ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ
ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدھﻢ-ﺑﮫﺎر١٣٩٩

ﺳﺎل
ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻧـﻮآوری و ﺧـﺪﻣﺖ

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﻠﺲ دھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ:

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ  ١٣٠درﺻﺪی ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪھﺎی ﭘﺴﺘﯽ

ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ورود »ﭘﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ« ﺑﻪ »ﺑﻮرس«
ﮐﻮوﯾﺪ  ١٩از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺴﺘﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
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رمضانعلی سبحانیفر
رئیــس کمیتــه ارتباطــات مجلــس دهــم شــورای
اســامی
ســبحانیفر نقــش پررنگــی در تدویــن و تصویــب
اساســنامه شــرکت ملــی پســت و تشــکیل پســت
خصوصــی در کشــور داشــته اســت .او در ایــن
گفتوگــو از شــیوه تدویــن و اهــداف ایــن قانــون
و وظایــف نهادهــای مختلــف در اجــرای آن گفتــه
است.

اخبار
ایدنمارت؛ ایده ای برای تسهیلگری صادرات
مصطفی شهسواری

10

نسیم رستمی
روانشناس صنعتی و سازمانی

هیـچ بنبسـتی وجود ندارد

دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی ایران
[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹

افــــزایش  130درصــدی ارســال
بستههـــــای پســــتی
صابر فیضی
عضو هیأت مدیره پست اول
صابــر فیضــی از مدیــران کارآمــد و باســابقه
صنعــت مخابــرات در ایــران اســت .توانمندیهــای
فیضــی در آذربایجــان شــرقی ســبب شــد تــا
بهعنــوان مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران
انتخــاب شــود و مدیریــت کالن  31شــرکت
اســتانی را در کنــار شــرکت ارتباطــات ســیار
برعهــده بگیــرد .وی از دیمــاه ســال گذشــته،
عضویــت در هیأتمدیــره پســت اول را پذیرفتــه
است.

علی نعمتی شهاب
مشاور تحلیل وتوسعه کسبوکار

اصول مدیریت جهانی زنجیره تأمین

حمایــت ســازمان تنظیــم مقــررات از
بخــش خصوصــی

۱۳

فضــای مســاعد بــرای ورود «پســت
خصوصــی» بــه «بــورس»

دکتر محمدجواد سلیمی
عضو هیأتمدیره فرابورس
دکتــر محمدجــواد ســلیمی ،اســتاد دانشــگاه عالمه
طباطبایــی ،عضــو هیأتمدیــره فرابــورس ،عضــو
هیأتمدیــره و از مشــاوران شــرکتهای عضــو
هلدینــگ فاخــر اســت .او در ایــن گفتوگــو
تحلیلــی جامــع و واقعبینانــه از وضعیــت بــورس
اوراق بهــادار ایــران ،دالیــل افزایــش ،فرصتهــا
و تهدیدهــای آن ارائــه کــرده اســت.

صاحب امتیاز :گروه خدمات تیپاکس
مدیر مسئول :منوچهر مطیعا
سردبیر :سپیده شهرام
شورای سیاست گذاری نشریه:
دکتر مهرداد فاخر ،مدیر عامل تیپاکس/دکتر جمشــید ناظمی ،نایب رئیس هیاتمدیره و رئیس شورای عالی مدیران تیپاکس/
مهندس محمدحسن کرباسیان ،مدیرعامل پست اول/مهندس حســین رضایی ،عضو هیاتمدیره شرکت پست اول/دکتر سید
غالمرضا کاظمی دینان ،مشــاور ارتباطات هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس/منوچهر مطیعا ،مشــاور مدیر عامل و عضو هیاتمدیره
تیپاکس/دکتر نگار معتمدی ،نماینده مدیرعامل و مدیر دفتر اســتراتژیک تیپاکس/هومن خطیبی ،مدیربرند تیپاکس /سپیده
شهرام ،سردبیر/علی افشار قاسملو ،مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان
مدیر هنری :زهره محبی/گزارشگر :علی شهال/مترجم :امیرحسین پاشاپور/ویراستار :مونا روشندل

