
:عنوان پروژه

ارائه  بررسی تطبیقی نحوه خصوصی سازي شرکتهاي پست و     
مدل اجرایی در کشور

سازمان خصوصی سازي: کارفرما 

1390:سال اجرا 



شرح خدمات پروژه  

فصل اول 

 س�� خدمات اقتصاد بر  مروري�

ايران اسالمي جم�وري �ست شرکت موجود وضعيت شناخت

کشور  درچند �س�� شرک��اي بھ مر�وط شده انجام اصالحات و  واگذاري  روش�اي برر��� 

نمونھ



ادامھ

فصل دوم

ست� بخش در  واگذاري  قابل دارائ��اي و  )توز�ع و  ر�سپاري  قبول،( خدمات نوع �عي�ن

در  سازي  خصوص دوره در  آن تم�يد چگون�ي و  �ست بخش در  عام خدمات سرو�س برر��� 

�ست بخش

ست بخش در  شده خصو��� اپراتور  براي مر�وطھ ضوابط و  شرايط مطالعھ�

ست بخش در  حاکمي�� و  رقاب�� �عرفھ �اي بيان و  �عرفھ جدول  تنظيم�

ارباز  در  رقابت تضم�ن و  �س�� بازار  بر  حاکم شرايط و  ضوابط �عي�ن



فصل سوم

مقررات گذار سازمان ساختار طراحی

گذاري مقررات ابزارهاي

پست يگذار مقررات نظام درباره کشورها تجربیات تطبیقی مقایسه

ادامھ



فصل چ�ارم

در رابطه با آزادسازي بازار پستی در ایران ارائه پیشنهاد

مدل اصالحات در بخش پست کشور

ا.ا.چارچوب پروانه پیشنهادي براي شرکت پست ج

 سازي مدل خصوصیارایه

ادامھ



ا.ا.وضعیت کنوني شرکت پست ج

درصددرآمدانواع خدمات پستي

٩٣٧٧٤٨٠٫٥٢پستي خدمات

٦٢٧٩٩٠٠٫٣٥پستي عملیات

٢٠٦٣٨٣٠٫١٢)غیره و تمبر(بھادار اوراق

٥٨٤٢٠بھا اجاره و پستي اقالم فروش

٣٥٣٠٠الملل بین پست

٤٧٠٦٠سایر

)ميليون ر�ال( ۱۳۸۷ا در سال .ا.انواع درآمد�اي شركت �ست ج



ا.ا.وضعیت کنوني شرکت پست ج

سال
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1387تا  1382ا طی سالهاي .ا.سهم هزینه هاي نیروي انسانی از کل هزینه هاي شرکت پست ج



2007سرانه مرسوالت پستی به ازاي هر کارمند پست در کشورهاي منتخب در سال 

ا.ا.وضعیت کنوني شرکت پست ج



1387-1382ا طی سالهاي .ا.آوري شرکت پست ج) زیان(سود

ا.ا.وضعیت کنوني شرکت پست ج



1387-1382ا طی سالهاي .ا.مقایسه داراییها و بدهی هاي شرکت پست ج

ا.ا.وضعیت کنوني شرکت پست ج



ا.ا.جمع بندي وضعيت کنو�ي �ست ج

است اندک مشابھ شرک��اي بھ �س�ت �ست شرکت درآمدي تنوع.

است �ار�ر  صنعت(د�د مي �شکيل را شرکت �اي �ز�نھ �ل درصد ۷۰ �ار ن��وي �ز�نھ(

است مناسب دنيا بھ �س�ت �ار  ن��وي وري ��ره.

است بوده ز�ان دچار  �مواره گذشتھ سال�اي طي ا.ا.ج �ست شرکت.

۹۰ از �شب ساختمان و  زم�ن دف��ي، ارزش اساس بر (است ب�ش��  �سيار  شرکت �اي بد�� از  شرکت داراي��اي 

 )د�د مي �شکيل را داراي��ا درصد



 سوال اص�� با توجھ بھ موضوعات مطرح شده اين است کھ علت ز�انده  بودن
شرکت در چ�ست؟

دولت توسط خدمات نامناسب گذاري  قيمت

خدمات پوشش وسيع حوزه و  کشور  گس��د�ي  

غ��اقتصادي الزامات اساس بر  خدمات ارايھ و  عام خدمات حوزه �عر�ف عدم



تجر�يات ساير کشور�ا

ازارب در رقابت و است بوده بخش در سازي خصوصی بر مقدم آزادسازي 
.است آمده وجود به ابتدا

