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خصوصی سازی نه؛ آزادسازی!

عبور از تاریکی

خصوصی سازی  و تغییر نقش دولت ها

زمین بازی را باید تغییر داد...

درباره این پرونده
حضور اپراتورهای خصوصی پســت، می تواند زمین بازی در صنعت 
پست لجستیک را تغییر بدهد. این تغییر نه تنها شامل تصاحب سهم 
بیشتری از بازار 20 هزار میلیارد تومانی فعلی این حوزه توسط فعاالن 
رسمی بازار می شود؛ بلکه با تغییراتی مهم در کیفیت همکاری فعاالن 
فعلی و آتی این عرصه، تفاوت های چشــم گیری در تراز ارایه خدمات 

پستی به جامعه ایران ایجاد خواهد کرد.
سومین پرونده پســت نوین، بیش از آن که درباره مختصات این بازار 
تازه حرف داشته باشــد، با نگاه اصولی تری  تالش کرده تا درباره روند 
خصوصی سازی صنعت پست در ایران، به عنوان یک تجربه کم نظیر، 

با مخاطبانش سخن بگوید.
خصوصی ســازی در پســت، مثل همه تجارب قبلی، با چالش هایی 

روبه روست، ولی تفاوت های بارزی با همه آن ها هم دارد.  
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آن چه در بازار پســتی ایــران اتفــاق افتاده اســت نه خصوصی ســازی و 
مقررات زدایی؛ بلکه »آزادسازی« است و اتفاقا بنا به تجربه های جهانی موجود 
در مورد آزادسازی، برای جلوگیری از آشفتگی در مقررات و استانداردها که در 
نهایت منجر به تضییع حقوق مردم و کاهش کارایی بازار می شود، الزم است 
که آزادسازی همراه با نهادسازی باشد تا نهادهای قدرتمند، محافظ مقررات 

مفید و کارآمد و ضامن حقوق مشتریان و کارایی بازار  شوند.
حمل و نقل کاال و تحویل مرسوله ها، یکی از پایه ای ترین و کلیدی ترین خدمات 
مورد نیاز هر جامعه اســت. از دوران باســتان تاکنون، پدیده هایی همچون 
تجارت، تقسیم کار تخصصی در جوامع، شکل گیری شــهرها و سایر مراکز 
جمعیتی و در نهایت صورت های متفاوت و متنوعی از روابط میان انسان ها و 

جوامع، وابسته به وجود سرویس های حمل و نقل کاال بوده است.

خصوصی سازی نه؛ آزادسازی!
 اپراتورهای خصوصی پست، چگونه بازار را متحول می کنند؟ آیا آن ها بازار شفاف تری

 خواهند ساخت؟

با پیشــرفته تر شــدن فناوری، فرآیندهای تولید و 
تجارت، دقیق تر و حســاس تر و به تبــع آن، روابط 
انسان ها و جوامع پیچیده تر شد. عالوه بر آن، نیاز به 
استانداردسازی خدمات حمل و تحویل مرسوله نیز، 
به عنوان یکی از اصلی ترین کانال های روابط انسانی، 
بیش تر به چشم آمد. تا آن جا که عاقبت پست مدرن، 
در قرن های اخیر به عنوان یکــی از پایه های اصلی 
بروکراسی و دولت مدرن متولد شد و به نقش آفرینی 

در جامعه پرداخت.
 پست مدرن، دو ویژگی اساسی داشت؛ اول تعهد به 
مجموعه ای از استانداردها، در پوشش  فرآیندی که 
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به حکم قانون اساسنامه شرکت ملی پســت ایران، در سال 96 آغاز شد و در 
سال 98 به نقطه الزام آور و عملیاتی شدن رسید که از سوی مطبوعات و افکار 

عمومی، به اشتباه به عنوان »خصوصی سازی« تعبیر می شود.
انحصار خدمات پســتی در یک سازمان کمک می کرد تا ســودی که از ارائه 
خدمات به مراکز جمعیتی بزرگ، با تقاضای بیش تر و هزینه عملیات کم تر به 
دست می آمد، صرف  ارایه سوبسید  به خدمات در مناطق کم تر توسعه یافته، 
با تقاضای کم تر و هزینه عملیاتی بیش تر شود. به این ترتیب نظام های پستی 
می توانستند در سایه انحصار خود، بدون دریافت سوبسید چشم گیر و مستقیم 
از مالیات دهنده، از طریق سوبسید درون شبکه ای، تعهدات عملیاتی خود را در 

تمام قلمرو مسؤولیت به درستی انجام دهند.
در سال های اخیر هر چند ظهور فناوری های نوین ارتباطی و به تبع آن، تحول 
الگوهای بروکراتیک چه در دولت و چه در اقتصاد، تقاضا برای خدمات پستی، 
جهت انتقال اسناد را به شدت کاهش داد؛ اما، تجارت الکترونیکی سبب شده 
است که استفاده از سیستم پستی به عنوان نظام توزیع در خرده فروشی بسیار 
رایج شــود و به این ترتیب، تقاضا برای حمل بسته های کوچک محصوالت، 