شماره یازدهم-بهار ۱۳۹۹
No.11-june 2020
نشــریه داخـلـی گـروه خـدمــات تیـپاکس

نشانی :تهران ،شهرک استقالل ،خیابان نخ زرین ،بلوار تعاون ،نبش کوچه رضا
کد پستی /15996861۴4021 :خط ویژه/۰۲۱ -۴۱۰۳۶۰۰۰ :خدمات مشتریان۰۲۱ - ۸۴۵۷ :
س است نشریه ،آماده دریافت و انتشــار مطالب خوانندگان است مطالب رسیده
تیپاکس ،نشــریه داخلی گروه خدمات تیپاک 
پس از ویرایش منتشر می شوند استفاده از مطالب مندرج در نشــریه ،با ذکر منبع بالمانع است مقاالت و مطالب دریافتی پس
فرستادهنمیشود.
امور چاپ :پیمان الیاسی/لیتوگرافی و چاپ :چاپ طاها

پروند های بــرای کرونا
سپیده شهرام

ســال  2020را در حالــی بــا بحران شــیوع گســترده ویــروس کرونا آغــاز کردیم
کــه جهــان در انتظــار بهبــود اغلب شــاخصهای اقتصــادی بــود .در مــاه ژانویه
و پیــش از روشــن شــدن ابعــاد گســترده خســارات کرونــا ،صنــدوق بینالمللی
پــول نــرخ رشــد اقتصــادی جهــان را  3/3درصــد بــرای امســال و  3/4درصــد
بــرای ســال  2021پیشبینــی کــرده بــود امــا اکنــون بــا تغییــر معــادالت،
ایــن ســازمان بــه دلیــل شــیوع گســترده ویــروس کرونــا و توقــف بســیاری از
فعالیتهــای اقتصــادی از کوچــک شــدن  3درصــدی اقتصــاد جهــان در ســال
جــاری میــادی خبــر میدهــد.
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بینالمللــی پــول ،بــرای نخســتین بــار بعــد از
زمــان رکــود بــزرگ در ســال  ،۱۹۳۰اقتصادهــای توســعهیافته ،اقتصادهــای
نوظهــور و اقتصادهــای در حــال توســعه هــر ســه همزمــان در رکــود قــرار
گرفتهانــد .در حــال حاضــر ،فعالیتهــای مرتبــط بــا هتلهــا و رســتورانها،
صنعــت هواپیمایــی ،اتوبوســرانی ،تاکســیرانی و دیگــر بخشهــا بهشــدت افــت
کــرده و در بســیاری از مــوارد کامــ ً
ا متوقــف شــده اســت و بــا توجــه بــه
اینکــه بیــش از  ۵۰درصــد از مشــاغل در کشــورهای مختلــف در بخــش
خدماتــی اســت ،ویــروس کرونــا بــه نیمــی از اشــتغال کشــورها در بخــش
خدماتــی آســیب بســیار جــدی وارد کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،شــرکتهای
کوریــر ســرویس و پلتفرمهــای فعــال در حــوزه ارســال کاال جــزء معــدود
شــرکتهایی هســتند کــه هرچنــد در ابتــدای بحــران بــا کاهــش فعالیــت
مواجــه شــدند ،امــا درنهایــت بــه دلیــل قوانیــن محدودکننــده عبــور و مــرور و
کاهــش فــروش حضــوری اغلــب کاالهــا ،در رده شــرکتهایی قــرار گرفتنــد
کــه بحــران برایشــان بــه فرصــت تبدیــل شــد تــا جاییکــه آمارهــای بخــش
دولتــی و خصوصــی در ایــران نشــان داد کــه تعــداد بســتههای ارســالی بیــش
از  100درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت .اکنــون مــردم ترجیــح میدهنــد
ت شــرکتهای کوریرســرویس اســتفاده
بهجــای خریــد حضــوری ،از ظرفیــ 
کننــد بنابرایــن پیشبینــی میشــود بخــش بزرگــی از ایــن جهــش پــس
از کرونــا هــم مانــدگار خواهــد مانــد زیــرا در ایــن مــدت فرصتــی پیــش آمــد
تــا مــردم بــا مزایــای اســتفاده از خدمــات شــرکتهای کوریرســرویس بیشــتر
آشــنا شــوند.
مــا نیــز در ایــن شــماره از فصلنامــه تیپاکــس ،بــه بررســی تأثیــر کرونــا
بوکار و فعالیــت شــرکتهای پســتی در ایــران و جهــان
بــر تجــارت ،کســ 
پرداختهایــم.
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مســـــؤولیت اجتـمـــــاعـــــی
تیپاکـــس در دوران کرونـــا