مسلط پستی شبکه به دسترسی ومقررات قوانین)Incumbent( تهیه دقت به 
.است شده

راهمف را کارایی موجبات که شده انتخاب نحوي به گذاري قیمت نظام 
 گذاري تقیم” سپس و “بازگشت نرخ اساس بر گذاري قیمت” ابتدا (آورد
)“قیمت سقف

وانینق در آن ارایه وچگونگی تعریف دقت به عام خدمات دسترسی حوزه 
.است آمده

و نآرژانتی(دارد وجود دنیا در شده خصوصی شرکت بازگشت تجربه 
)دانمارك



ا .ا.داراي��اي قابل واگذاري شرکت �ست ج 

به" پستی امور کلیه گردیده مجاز دولت 44 اصل قانون ابالغیه اساس بر 
 توزیع و مدیریت و مبادالت و تجزیه اصلی شبکه هاي استثناي

 و ی،دولت غیر عمومی نهادهاي و بنگاهها" به را "پستی پایه خدمات
.نماید واگذار "تعاونی و خصوصی بخشهاي

و ريگ تصدي فعالیتهاي جداسازي زمینه در دولت وظیفه به توجه با 
  اصلی ه هايشبک” عبارت دو تعریف یکدیگر، از پست بخش حاکمیتی

 همیتا داراي آنها معناي تعیین “پایه خدمات توزیع و مدیریت ” و“
.است العاده فوق



مالحظات

ملی وانینق طبق پستی، ادارات و شرکتها تعهدات مهمترین از یکی 
.است پستی شبکه در امنیت ایجاد تعهد المللی، بین و

بر نظارت و کنترل که می یابیم در پستی ارزش زنجیره بررسی با 
 ارسال از جلوگیري و شبکه امنیت حفظ جهت در پستی مرسوالت
 ايبخشه در دیگر هرجاي از بیش مجاز، غیر پستی مرسوالت

.است امکانپذیر توزیع و تجزیه

پستی ارتنظ و کنترل اعمال که پستی ارزش زنجیره از قسمت تنها 
 و جزیهت بخش است، امکانپذیر آن در مقررات تنظیم نهاد توسط
 .است پستی توزیع



تضمین رايب آنها اکثر که می دهد نشان کشورها، سایر پستی قوانین بررسی 
 بر را شرطهایی )عام خدمات تأمین جهت در( مصرف کنندگان حقوق

 وزیعت مدیریت نیز ایران در .نموده اند اعمال خود پست بخش اپراتورهاي
 دولت یحاکمیت وظایف جزو قانون در صراحتاً که است وظایفی از پستی
.است شده تعیین

الزامات ی،پست تحویل شبکه به مربوط الزامات و شرایط مهمترین از یکی 
 شرحی شورهاک برخی در که است پستی آژانسهاي یا دفاتر تراکم به مربوط

 حقوقی داسنا یا عام خدمات اپراتورهاي پروانه در آن از کاملی و دقیق بسیار

.می شود گنجانده پستی ثانویه

مالحظات



تفکيک داراي��ا در بخش�اي تجز�ھ و توز�ع

با رابطه در( فوق الذکر حاکمیتی وظایف انجام براي آیا داردکه وجود سئوال این 
 پست شرکت اییهايدار تفکیک به نیازي )مشتري منافع و پستی شبکه امنیت حفظ

 به قرراتم تنظیم نهاد به آنها از برخی انتقال و توزیع و تجزیه بخشهاي در ا.ا.ج
  خیر؟ یا دارد وجود حاکمیتی وظایف انجام منظور

بلکه ست،ا نشده تعریف عبارتی پست بخش در "تجزیه اصلی شبکه" عبارت 
 قابل پست بخشهاي سایر از که نیست فعالیتی نیز تجزیه فعالیت خود اصوالً

.باشد تفکیک

ًجزو )ستیپ ارزش زنجیره فعالیتهاي سایر همانند( تجزیه بخش فعالیتهاي اصوال 
.هستند تصدي گري فعالیتهاي

بطوریکه )یرهزنج این بخشهاي کلیه در( پستی ارزش زنجیره فعالتهاي تفکیک 
 شود، اگذارو خصوصی بخش به بقیه و باقیمانده دولت مالکیت در آنها از بخشی