جای تقاضا برای حمل و تحویل نامه را گرفت.
تجربه موفق جهانی در خصوصی سازی بســیاری از خدمات زیرساختی که 
طبیعت آن ها بســیار بیش تر از پســت به »انحصار طبیعــی« نزدیک بود و 
همچنین لزوم روزآمدسازی و انعطاف پذیری بیش تر پست، برای ایفای نقش 
در جایگاه یکی از اجزای کلیدی زنجیره تامین در صنعت و تجارت امروز، سبب 
شد تا بسیاری از کشورها به سوی خصوصی سازی صنعت پست یا آزادسازی 

بازار خدمات پستی گرایش یابند.
در ایران، توسعه دســتوری نهاد دولت و خدمات عمومی و فقدان یک برنامه 
منسجم و نقشه راه روشن در این زمینه، ســبب شده است تا پست هرگز آن 
جایگاهی را که باید، در حوزه خدمات دیوانی و تولید و تجارت پیدا نکند و از 
سوی دیگر ارزانی نسبی سوخت، نیروی انسانی و عدم گرایش صنعت و تجارت 
به ساختن کسب وکارهای بزرگ مقیاس هم باعث شد تا مساله استاندارد حمل 
و تحویل مرسوله ها، چندان مورد توجه نباشد. این عوامل سبب شد تا تجارت 
غیررسمی بسیار بزرگی در کنار فعالیت کوچک و کم بازده پستی شکل بگیرد 
که در آن خدمات حمل و تحویل در قالب یک خدمت سطح پایین، غیرفنی، 
بدون تعهد عملی به استاندارد مشخص و البته ارزان قیمت، به بازار ارائه شود.

البته این قانون و نتایج آن موجب افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت 
پست کشور خواهد شد؛ اما، برای درک صحیح آن چه در این ماجرا اتفاق افتاده 

است، باید میان آزادسازی، خصوصی سازی و مقررات زدایی تمایز قائل شد.
خصوصی سازی به معنای انتقال دارایی های دولتی/عمومی به بخش خصوصی 

است و این اتفاق در مورد شرکت ملی پست ایران روی نداده  است. 
به نظر می رســد که مطالبه قانون گذار، در قانون اساسنامه پست نیز چنین 

فرآیندی که به حکم 
قانون اساسنامه شرکت 

ملی پست ایران، در سال 
96 آغاز شد و در سال 
98 به نقطه الزام آور و 
عملیاتی شدن رسید، 

از سوی مطبوعات 
و افکار عمومی، 

به اشتباه به عنوان 
»خصوصی سازی« تعبیر 

می شود.

چیزی نبوده است. ماموریتی که قانون گذار به وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی، به عنوان بــازوی تنظیم گری 
این وزارت خانه ســپرده اســت؛ در واقع، صورتی از 
آزادسازی است که امکان حضور و مسؤولیت پذیری 
بخش خصوصی را در ارائــه خدمات حمل و تحویل 
دارای استاندارد مشخص، در خصوص محموله های 
لجستیکی کوچک و سبک، با مبدا و مقصد مشخص، 
امکان پذیر می نماید. الزام قانونی برای انطباق عملکرد 
کلیه فعاالن این حوزه با اپراتورهای بخش خصوصی 
و آن چه در ذیل اصول کلی حاکم بر پروانه اپراتورهای 
پســتی نیز، تحت عنوان »حفاظت از بــازار« درج 
شده و در واقع ابزار اجرایی برای پیاده سازی همین 
الزام قانونی اســت، نمایانگر خواســت قانون گذار و 
سیاســت گذاران برای ارتقای تعهد فعاالن این بازار 
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به استانداردهای مشخص در ارائه خدمات است و نه 
ایجاد انحصار.

به بیان دیگر آن چه در بازار پستی ایران اتفاق افتاده 
اســت نه خصوصی ســازی )Privatization( و 
مقررات زدایی )Deregulation(، بلکه آزادسازی 
)Liberalization( است و اتفاقا بنا به تجربه های 
جهانی موجود در مورد آزادســازی، برای جلوگیری 
از آشفتگی در مقررات و اســتانداردها که در نهایت 
منجر به تضییع حقوق مــردم و کاهش کارایی بازار 
می شود، الزم است که آزادسازی همراه با نهادسازی 
)Institutionalization( باشــد تــا نهادهای 
قدرتمند محافظ مقررات مفیــد و کارآمد و ضامن 

حقوق مشتریان و کارایی بازار شوند.
آن چه تحت عنوان حفاظت بازار در اصول کلی حاکم 
بر پروانه اپراتورهای خصوصی پست، به عنوان الزام 
همه فعاالن ایــن بازار، برای تطبیــق عملکرد کلیه 
فعاالن این حوزه با اســتانداردها و مقررات اپراتورها 
عنوان شــده، به معنای دقیق کلمه برای »حفاظت 
از بازار« است. حفاظت از بازار در برابر تضییع حقوق 

خصوصی سازی به معنای انتقال 
دارایی های دولتی/عمومی به بخش 
خصوصی است و این اتفاق در مورد 
شرکت ملی پست ایران روی نداده 

است. به نظر می رسد که مطالبه 
قانون گذار، در قانون اساسنامه 

شرکت ملی پست نیز چنین چیزی 
نبوده است.



