت
فنــی بــه خروجــی خدمــات و کیفیــت
عملکــرد بــه فرآینــد ارائــه خدمــات اشــاره
دارد .کیفیــت خدمــات توزیــع فیزیکــی
جــزو فنــی کیفیــت خدمــات لجســتیک
اســت و فرآینــد تحویــل ،مؤلفــه کاربــردی
اســت .شــکل  ،۱رفیــق و جعفــر.)2007( ،
یکــی از ضعفهــای مــدل  LSQایــن اســت
کــه نشــان میدهــد همــه ابعــاد در یــک
زمــان اتفــاق میافتنــد ،امــا در واقــع
برخــی از ابعــاد بــه ابعــاد دیگــر بســتگی
دارد .ایــن مــدل بعــدا ً بــا مفهومســازی
فرآینــد ،بهبــود یافتــه اســت (شــکل - )2
مشــتریان ســفارش میدهنــد ،سفارشــات
پــردازش میشــود ،سفارشــات ارســال
میشــود و سفارشــات دریافــت میشــود.
مشــتریان هنــگام تنظیــم و دریافــت
سفارشــات بــا ایــن فرآینــد در ارتبــاط
هســتند .زمانــی کــه سفارشــات دریافــت
شــده بــا انتظــارات مشــتری تطابــق
نداشــته باشــد ،مشــتری همچنــان بــا
فرآینــد لجســتیکی از طریــق رســیدگی
بــه مغایرتهــا در ارتبــاط اســت( .منتــزر،
فلینــت وهالــت.)2001 ،
هنگامیکــه  LSQبهعنــوان یــک فرآینــد
دیــده میشــود ،ارائــه دهنــده خدمــات
کوریــری میتوانــد محــرک ادراکهــای
مختلــف  LSQرا شناســایی کنــد .دیــدن
ایــن فرآینــد بــه مدیــران کمــک میکنــد
تــا بتواننــد روابــط متقابــل بیــن اجــزای
 LSQرا ببیننــد.
اخیــراً ،بــر کیفیــت خدمــات لجســتیکی
و رضایتمنــدی مشــتری در کســبوکار و
دانشــگاه بهطــور یکســان تأکیــد شــده
اســت .فنــگ ،ژنــگ و تــن ( )2007ثابــت
كردهانــد كــه كیفیــت خدمــات لجســتیک
یــک پیشــینه مهــم در رضایتمنــدی
مشــتری در صنعــت لجســتیک چیــن
اســت .ســاورا ،فرانســیس ،کنتــرا و بالســکو
( .)2008همچنیــن دربــاره رابطــه قــوی
بیــن کیفیــت خدمــات و رضایتمنــدی
مشــتری در صنعــت لجســتیک اســپانیا
گــزارش دادهانــد .کمبــل ،راوت و دومــا

( )2011نشــان دادهانــد كــه كيفيــت
خدمــات باالتــر بــه رضايــت بيشــتر
مشــتريان در صنعــت لجســتيك هنــد
منجــر ميشــود.
مطالعــات انجــام شــده دربــاره خدمــات
کوریــری انجــام شــده توســط هــو ،تیــک،
تیفانــی ،کــوک و تــا ( ،)2012اوتســتووا
( ،)2016مجــددا ً تأثیــر مثبــت را بیــن
کیفیــت خدمــات لجســتیکی و رضایــت
مشــتری در صنعــت خدمــات کوریــری
در مالــزی و بلغارســتان تأییــد کردنــد؛
بنابرایــن ،در الگــوی پیشــنهادی زیــر
اشــاره شــده اســت کــه کیفیــت خدمــات
درک شــده تأثیــر مثبتــی بــر رضایتمنــدی
مشــتری دارد.
درعینحــال 2 ،دیــدگاه اصلــی دربــاره
رابطــه بیــن کیفیــت خدمــات و وفــاداری
مشــتری وجــود دارد .نخســتین نکتــه
ایــن اســت کــه کیفیــت خدمــات از
طریــق رضایتمنــدی تأثیــر غیرمســتقیم
بــر وفــاداری دارد (لیائــو2012 ،؛ ســاچرو
و پودجیاســتوتی2013 ،؛ کرونیــن ،بــردی
وهالــت2000 ،؛ کاروانــا .)2002 ،نکتــه
دوم در ایــن ارتبــاط اســت کــه کیفیــت
خدمــات بــر وفــاداری تأثیــر مســتقیم دارد
(هیــون2010 ،؛ ایکــورو و مــت)2008 ،؛
بنابرایــن ،در ایــن مــدل ،پیشــنهاد شــده
اســت کــه کیفیــت خدمــات بهطــور
مســتقیم و غیرمســتقیم (از طریــق
رضایــت مشــتری) بــر وفــاداری مشــتری
تأثیــر بگــذارد.
رضایتمندی مشتری