.است نداشته سابقه دنیا کجاي هیچ در کنون تا



نظام مقررات گذاري در بخش �ست

 تعریف نقاط دسترسی به زنجیره ارزش پستی

در بازار ضوابط و شرایط حاکم بر بازار پستی و تضمین رقابت

 تنظیم مقررات پستیساختار سازمان

قیمت گذاري

 الزم براي ارائه خدمت و تعهدات خدمات عامشرایط



گذاري  گذار در قیمت میزان دخالت مرجع مقررات
خدمات پستي

خدمات رزرو شده
-راتتصویب قیمت از جانب مرجع مقر. کنترل کامل قیمتي از جانب دولت

گذار ملي

خدمات عام غیر رزرو
ظارت قیمت خدماتي کھ براي رقابت آزاد ھستند از طریق مکانیسم بازاري ن

لحاظ نمودن . الزامات نظارت و افشاي اطالعات. شودشده تعیي مي
.مکانیسمھاي کنترل قیمت بھ صالحدید مسئولین

سایر انواع خدمات پستي
رت کنترل قیمت در صو. الزامات افشاي اطالعات. گذاري بازار آزاد قیمت

.صالحدید مسئولین



معیارھاي اھداف كیفیت خدماتتعریف

دسترسي

قیمت عادالنھ و پوشش دھنده ھزینھ

)  D+6و   D+1(نامھ سفارشيبر اساس لیست مشخص شدهفرانسھ

)D+2(بستھ داخلي

USOقیمت پوششي براي ندارد

اتحادیھ  ١٩٩٧الزامات سال آلمان

اروپایي و پست اكسپرس

)  D+3و   D+1(نامھ سفارشي

)D+3(بستھ 

شخصي، فلھ و :سبد ٣براي (قیمت پوششي 

)تسھیم كار

اتحادیھ  ١٩٩٧الزامات سال ایرلند

اروپایي

قیمت پوششيندارد)D+3و   D+1(نامھ سفارشي

كیلوگرم بھ جز  ٢نامھ داخلي تا ھلند

 ١٠تا  پست مستقیم ، بستھ داخلي

 ٢٠كیلوگرم، بستھ خارجي تا 

كیلوگرم

  USOنامھ سفارشي  در حوزه 

)D+1(

الزامات خدمات : سبد ٢براي (قیمت پوششي دارد

 عام، مشتریان خصوصي و بنگاھھاي كوچك در

USO(

تعریف الزمات خدمات عام در کشورهاي مختلف



 قیمت عادالنھ و پوششمعیارھاي دسترسياھداف كیفیت خدماتتعریف

دھنده ھزینھ

 ١٩٩٧الزامات سال پرتغال

اتحادیھ اروپایي

ھدف براي دارنده  ٧

USO

قیمت پوششيندارد

 ٢٠نامھ و بستھ تا سوئد

كیلوگرم

و   D+1(نامھ سفارشي

D+3(

یش میانگین حداكثر افزاندارد

در ھر ستاده

 ٢٠نامھ و بستھ تا انگلستان

)تحت بررسي(كیلوگرم

ھدف براي دارنده  ١٨

USO

 قیمت پوششي در حوزهدارد

داراي مجوز

تعریف الزمات خدمات عام در کشورهاي مختلف



قیمت عادالنھ و پوشش معیارھاي دسترسياھداف كیفیت خدماتتعریف

دھنده ھزینھ

 UPUبر اساس تعریف ایران

ھ كیلوگرم و بست ٢نامھ تا 

كیلوگرم ٢٠تا 

و   D+1(نامھ سفارشي

D+3 ( ( ٢٠٠٧تا سال 

ش ھشتاد وپنچ درصد پوش

نود و  ٢٠١٢وتا سال 

ھشت درصد پوشش

٢٠٠٧تا سال 

براي تمام مناطق  -

نفر ١۵٠٠باالي 

حداقل یك بار در روز -

و شش روز در ھفتھ 

درصد شبكھ ٧۵براي 

قبول براي شھرھاي  -

 ٨نفر  ٢۵٠٠باالي 

ساعت در روز براي 

شش روز در ھفتھ

ز تحویل یك بار در رو -

 شش روز در ھفتھ براي

درصد جمعیت ٩٠

USOقیمت پوششي در 

تعریف الزمات خدمات عام در کشورهاي مختلف



USOدر خارج از حوزه USOدر حوزه 

 اتحادیھ مقررات

اروپایي

 براي زیان جبران ھمراه بھ مجوز صدور

خدمات ارایھ

)مجوز بدون( كنترل و نظارت

كنترل و نظارتمجوز صدورایتالیا

 وپست نامھ حمل براي مجوز صدورآلمان

رزرو محدوده از خارج در مستقیم

براي مجوز صدور و نظارت

 ارزش ھاي سرویس ، نامھ ترافیك

خانگي آوري جمع ، افزوده