 پرونده نگاهی به خصوصی سازی
 در اپراتوری خدمات پستی

ه 3
مار

 ش
|1

39
8  

دی
6

مصرف کنندگان و ناکارآمدی عملکردی و نه حفاظت از حق تجارت انحصاری 
اپراتور.

بر اســاس همین نگاه، »پســت اول« به عنوان اولین اپراتور خصوصی پست 
ایران، برای روشــن ســاختن افتراق میان تجارت انحصاری و تعهد به حفظ 
استانداردها و مقررات محافظ بازار، از  ورود به هر گونه عملیات تصدی گرانه در 
شبکه پستی خودداری کرده و تمام توان خود را صرف تضمین اجرای صحیح 
استانداردهایی کرده است که در شورای مقررات گذاری شبکه پست اول، به 
عنوان نهاد حاکم بر شبکه فعاالن پستی تحت پوشش اپراتور اول، به صورتی 
دموکراتیک، بی طرفانه و با مشارکت منصفانه و حداکثری فعاالن بازار تنظیم 
می شود و در مرحله دوم نیز تالش کرده و می کند تا با توانمندسازی فعاالن 
پستی و گسترش بازار استاندارد خدمات حمل و تحویل مرسوالت کوچک، 
به رشد و شکوفایی صنعت پست و افزایش کارایی نظام اقتصادی ایران کمک 

کند.
داشــتن یک اقتصاد کارآمد و ارزش آفرین که متکی به شــبکه گســترده و 
پیچیده ای از بنگاه ها با یک تقسیم کار تخصصی هوشمندانه است؛ بدون شبکه 
مطمئن و کارآمد برای ارائه خدمات استاندارد شده و باکیفیت در زمینه حمل 

و تحویل، هرگز ممکن نخواهد شد.

عنوان »حفاظت بازار« در اصول 
کلی حاکم بر پروانه اپراتورهای 

پستی، به معنای حفاظت از بازار در 
برابر تضییع حقوق مصرف کنندگان 

و ناکارآمدی عملکردی است و نه 
حفاظت از حق تجارت انحصاری 

اپراتور.
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عبور از 
تاریکی

 چرا صنعت پست ایران
 به شفافیت نیاز دارد؟

 اقتصاد ایران اصوال با معضل بزرگ بودن بخش سایه 
اقتصاد و رونق فعالیت های غیررســمی مواجه است 
و آن چه در تجربه راه اندازی پســت اول در حال انجام 
است، می تواند بالقوه الگویی برای تقویت بخش رسمی 
و کوچک ساختن بخش غیررسمی اقتصاد ایران باشد.

فعالیت اقتصادی در بخش ســایه و غیررسمی عالوه بر 
این که موجب عــدم پرداخت حقوق دولتی )به ویــژه 
به صورت فرار مالیاتی( می شــود و از این طریق راه را 
بر توســعه و تقویت خدمات عمومی می بندد؛ زمینه 
مناســــبی برای پول شــــویی و تقویت زمینه های 
ســــایر جرائم و همچنین دارای ریســک باالیی در 

تضییع حقوق مصرف کنندگان است.
 در واقع حجم اقتصاد غیررســمی و نیمه رسمی یا به 

تعبیری اقتصاد سایه، در کل اقتصاد کشــور، آن چنان بزرگ و تاثیر این بخش، 
بر مناسبات اجتماعی و سیاسی ما ایرانیان چنان پررنگ است که می توان گفت 
کاهش حجم اقتصاد ســایه و تقویت اقتصاد رسمی، یکی از مهم ترین   اقدامات 

الزم برای تقویت حاکمیت قانون در کشور است.
 به رغم روشــن بودن ارزش ها و فواید توسعه بخش رســمی اقتصاد و محدود 
ساختن بخش غیررسمی و غیرشفاف،چه از منظر حقوق دولتی و خدمــــات 
عمومی و چه از منظر اثرات اجتماعی و اقتصادی بر مردم و جامعه، چه چیز سبب 

می شود که بخش غیررسمی در اقتصاد ایران، چنین نقش پررنگی ایفا کند؟ 

ماموریت های اپراتور اول در شفاف سازی
 صاحب نظران و فعاالن اقتصادی معتقدند که بزرگ و پررنگ بودن سهم اقتصاد 
غیررسمی و ســایه در حجم کلی اقتصاد ایران، دالیل نهادی بسیار جدی دارد. 
به طور مشــخص کیفیت پایین کاالهای عمومی و عدم کارایی دولت در تولید 