از آنجاکــه رقابــت در بخــش خدمــات
کوریــری بهطــور مــداوم در حــال افزایــش
اســت ،توانایــی شــرکتها در درک
مشــتریان و اطمینــان از رضایــت آنهــا از
خدمــات دریافــت شــده بیشــتر و بیشــتر
میشــود .اکثــر دانشــمندان در مطالعــات
خــود خاطرنشــان میکننــد کــه در
بخــش خدمــات ،مشــتری مهمتریــن
بخــش کسـبوکار اســت .بــا ارزیابــی ایــن
موضــوع ،بایــد در نظــر داشــته باشــید
کــه فعالیــت بخــش خدمــات دقیق ـاً روی
مشــتری متمرکــز شــده و نتایــج آن
بهطــور مســتقیم بــه انتخــاب مشــتری
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بســتگی دارد (میــدوت کاوالیوســکنیا،
آرانسکیســا و لیتنینکــو)2014 ،
بــرای ارائهدهنــدگان خدمــات کوریــری
مــدرن ،رضایــت مشــتری بــه یــک عامــل
مهــم موفقیــت تبدیــل شــده اســت.
اطــاع داشــتن از ســطح رضایتمنــدی
فعلــی و بهویــژه عوامــل تعیینکننــده
شــرکتهای
بــه
رضایتمنــدی
ارســالکننده اجــازه میدهــد تــا
در مناطــق کلیــدی کــه منجــر بــه
رضایتمنــدی مشــتری میشــود ،متمرکــز
شــوند.
اندازهگیــری ســطح رضایــت مشــتری،
مدیریــت شــرکتهای ارســالکننده را
قــادر میســازد تــا عوامــل مؤثــر در تــرک
مشــتری را شناســایی و از نفــوذ آنهــا
بکاهنــد .اطالعــات دربــاره رضایتمنــدی
مشــتریان بــه شناســایی فرصتهــای
بالقــوه در بــازار و فراهــم آوردن مزیتهــای
رقابتــی کمــک میکنــد .رضایتمنــدی
مشــتری نتایــج مثبــت زیــادی بــرای
تجــارت ارســال دارد :افزایــش فــروش،
تحقــق خریدهــای بعــدی ،تصویــر
مناســبتر ،کاهــش شــکایات مشــتری،
کاهــش هزینههــای بازاریابــی ،کاهــش
ریســک تجــاری ،کاهــش انعطافپذیــری
قیمــت و غیــره .بــا توجــه بــه ایــن
تأثیــرات مثبــت ،تعییــن رضایــت مشــتری
بهعنــوان هــدف اصلــی ارائهدهنــدگان
خدمــات کوریــری قابــل درک و منطقــی
اســت (اوتســتووا و انیمانیــو.)2014 ،
در حالیکــه مفهومســازی رضایــت
متفــاوت اســت ،بهویــژه بــا توجــه بــه
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نــوع و تعــداد مؤلفههایــی کــه بایــد در آن
لحــاظ شــود ،محققــان عمومـاً قبــول دارند
کــه رضایــت یــک "قضــاوت ارزیابیکننــده
پــس از انتخــاب" اســت (کاهیــل ،گلدزبــی،
نمیــار و والنبــرگ.)2010 ،
بســیاری از نویســندگان اظهــار کردنــد
کــه رضایــت ،ارزیابــی مشــتری از یــک
محصــول یــا خدمــات اســت بــر ایــن مبنــا
کــه آیــا آن محصــول یــا خدمــات ،نیازهــا
و انتظــارات وی را بــرآورده کــرده اســت یــا
خیــر (بیتنــر و زیتامــل2003 ،؛ کاهیــل،
گلدزبــی ،نمیــار و والنبــرگ.)2010 ،
وفاداری مشتری