-مجوز صدورھلند

مجوز صدورانگلستان

گرم ١٠٠ از بیشتر مستقیم حمل و نامھ -

)قلم ۴٠٠٠ از بیشتر( كلي پست-

شده تعریف فعالیتھاي ادغام-

نظارت و مجوز بدون

رژیم هاي مختلف صدور مجوز در برخی از کشورهاي اروپایی



�ا �عرفھ

رزرو  ناحيھ
 الزامات حوزه در نوا�� ساير

عام خدمات

RPI-XRPI-Xآملان

�RPI-XRPI-Xلند

RPI+XRPI+Xپرتقال

RPI-XRPI-Xان�لستان

.است شده عمل "قيمت كن��ل " اساس بر تاكنون ايران

مقایسه نظام مقررات گذاري قیمت در ایران و برخی کشورهاي 
منتخب



ارايھ پ�ش��اد�ا

زادسازيآ

 انحصار ایـن  ا  فعایتهاي پستی در.ا.قانون تشکیل شرکت پست ج 13بر اساس ماده
رکت مجـوز شرکت قرار دارد و شرکتهاي دیگر براي فعالیت می بایست از ایـن شـ

تـه آزادسازي تـا حـدودي پـیش رف(بگیرند، موضوعی که در عمل رخ نداده است
)است

حوزه بازار پسـت مشـخص نبـوده و لـذا نمـی تـوان در حـدود بـازار و کنتـرل آن 
ت در انواع خدمات مختلف در کشـور کـه شـبیه خـدمات پسـتی اسـ .اقدامی نمود

.رحال ارایه است بدون آن که مشخص باشد که در این بازار قرار دارند یا خی
سـازمان  بازار آزادسازي شده نیاز به رگوالتور دارد، هرچند که در قـانون تشـکیل

خـش نـام تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این سازمان به عنـوان رگوالتـور ب
.داردبرده شده است، ولی در عمل این سازمان فعالیتی در بازار پست کشور ن



ولـی  ا صـورت گرفتـه اسـت.ا.هرچند کـه شرکتی سـازي شـرکت پسـت ج
تجاري سازي آن به صورت کامل رخ نداده اسـت و ایـن شـرکت هنـوز از 

د دریافـت کمک هزینه هایی استفاده می کند که در یک فرآیند غیر نظانمنـ

.می نماید

 مشخص نبودن حـوزه ارایـه خـدمات عـام در کشـور کـه گـامی در جهـت

.ا است.ا.تجاري سازي شرکت پست ج

 رکت پسـت شـ(عدم وجود قوانین مربوط به دسترسی به شبکه اپراتور مسلط
هرچند که در عمل در برخی موارد بدون مقـررات گـذاري موضـوع ) ا.ا.ج

.سامان یافته است

ربوط به عدم آزادسازي قیمتها در بازار خدمات پستی به خصوص قیمتهاي م

. ا که یکی از الزامات آزادسازي در بخش است.ا.شرکت پست ج

 عدم وجود پروانه فعالیت در بازار براي اپراتورهاي پستی



خصو��� سازي 

و رقابت متناسب قوانین و بخش آزادسازي ، سازي خصوصی از قبل 
.باشد آمده پدید دسترسی

آن مالی تامین و ارایه چگونگی و عام خدمات حوزه واگذاري از قبل 
.شود تعیین رگوالتور توسط

شود جلوگیري پستی خدمات زنجیره تفکیک از االمکان حتی.

هاي سرویس مورد در( اي الیه صورت به تواند می واگذاري نهایت در 
.کاهد می را اقتصادي هاي صرفه البته که گیرد صورت )مختلف



را��ار ��ا�ي

زار پسـت از مجموع دالیل یاد شده این نتیجه حاصل می شود که با    
حداقل (کشور می بایست حداقل براي یک دوره زمانی کوتاه مدت 

ت به منظور فراهم شـدن شـرایط الزم آزادسـازي و در نهایـ) ساله 2
تی خصوصی سازي را طی نماید که در ایـن مقطـع زمـانی موضـوعا

ت در همچون ایجاد نهاد مقررات گذار در بازار، صدور پروانـه فعالیـ
ی ارایـه بازار، آزادسازي قیمتها و تعیین حوزه خدمات عام و چگونگ

 .آن باید به سرانجام برسد



با تََشكر
گروه پژوھشي اقتصاد جھاد دانشگاھي تربیت مدرس  