اپراتــور اول خصوصــی پســت کشــــور، بنــا بــه تعهداتــی کــه در چارچــوب اصــول حاکــم بــر پروانــه خــود بــه 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ســپرده اســت، بایــد ظــرف 5 ســال، حــدود 25 درصــد بــه بخــش 
ــازار پســت کشــور اضافــه کنــد. اگرچــه، یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن اپراتــور، طراحــی خدمــات  رســمی ب
نویــن پســتی در کشــور اســت)در شــــرایطی کــه چشــــم انداز چنــدان مطلوبــی بــرای رشــد اقتصــادی و بــه 
تبــع آن افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات پســتی دیــده نمی شــود(  بخــش قابــل توجهــی از ایــن تعهــد در واقــع از 
ــازار محقــق می شــود. ــه بخــش رســمی ب ــق الحــاق فعــاالن بخش هــای غیررســمی و نیمه رســمی پســت ب طری
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و عرضه این خدمات، همچنیــن ضعف های بنیادین 
دولت در اعمــال الگوهای حکم رانــی خوب در حوزه 
اقتصاد، سبب شــــده تا برای بیشتر فعاالن اقتصای، 
هزینه های وارد شــدن به بخش رسمی اقتصاد، بیش 

از فواید آن باشد.
 به بیان ســاده، هزینه هایی که فعاالن اقتصادی بابت 
حضور در بخش رســمی اقتصاد، به طور مستقیم به 
دولت می پردازند یا به واسطه محدودیت های مقررات، 
متحمل می شــوند در برابر ســود ناشــی از امنیت و 
کاهش هزینه مبادله ناشی از حضور در بخش رسمی 
اقتصاد، آن چنان بزرگ است که در بسیاری از موارد، 
تراز حرکت از بخش غیررســمی به بخش رسمی، به 
خصوص برای شــرکت های کوچک و متوسط، کامال 
منفی است. در این شرایط طبیعی است که بنگاه ها و 

فعاالن اقتصادی تا حد ممکن از ورود به عرصه اقتصاد رسمی خودداری کنند.
با این اوصاف، آیا تالش اولین اپراتور خصوصی پست ایران، برای تقویت بخش 
رسمی و کوچک کردن بازار غیررسمی، آن هم در صنعتی که در حال حاضر 80 
درصد مبادالت آن در بخش غیررسمی و غیرشفاف انجام می شــود، ماموریت 

غیر ممکن است؟
نخستین اپراتور خصوصی پســت، چگونه بازار رسمی را 

بزرگ تر می کند؟
هنگامی که رفتاری بر اثر انگیزه های اقتصادی در جامعه شــــکل می گیرد و 
تقویت می شــــود، مؤثرترین و مطمئن ترین راه برای تغییر آن، تغییر شرایط، 
مناسبات و منطق اقتصادی حاکم بر آن رفتار است. برای تشویق فعاالن بخش 
خصوصی به حضور در بخش رســمی اقتصاد، ابزارهایــی  مانند اجبار قانونی و 
تقویت نظارت، چنــــدان کارایی نخواهد داشت. قدم اول برای تحقق این امر، 
کاهش هزینه فرصت حضور بازیگران کســب و کار، در بخش رسمی و تقویت 
پاداش و مزایای حضور در این بخش در مقایسه با فعالیت در بخش غیررسمی 

کیفیت پایین کاالهای 
عمومی و عدم کارایی 

دولت در تولید و عرضه 
این خدمات، همچنین 

ضعف های بنیادین 
دولت در اعمال الگوهای 
حکم رانی خوب در حوزه 

اقتصاد، سبب شــده 
تا برای بیشتر فعاالن 

اقتصای، هزینه های وارد 
شدن به بخش رسمی 

اقتصاد، بیش از فواید آن 
باشد.
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برای تشویق فعاالن بخش خصوصی 
به حضور در بخش رسمی اقتصاد، به 

جای روش هایی مانند اجبار قانونی 
و تقویت نظارت، باید از ابزارهایی 

همچون کاهش هزینه فرصت حضور 
بازیگران کسب و کار، در بخش 

رسمی و تقویت پاداش و مزایای 
حضور در این بخش بهره گرفت.

اقتصاد است.  با توجه به تعهدی که اپراتور اول خصوصی پست در مورد توسعه 
بخش رسمی بازار پست کشــور دارد، موضوع احیای مزیت های حضور و فعالیت 
بازیگران پستی در بخش رسمی بازار یکی از کلیدی ترین رویکردهای مورد توجه 
در طراحی و پیاده سازی مدل کسب وکار پســت اول بوده است. بر اساس این 
دیدگاه، اپراتور اول خصوصی پست، تقویت بخش رسمی بازار پست را در مســیر 

ارتقای ساختارمند شدن شبکه فعاالن پستی تعقیب می کند.
ارتقای ساختارمند شدن شبکه به این معنا است که هر یک از  کسب  وکارهای 
فعال در شــبکه، ضمن حفظ اســتقالل مدیریتی خود، بــرای ارتباط بهینه با 
همکاران، مشــتریان، جامعه و نهادهای نظارتــــی و تنظیم گر حاکمیتی، از 

اســتانداردهای عملیاتی و مدیریتی معینی پیروی می کند.
این اســــتانداردها، بر خالف الگوی رایج در ســایر بخش های اقتصاد کشور، 
در روندی دموکراتیک، به وسیله اعضای شــبکه و به اتکای رای آنان و با کمک 
مشاوران و صاحب نظران منتخب فعاالن صنعت، طراحی و تصویب می شــود و 
هدف کلیدی آن تقویت تجارت منصفانه و توســعه فرصت بازی های برد-برد 

میان فعاالن اکوسیستم و سایر اعضای شبکه ذینفعان 
صنعت پست است.