تأثیــر مهمــیدر عملکــرد شــرکت دارد.
وفــاداری مشــتری بهعنــوان نگرشــی
بــرای خریــد یــک محصــول یــا خدمــات
تعریــف میشــود .نگــرش مصرفکننــده
بــر طــرز تفکــر و رفتــار مصرفکننــده
تأثیــر میگــذارد و بــرای بازاریابانــی کــه
آنــرا مطالعــه میکننــد مهــم اســت کــه
درک کننــد مصرفکننــده چــه رفتــاری
بــرای افزایــش ســود کســبوکار نشــان
میدهــد .وفــاداری مشــتری یــک عامــل
اساســی در بقــای مشــاغل اســت (هــوان؛
ونلــی وهائــو )2016 ،و بهعنــوان یــک
رفتــار خریــد مکــرر مشــتری توصیــف
میشــود کــه شــامل تعهــد عاطفــی
یــا بیــان نگــرش مطلــوب نســبت بــه
ارائهدهنــده خدمــات اســت.
وفــاداری مشــتری فضــای مطلوبــی را
بــرای شــرکتها فراهــم میکنــد زیــرا
باعــث کاهــش هزینههــای بازاریابــی،
افزایــش مراجعــه و افزایــش قیمتهــا
میشــود (کسمســاپ)2017 ،
در ادبیــات مربوطــه ،وفــاداری مشــتری
بــا  2بعــد رفتــاری و نگرشــی مشــخص
میشــود .بعــد رفتــاری بــه رفتــار مشــتری
در خریــد مجــدد اشــاره دارد و اولویــت
خدمــات را نشــان میدهــد .جنبــه
رفتــاری بــه مــوارد زیــر اشــاره میکنــد:
خریــد تکــراری واقعــی ،تبلیغــات مثبــت
دهانبهدهــان ،و ترجیــح مــداوم بــرای
همــان خدمــات یــا نــام تجــاری (آبــکار،
 .)2013بعــد نگرشــی بــه پارامترهایــی از
قبیــل قصــد خریــد مجــدد ،تمایــل بــه
توصیــه شــرکت یــا محصــوالت آن بــه
دیگــران ،نشــان دادن مقاومــت در برابــر
تغییــر بــه رقبــا اشــاره دارد.

وفــاداری در ادبیــات بازاریابــی بــه
اقدامــات ،عناصــر ،شــرایط یــا مــواد
ضــروری تشــکیلدهنده یــک اســتراتژی
تجــاری مؤثــر گفتــه میشــود .وفــاداری
یــک اســتراتژی اســت کــه باعــث ایجــاد
مزیتهــای متقابــل بــه نفــع شــرکتها
و مشــتریان میشــود (لیائــو.)2012 ،
وفــاداری بهعنــوان منبــع مزیــت رقابتــی
تلقــی میشــود و ثابــت شــده اســت کــه مدل مفهومی تحقیقی
رضایت

