Interview

گفتگو با دکتر مهرداد فاخر ،رئیس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران

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

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

کســبوکارهایی کــه میخواهنــد ولــی
نمیتواننــد بــه پســت متصــل شــوند.

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

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

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

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

نســبت برنــد تیپاکــس بــا اپراتــوری
چیســت ؟
تیپاکــس بیــش از نیــم قــرن در عرصــه کوریــر تجربــه
دارد و شــاید همیــن مهــم بــه جلــب اعتمــاد حاکمیت
و دولــت و در نتیجــه اخــذ امتیــاز فنــی کمــک کــرده
اســت ،ولــی تیپاکــس ،تیپیایکــس ،تــی نکســت یــا
هــر شــرکت دیگــری کــه میخواهــد
در زمینــة پســت و کوریر ســرویس
فعالیــت کنــد ،مخاطــب ایــن
راهبردهــا و راهکارهــا اســت.
تنهــا فــرق تیپاکــس میتواند
ایــن باشــد که حســن نیت
اپراتــور را راحتتــر درک
میکنــد و حتــی میتوانــد
بــه اپراتــور کمــک کنــد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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