 در واقع اپراتور از طریق ایجاد شــبکه، عالوه بر کمک 
به تقویت روابــــط تجاری میان فعاالن صنعــــت، 
ارتباطات میان بازیگران بــازار و نهادهای نظارتــی و 

تنظیم گر حاکمیتی را تسهیل می کند.
 به ایــن ترتیب کاهش هزینه مبادلــه اطالعات میان 
حاکمیت و فعــاالن بخش خصوصــی، انتقال صدای 
واحد از فعــاالن صنعت بــه نهادهای سیاســــتی 
و مقررات گــذاران و در نهایت مشــارکت فعاالن در 
هوشمندســازی، سیاســــت گذاری و تنظیم گری 
چشم اندازی روشن برای کاهش هزینه و افزایش فایده 
اتصال به بخش رسمی بازار را پیش روی کلیه بازیگران 

کلیدی صنعت پست ترسیم می کند.
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خصوصی سازی  و تغییر نقش دولت ها
تاریخچــه خصوصی ســازی در ایــران سرشــار از شکســت های تلــخ و تالش هــای نافرجــام یــا بدفرجــام اســت. بیشــتر 
ــا  ــذار شــده منجــر شــده اســت ی ــودی و ورشکســتگی بنگاه هــای واگ ــه ناب ــران ب تجربه هــای خصوصی ســازی در ای
بــه بــاز تولیــد رانــت و ناکارآمــدی دولتــی در یــک قالــب تــازه و ایــن بــار حتــی نظــارت ناپذیرتــر و غیــر مســئول تر.

در ضرورت و اهمیت خصوصی سازی هیچ تردیدی وجود ندارد، اما، چالش اصلی 
خصوصی ســازی در ایران، فقدان نگاه جامع و رویکرد سیستماتیک به پدیده 
خصوصی سازی است. رفتار هر سازمان و بنگاهی برای تامین اهداف اصلی آن 
یعنی بقا و سودآوری به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی است که بنگاه در آن 
با شبکه ذینفعان خود به تعامل می پردازد. اگر خصوصی سازی را صرفا به مثابه 
انتقال مالکیت و حقوق بهره برداری از سازمان های دولتی و عمومی به بنگاه های 

خصوصی تعبیر کنیم، نمی توان انتظار داشت، بنگاه ها 
در محیطی که هیچ تغییر عمده ای نکرده، رفتارهای 

متفاوت و تازه ای داشته باشند.
در یک اقتصاد دولتی، هدف و کارکرد نظام اقتصادی 
به تامین معاش جامعه و خانوار فروکاســته شده و با 
این نگاه، یک برنامه ریزی متمرکز برای ســازماندهی 
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فعالیت بنگاه ها و روابط اقتصادی و مناسبات تجاری 
در اکوسیستم اقتصادی از سوی دولت انجام می شود 
که هدف آن بهینه سازی تامین معاش خانوار است. در 
این دیدگاه مدیریت بنگاه چیزی فراتر از برنامه ریزی و 
تصدی گری برنامه اجرایی تولید و ارائه کاال و خدمات 

به شبکه تحت نظارت و مدیریت دولت نیست.
در طول پنجاه سال گذشته و به طور ویژه در طول 
سی سال گذشته، ناکارآمدی این مدل و سیستم؛ 
حتی برای تحقق همان هــدف اولیه، یعنی تامین 
معاش خانوار به خوبی روشن گشته و امروز برتری 
راهبردی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نسبت 
به نظام اقتصادی دولتی، چه در ارزش آفرینی،چه 
در تاب آوری و حتی چــه در تاثیر مثبت بلند مدت 
بر رفاه جامعه، در زمــره واقعیت های بدیهی حوزه 

اقتصاد و کسب و کار محسوب می شود.
پیوستن متعصب ترین کشورها در پیگیری الگوی اقتصاد دولتی، به نظام بازار 
آزاد و خالص شــدن ســایر دولت ها از تفکر مدیریت دولتی اقتصاد، از طریق 
واگذاری بنگاه ها و بازارهای تحت تملک دولت به بخش خصوصی، عکس العملی 
به پیروزی نهایی ایده اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز 

دولتی بود.
اگر دولت ها در روند خصوصی ســازی همچنان عالقه مند به مداخله گسترده 
در مناسبات اقتصادی باشــند و از ایده برنامه ریزی متمرکز مناسبات، در این 
اکوسیستم دست نکشــند؛ واگذاری مالکیت بنگاه ها یا حق حضور در بازارها، 
بدون وجود فضا و فرصت برای خلق ارزش از سوی مدیریت کارآفرینانه، نوجو 
و خطرپذیر بخــش خصوصی و البته در غیاب ایفای نقش بــازار به عنوان مغز 
متفکر غیرمتمرکز برای تخصیص منابع در نظام اقتصادی؛ موجب شکل گیری 
صورت های ناسالم و ناکارآمدی از مناسبات اقتصادی خواهد شد که مشکالت 