زمان بندی

کیفیت تماس پرسنل

رسیدگی به مغایرت

دقت

کیفیت پخش سفارش

شرایط سفارش

کیفیت اطالعات
رویه سفارش

بــا توجــه بــه بررســی قبلــی ،ایــن مــدل
تعریــف شــده اســت کــه روابــط بیــن
کیفیــت خدمــات کوریــری ،رضایــت
مشــتری و وفــاداری را بررســی و توصیــف
کنــد .فــرض بــر ایــن اســت کــه ایــن
روابــط بهطــور مســتقیم و خطــی نیســتند
بلکــه بهصــورت روابــط نامتقــارن هســتند.
کیفیــت خدمــات لجســتیک از طریــق
هشــت بعــد اصلــی مــدل  LSQارائــه
میشــو د .
کیفیــت خدمــات تأثیــر مســتقیمی
بــر رضایتمنــدی و وفــاداری و تأثیــر
غیرمســتقیم بــر وفــاداری از طریــق
رضایــت مشــتری دارد .درعینحــال
رضایــت مشــتری مســتقیماً بــر وفــاداری
مشــتری تأثیــر میگــذارد.
ســاختار کلــی مــدل وفــاداری کیفــی
خدمــات کوریــری بــه ایــن نکتــه اشــاره
میکنــد کــه  LSQبــه صــورت مثبــت بــر
رضایــت کلــی مشــتری تأثیــر میگــذارد
و همچنیــن  LSQبهطــور مســتقیم وغیــر
مســتقیم بــر وفــاداری مشــتری تأثیــر
خواهــد گذاشــت (شــکل .)3
نتیجهگیری

کیفیت اطالعات
رویه سفارش
رضایت
LSQ

رسیدگی به مغایرت سفارش
کیفیت تماس پرسنل
کیفیت پخش سفارش
زمان بندی
دقت سفارش
شرایط سفارش

امــروزه تحقیقــات در بخــش خدمــات
کوریــری بــا هــدف بررســی توانایــی
شــرکتها در ارائــه خدمــات باکیفیــت و
ایجــاد و حفــظ مشــتریان راضــی بر اســاس
بــا خدمــات ارائــه شــده ،انجــام میشــود.
ایجــاد وفــاداری مشــتری اغلــب یــک
مشــکل اجتنابناپذیــر در مدیریــت هــر
شــرکتی اســت کــه بــه دنبــال حضــور
پایــدار و مانــدگار در بــازار مــورد نظــر
اســت.

بــا اســتفاده از روشهــای مختلفــی کــه
میتــوان در منابــع یافــت ،مــدل مفهومــی
بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر
وفــاداری مشــتری خدمــات کوریــری تهیــه
شــده اســت.
مــدل توســعهیافته یــک مبنــای نظــری
دربــاره رابطــه بیــن رضایــت مشــتری بــا
کیفیــت خدمــات و وفــاداری در صنعــت
خدمــات کوریــری اســت.

معرفی کتاب
 DHLاز یک استارتآپ تا ظهور جهانی
در ایــن کتــاب کــه توســط «پوچانــگ» و «راجــر بــووی» تألیــف شــده
و در ســال  2018بــه چــاپ رســیده اســت ،در  21فصــل بــه عناوینــی
همچــون تولــد جهانــی ،روزهــای دهــه  ،70ســالهای اســتارتآپی،
نــوآوری در کس ـبوکار و تأثیــرات گســترده آن بــر پویایــی کس ـبوکار،
تحــرکات فرهنگــی ،ظهــور مشــکالت قانونــی ،اشــتباهات و اشــکاالت
دهــه  ،70جهــش و گــذر از گذشــته ،دهــه  ،80ســاختار و فرآیندهــا،
شــکلگیری رقابــت و ...اشــاره شــده اســت .خوانــدن ایــن کتــاب
بهعنــوان یــک الگــوی موفــق در پســت و لجســتیک میتوانــد
تجربیــات ارزنــدهای را بــه عالقهمنــدان ورود بــه ایــن حــوزه از صنعــت
و کســبوکار و فعالیــت در آن بیامــوزد.
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For example, in B2B sector, customers
naturally have their own demands,
and we have identified their needs, so
some services are customized to meet
their needs. As a result, large companies such as Samsung, DigiKala and
Asan Pardakht (UP) are now working
with Tipax because of high service
quality.
The first private postal operator
has set up a network called "Farapost" so that postal businesses can
compete and collaborate together.
How does Tipax operate in this network?
As the name implies, this network
wants to go a step further than the
current situation. It can be said that
Farapost is a network with value exchange and effective collaboration
between postal activists and postal
service supporters, and it is managed systematically. The value created in FaraPost network is something
new and special, and there are some
companies in this network in order
to meet the needs of the postal activists. For example, in terms of sorting postal items, we have Tihub, and
Tinext provides domestic service. Tipax makes use of the services offered
by these two companies. As a result,
motorcyclists are not just stand-alone
motorcyclists in Tinext, and Tinext