و محدودیت های اقتصاد دولتی و خصوصی را یک جا جمع دارد!
امروز در آغاز خصوصی ســازی صنعت پست؛ حوزه بازســازی و تطبیق آن با 
اســتانداردها و الگوهای جهانی می تواند یکی از پیشــران های اصلی توسعه 

اقتصادی کشور باشد.
فعاالن این حوزه، افکار عمومی و سیاســت گذاران باید یک بــار دیگر به خود 
یادآوری کنند که خصوصی سازی تنها زمانی به سرانجام دلخواه خواهد رسید 
که با دو عنصر کلیدی دیگر همراه باشد. اول "نهادسازی"، یعنی تقویت بخش 

در یک اقتصاد دولتی، هدف و کارکرد 
نظام اقتصادی به تامین معاش جامعه و 

خانوار فروکاسته شده و با این نگاه، یک 
برنامه ریزی متمرکز برای سازماندهی 

فعالیت بنگاه ها و روابط اقتصادی 
و مناسبات تجاری در اکوسیستم 

اقتصادی از سوی دولت انجام می شود 
که هدف آن بهینه سازی تامین معاش 

خانوار است.
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شفاف و رســمی نظام اقتصادی در برابر بخش غیر رسمی، و دوم "آزادسازی"، 
یعنی واگذاری مدیریت و تصمیم گیری کالن اکوسیســتم؛ به منطق بازار. در 
چنین شرایطی رقابت شکل گرفته در بازار آزاد تضمین کننده حقوق و منافع 
جامعه خواهد بود و نیروی نهفته در مالکیت خصوصی تقویت کننده نوآوری های 
کارآفرینانه برای تعریف فرصت های تازه ای از همکاری های برد-برد خواهد شد. 
ترکیب این رقابت و همکاری همان چیزی است که کشورها برای پیمودن مسیر 

توسعه به آن نیازمندند.
پست اول، اولین اپراتور خصوصی پست ایران، بر اساس همین نگاه به طراحی و 
پیاده سازی الگویی از مدل کسب و کار شبکه ای، برای جذب حداکثری فعاالن 
صنعت پست به بخش رسمی و شــفاف، در قالب یک شبکه ساخت یافته اقدام 
کرده است؛ شبکه ای که می تواند هم زمان بستر مناسبی برای تعریف و توسعه 

رقابت منصفانه و همکاری سازنده میان فعاالن پستی باشد.
از ســوی دیگر، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی به عنوان نهاد 
مقررات گذار و تنظیم گر در بازار پستی کشــور، در طول سال های اخیر توجه 

ویژه ای را به الگوهــا و تئوری های »حکم رانی خوب« 
به عنوان معیار و اســتاندارد پایه، بــرای ایفای نقش 
حاکمیتی تنظیم گر در بازارهــای تحت نظارت خود 

داشته است.
ترکیب ایــن دو رویداد و رویکرد مبــارک، می تواند 
فعاالن شناســنامه دار صنعت پســت و کارآفرینان 
عالقه مند به این اکوسیستم را امیدوار سازد که تجربه 
خصوصی ســازی صنعت پســت در ایران، بر خالف 
نمونه های پیشین در سایر حوزه ها و صنایع، تجربه ای 
موفق و ضامن تامین پایدار منافع هر سه ضلع اصلی 
توســعه یعنی بازار، جامعه و حاکمیت باشــد. شاید 
حتی، این تجربه، به الگو و نمونه ای برای اصالح مسیر 
پروژه خصوصی سازی در ســایر بازارها و صنایع بدل 

شود.

امروز در آغاز 
خصوصی سازی 

صنعت پست؛ حوزه 
بازسازی و تطبیق آن با 
استانداردها و الگوهای 

جهانی می تواند یکی 
از پیشران های اصلی 

توسعه اقتصادی کشور 
باشد.
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زمین بازی را باید تغییر داد...
اپراتور اول خصوصی پست، چگونه می خواهد در این صنعت، نقش آفرینی کند؟

ورود اپراتورهــای خصوصــی بــه بــازار خدمــات پســتی، حاصــل یکصــد ســال تردیــد و تعامــل، بــرای انتظــام بخشــیدن 
ــی کــه  ــود: نامه هــا، بســته ها و هدیه های ــاز ضــروری ب ــه یــک نی ــازار و توســعه ظرفیت هــای آن در پاســخ ب ــن ب ــه ای ب

ــد. ــی می کردن ــری ط ــان کمت ــی را در زم ــافت های طوالن ــد مس بای

در ســال 96، حاکمیت در ایران باالخــره پذیرفت که 
رقابت بهتر از سوبسید، به این نیاز پاسخ می دهد.

تا پیش از ســال 96، اپراتوری خدمات پستی در ایران، 
در زمره خدمات دولتی و انحصاری شناخته شده و در 
اختیار شرکت پست جمهوری اسالمی بود. در تمام این 
سال ها، شماری از شرکت  های داخلی و بین المللی نیز 
در عرصه خدمات پســتی ایران فعال بودند؛ زیرا همه 
می دانستند که ظرفیت تبادل مرسوالت پستی، بیش از 

توان یک شرکت دولتی است. دولت راه های زیادی را در این سال ها آزمود تا بتواند 
به این وضعیت سر و سامان دهد. وضعیتی که در آن، بر اساس قانون، یک شرکت 
دولتی، مرجع انحصاری ارایه خدمات پستی بود. شرکت های متعدد دیگری نیز، 

در همین فضا و به شیوه ای کامال قانونی)!( به فعالیت خود ادامه می دادند.
ســرانجام، با تصویب مجلس و البته به پیشــنهاد دولت، یک" گام آخر" اصولی 
برداشته شد: اساسنامه شــرکت ملی پســت تغییر یافت و پدیده تازه ای به نام 
اپراتورهای خصوصی پســت، پا به میــدان رقابت با اپراتــور دولتی این صنعت 

گذاشتند. به این ترتیب، اپراتوری خدمات پستی از انحصار دولت خارج شد.
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اپراتورهای خصوصی، چگونه می خواهند 
خلق ارزش کنند؟

این مهمترین سوال پیش روی هر بازیگر تازه ای است 
که می خواهد ردپای باثباتی در بازار داشته  باشد. عضو 
هیات مدیره پست اول ) نام تجاری اپراتور اول خصوصی 

پست کشور( پاسخ مفصلی برای این پرسش دارد.
حسین رضایی می گوید که آن ها، در اپراتور اول، سودای 
تشکیل شــبکه فراپســت را دنبال کرده اند. شبکه ای 
که "فرصت های تــازه ای در هم گرایی خلق می کند و 
می تواند هزینه ارایه خدمات را کم و بــازار را بزرگ تر 
کند." بازار بزرگ تر، از منظر رضایــی، معانی مختلفی 
دارد، از جمله حضور فعــاالن خصوصی در بخش هایی 
از بازار که قبال در انحصار دولت بوده اســت یا بازارهای 
تازه ای همچون خدمات مالی یا انتقال کاالهای خاص 

مثل دارو.
به نظر می رسد هم دولت و هم فعاالن بخش خصوصی، 
توجه زیادی به بخش غیر رســمی بــازار دارند. دولت 
از ساماندهی شــدن بازار به دو روش سود می برد: اول 
آنکه از تضییع حقوق مصرف کننده در بازار غیر رسمی 
جلوگیری می شــود و دوم آنکه با بزرگ شــدن بخش 
رسمی بازار، درآمدهای دولت از محل بهره مالکانه و حق 

امتیاز بیشتر می شود.
البته که دولت بزرگترین ذینفع تولید رضایت در مردم 

است. انتظاری که به نظر می رسد دولت برای دستیابی به آن، فشارهای زیادی بر 
اپراتورهای خصوصی وارد خواهد کرد.

اپراتورهای خصوصی هم، به بازار غیر رســمی چشم داشــت زیادی دارند. آن ها 
امیدوارند که گســترده شدن چتر خدمات پستی در سراســر کشور، بسیاری از 
فرستندگان بسته های پستی را وارد بخش شفاف بازار کند.  از سوی دیگر، فراگیرتر 
کردن پوشش خدمات پستی در سراسر کشور، پدیده ای است که به تعبیر رضایی، 
جز از طریق تشکیل یک شبکه از فعاالن خرد و بزرگ بازار، شکل گیری و توسعه 
فعاالن منطقه ای و تعامل اجزای مختلف زنجیره تامین خدمات پســتی و پست 
لجستیک، امکان پذیر نیســت. این ماموریت اصلی اپراتور اول در تشکیل شبکه 
فراپست است. این ها، ارزش هایی اســت که اپراتور اول می خواهد برای کسب و 
کارها و فعاالن این حوزه خلق کند. اما این بازار، ذینفعان دیگری نیز دارد که باید 

منافع آن ها تامین شود: مصرف کنندگان نهایی! 

 اپراتورهــای خصوصــی چگونه به مصرف کننــده نهایی 
سود می رسانند

رضایی می گوید : 
       " نتیجه چنین تالشی در صورت موفقیت این است که شهروندان بتوانند با سهولت 
بیشتری به انواعی از کاالهای مورد نظر خود دســت یابند و عرضه کنندگان نیز  

بتوانند با هزینه کمتری، خدمات خود را به تعداد بیشتری از افراد ارایه کنند." 
حضور اپراتورهای خصوصی، بیش از همه به مصرف کنندگان خدمات پستی سود 
خواهد رســاند: "  80 میلیون ایرانی که می توانند با اطمینان خاطر، هر مرسوله 
پستی را از هر کجا، به هر مقصدی در داخل و خارج کشور ارسال کنند. این تمام 
هدفی است که ما در اپراتور اول دنبال می کنیم و برای تحقق آن راهی جز تشکیل 

دولت از ساماندهی شدن بازار به دو روش 
سود می برد: اول آنکه از تضییع حقوق مصرف 

کننده در بازار غیر رسمی جلوگیری می شود 
و دوم آنکه با بزرگ شدن بخش رسمی بازار، 
درآمدهای دولت از محل بهره مالکانه و حق 

امتیاز بیشتر می شود.
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شبکه فعاالن پستی یا فراپست نمی شناســیم."  با این تعبیر، رضایی می خواهد 
خط روشنی بین پست اول و سایر اپراتورهایی بکشد که مزیت حضور در بازارهای 
حفاظت شــده را، به عنوان اهرمی انحصاری برای بیرون کردن رقبا از بازار تلقی 
کردند.  الگویی که پست اول به عنوان مدل کسب و کار خود برگزیده است؛ یک 
مدل مشارکتی اســت. این می تواند حرف تازه ای در کســب و کار اپراتورهای 

خصوصی در ایران باشد. 