guarantees its customers the safety
and service quality. Finally, the country's first private postal operator has
been involved in supporting couriers,
postal activists, and the private sector
and plans to make synergies.
What is Tipax’s vision?
Tipax's vision is to consolidate its position as the largest and best private
postal company in the country. Accordingly, a very good strategy has
been planned by Dr. Nazemi and we
have set it as our primary goal. This
is called "SAMT 1400" strategy which
includes following:
New and competitive services with
35% annual growth rate.
Customer orientation with 95% loyalty rate
Advanced technology (100% infrastructure, 95% supply chain)
One hundred thousand packages a
day
Forty percent of operations from
long-term contracts
Zero percent of unprofessional behavior with customers
Zero non-standard agents.
Do they seem to be ambitious
goals to achieve?
No pain, no gain. The goals are ambitious but achievable. If they were
easy, everyone would do that and

that's why we want to go through
hard matters that cannot be done by
others. In order to obtain these goals,
Tipax has made a lot of changes. As
a matter of fact, I can tell you that
updating, using technology, mechanizing things, and using a solid framework that have come together with
top executives in Tipax over the past
few years, has been a turning point
for Tipax.
We've witnessed how technology can
shut down old and outdated businesses. But upgrading and making structural changes in Tipax have eased our
worries.
We have faced many challenges in
making the changes. everything used
to be based on paper in Tipax, but we
started using an automatic sorting
system, and opened new and modern offices in small towns. These were
just some of the challenges we had
to meet. Fortunately, these challenges have been overcome and we have
reached a point where we have been
asked to open offices in various cities.
This shows that we are on the right
track and we have been able to fill the
vacancy of standard courier service in
the country.
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to improve access points to Tipax's
services and in order to do that we
have conducted negotiations with
post-office counters, some banks and
ICT offices to exploit the high capacity
of their branches to develop access
levels for the public. Similarly, we
have established agents in some business centers. Moreover, some vehicles have been deployed in various locations, and services are provided to
people, and this will be in continuous
by increasing the number of vehicles
in the future.
How many cities are currently using the services offered by Tipax?
We cover 380 cities in all provinces
of the country and even in Sistan and
Baluchestan, which is a deprived province, and it may not be interesting for
courier service companies to provide
services in this city. In addition, we
have had an agent in Zahedan for a
long time, and Tipax offers services
in Iranshahr, Zabol and Chabahar and
soon the services will be provided in
Saravan.
Does developing market fast requires a plan, a strong strategy and
a lot of work?
Our colleagues in the market development department have worked
hard. In this manner the market research department has done necessary investigations and planning, and
we don't want to develop the market
blindly. In fact, our strategy was to develop the network wisely rather than
to develop it inconsistently.
Another issue was to improve network quality which took place alongside its sustainable development in
Tipax. this way we tried to improve
conditions and performance of our
old agents by providing necessary instructions and training, and carefully
select our new agents to ensure that
the services provided for people were
standardized. Agents are now Tipax's
key business partners, and as a pivotal
point of our business, we appreciate
their importance.
Tipax's agents have been almost
53
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doubled in less than a year. This may
be unpleasant to the older agents
and they may even feel dangerous.
With new agents, won't the old
agents be threatened?
Tipax's old agents know their job very
well and are strong enough in their
business. Furthermore, they are not
afraid of fear competition. However,
the important point is that we need
to develop our network wisely. the
purpose of creating new agents is
not to reduce our existing partners'
profits, but to create new markets,
improve quality and increase market
share of Tipax’s entire family. Fortunately, the marketing sector is also
actively working alongside the development of our agent's network to
achieve market development. We are
never unaware that there are agents
which have been accompanying Tipax
for three or four decades. We have
cases where the father of the family
was our agent, and now his son runs
the business. This resilience of our
agents shows that job security has
always been Tipax's top priority, and
older agents are of particular value to
us and are somehow the company's
history, therefore we always seek to
expand, not to eliminate them.

As Tipax's market develops, the
number of packages increases significantly. Do you have plans to develop
regional hubs?
Our hub has started its pilot activities
in Rasht, and Tipax's other hubs in
Shiraz, Mashhad and Tabriz are ready
to operate. Tipax used to provide
some supervision in some provincial
capitals such as Tabriz, Isfahan, Mashhad and Ahwaz, which they will be
expanded to regional offices, and by

the year 1400 we will have planned
to have 13 regional offices. Right now
we send packages directly to some
destinations, and we intend to move
packages to the neighboring provinces as fast as we can.
Do you have plans to develop foreign offices?
The international domain is being
pursued by one of our sister companies, Paya Group Fakher Iranian with
T-Express brand, and our focus is now
on domestic market.
Tipax is competing with different
companies. Including the National
Post Company which is the government-owned and operated corporation or some companies that provide
customers with services without obtaining the necessary licenses from
Communications Regulatory Authority. What are some of the values and
features that Tipax offers its customers in competing with these companies?
Tipax has three features that are very
important to its customers. The first
feature is trustworthiness. The history and sustainability of Tipax's business over the decades were not just
because of being the founder of the
courier service in the country, but the
main reason for its success was that
Tipax has always been honest with
people and had a sense of loyalty to
its customer. The second feature is accuracy. All processes in Tipax are now
mechanized, including sorting postal
items which is done automatically in
Tihub. In fact, Tihub is the only fully
automatic hub in Iran and the largest
mechanized hub in the Middle East.
In Tipax, we have been able to dramatically increase accuracy by using
technology.
The third feature of Tipax is speed.
In fact, many people recognize Tipax
as the "High Speed Private Post", and
the combination of this speed and accuracy has put Tipax in a unique position.
In addition to all of this, we offer a
variety of B2C, B2B and B2G services.

ween traditional and modern

" Service expansion of Iran's
oldest postal business"

These days, Amir Hossein Fakher, who is in his early
thirties, endeavors to develop new Tipax passionately.
While perceiving the technological changes of Tipax and
the mechanization of processes in recent years as a considerable progress for the sustainability of Iran's oldest
postal business, he believes that conditions are ready
to soar to new heights and with the guidance of Tipax's
business development department, he tries to extend

Tipax's business development department has been formed for nearly
a year and you serve as the deputy of
this department. What was the idea
of forming this department and what
is its mission?
In order to answer your question, we
need to go back to the past a bit. As
a person who has always loved Tipax
and whose life has been tied to this
company, I have always had a desire for upgrading and making good
changes in Tipax. I started my career
in Tipax in 2008, and Since then major
changes have been made to Tipax's
structure and culture and big and
effective steps have been taken towards new Tipax, changes that have

Tipax’s services rapidly in small and large cities of Iran so
that all people can benefit standard, accurate and loyal
services of Tipax.
Amir Hossein Fakher is an industrial engineer and now as
the deputy of business development and management,
has an important responsibility to advance the quantitative and qualitative development of Tipax’s large family.

given my colleagues and I hope and
motivations to improve ourselves. In
such a way, various benchmarks were
defined for Tipax, and plans were
devised to improve the quality and
increase the quantity of Tipax. One
of the most important parts of these
new programs was the establishment
of the business development department in Tipax. The department was
formed with two main missions. The
first mission is to expand similar businesses and connect with those who
can create new value in Tipax’s supply
chain. In fact, finding new partners in
Tipax’s supply chain is the first mission of this department. The second
mission is to enhance the quality and

increase the quantity of Tipax. I've
carried out a lot of research on value creation, and we have some outstanding examples of big companies
in the world that have created great
value for their organizations and
people using their network. The value of Tipax's business was always in
the network that it had, and it needs
to be developed a long with Tipax's
transformation.
when the business development department was formed last year in
December, there were 246 Tipax's
agents operating in the country, now
there are 410 agents, aiming to reach
500 agents nationwide by the end of
the year. Furthermore, we have tried
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ﺗﯿﭙﺎﮐﺴــﺶ ﮐﻦ!
ارﺳــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ ﻣﺮﺳــﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ

از ﺷﻤﺎل

ﺗﺎ ﺟﻨﻮب

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  400ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