اعضای شبکه چگونه با هم ارزش مبادله می کنند؟
شبکه شدن و کسب و کارهای شبکه ای،فرصت های متعددی برای خلق ارزش به 
همراه دارد. اما به نظر می رسدکه اساس همه آن ها، بر "کاهش هزینه دسترسی" 
است: دسترسی اعضای شبکه به یکدیگر، به منابع و امکانات مشترک و به مخاطب 
یا مشتری. اشــتراک زیرســاخت ها در بخش های دانش فنی، فناوری، مالی و 
حقوقی، در واقع حاصل دسترسی اعضای شــبکه به یکدیگر و اشتراک اهداف، 
منابع و بازار توسط آن هاست . بخش مهمی از ماموریت های اپراتور اول در ایجاد 
شبکه فراپست، سرمایه گذاری در تامین بخشی از این زیرساخت ها و تسریع در 
فرآیندهای به اشــتراک گذاردن منابع اســت. پدیده ای که به دالیل فرهنگی و 
اقتصادی در ایران چندان تجربه نشــده و همواره با دشواری ها و پیچیدگی های 
زیادی رو به رو بوده است. بیشتر ما تجربه های متعددی از شراکت هایی داریم که 

خیلی زود و ناپخته شکل می گیرند و به سرعت هم نابود می شوند.
عضو هیات مدیره پست اول می گوید که مقررات گذاری و استانداردسازی، بخش 
مهمی از آورده های اپراتور اول، در شکل گیری شراکتی است که خودش پایه گذار 
آن اســت: " ارتباط میان اعضا باید روان و دقیق تعریف شــود و استاندارد سازی 
ارایه خدمات، مقررات عضویت در شبکه، خدمات مشاوره حقوقی، ضمانت اعضا 

نزد یکدیگر و از همه مهمتر کمک به تخصصی تر شدن 
حوزه فعالیت، می تواند  به تعامالت بهتر درون شــبکه 
کمک کند. " اشــاره رضایی به کلیــدواژه "تخصصی تر 
شدن خدمات"، یک نقطه طالیی در این گفت و گوست. 
گرچــه برخی فعاالن پســتی، به مــرور در حوزه های 
اختصاصی تری، مثال در پســت بین الملل یا در مناطق 
خاصی از کشور، حضور فعال تری پیدا کرده؛ یا از برخی 
زیرساخت ها، به صورت اشتراکی اســتفاده می کنند؛ 
اما، واقعیت آن است که بیشــتر آن ها، بخش بزرگی از 
فرآیندهای اصلی قبول تا تحویل را، به دالیل متعددی، 
در داخل شــرکت های خود انجام می دهند. رویکردی 
که ممکن است به زودی، شــاهد تغییرات عمده ای در 
آن باشیم. مثل ورود شــرکت هایی که فقط در فرآیند 
قبول حضور می یابند یا فقــط تحویل نهایی را برعهده 
می گیرند. رضایی می گوید تغییرات وسیع تری هم در 
راهند: " شــبکه می تواند با حمایت از کسب و کارهای 
محلی و کوچک، خدمات آن هــا را در  برای حضور در 
شــعاع بزرگ تری از دایره کســب و کار ارتقا دهد. از 
سوی دیگر یک مجموعه کوچک و محلی اما پرتحرک 
و مستعد رشدمی تواند به بازارهای ملی دسترسی پیدا 
کند و بزرگ تر شــود. این تغییر ســایز، حتی می تواند 
مفهــوم بازارهای تخصصــی را گســترش دهد:"مثل 
سرمایه گذاری در زنجیره سرد یا جابه جایی نمونه های 

آزمایشگاهی، با رعایت استانداردهای خاص آن."

خدمات تازه، فعاالن تازه و رویکردهای تازه
به نظر می رسد اپراتورها در سه جبهه به طور هم زمان، 
حضور خواهند یافت. نخست، در افزایش کارایی و ارتقای 
عملکرد فعاالن بازار، دوم تالش برای خلق بازارهای تازه 
و ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه پست لجستیک و 
سوم، پوشــش حداکثری جمعیت و دسترسی ساده تر 

مصرف کنندگان سراسر کشور به خدمات پستی.
نتیجه چنین تالشــی، در صورت موفقیت، این است؛ 
که شهروندان بتوانند با ســهولت بیشتری به انواعی از 
کاالهای مورد نظر خود دست یابند و عرضه کنندگان 
نیز قادر باشند با هزینه کمتری، خدمات خود را به تعداد 

بیشتری از مشتریان ارایه کنند.
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