۳۳

کوویـــد  ۱۹و پیامدهـــای آن
بـــر کســـبوکار

42

تجــارت هنوز ادامــه دارد

مســـؤولیت اجتماعـــی در تیپاکـــس
بـــه مجموعـــ ه فعالیتهایـــی گفتـــه
میشـــود کـــه بســـتر آن فعالیتهـــای
انساندوســـتانه ،تابـــع ارزشهـــای
اخالقــی و اعتقــادی ،فرهنگــی و ملــی بــا
احتــرام بــه انســان و محیــط اطــراف آن
باش ــد .ای ــن ن ــوع نگ ــرش از گذش ــته
ت ــا ام ــروز بهص ــورت نگاه ــی فراگی ــر
و بهعنـــوان شـــاخص ارزشـــی مهمـــی
در تیپاکـــس شـــناخته میشـــود.

مائده عبادی
مســـؤول برنامهریـــزی اســـتراتژیک
تیپاکـــس
ویـــروس کرونـــا غیـــر از بحـــران
بهداشـــتی ،بحرانـــی عظیـــم در نظـــام
اقتصـــاد جهانـــی اســـت .برخـــی
ســـازمانها بـــه بقـــای کوتاهمـــدت
ای ــن بح ــران معتقدن ــد و برخ ــی دیگ ــر
بـــه ایـــن فکـــر هســـتند کـــه چگونـــه
از ای ــن بح ــران عب ــور خواهن ــد ک ــرد؛
امـــا پرســـش اینجاســـت کـــه ایـــن
بحـــران چگونـــه خواهـــد گذشـــت؟

تمرکـــز جهانـــی روی Covid19
اولویتهـــا را بـــرای همـــه مشـــاغل
و افـــراد در ســـطح جهـــان تغییـــر
داده اســـت .درحالیکـــه بـــه نظـــر
میرســـد تأثیـــر شـــیوع ایـــن
ویـــروس روی زنجیرههـــای تأمیـــن
و لجســـتیک در سراســـر جهـــان رواج
دارد ،ســـازمانها ممکـــن اســـت بـــا
اســـتفاده از یـــک مجموعـــه ترکیبـــی
از ابزارهـــا بتواننـــد تأثیـــرات ایـــن
ویـــروس را روی تجـــارت خـــود
پیشبینـــی کننـــد.

[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹
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سال همــراهی در مســیر نــوآوری و خــدمت

پســت ،یــک فعالیــت ملــی و میراثــی از
دوران گذشــته اســت و تیپاکــس بهعنــوان
وارث ایــن ســنت ،از همــان ابتــدا ســعی
کــرده بــا نــوآوری در شــیوه ارائــه خدمــات
و ایجــاد تحوالتــی اساســی ،فعالیتهــای
پســتی و لجســتیکی را بهگونــهای
متفــاوت ارائــه دهــد.
پیشــرفت در جهــان اجتنابناپذیــر اســت
زیــرا انســان بــا ایــن خصلــت بهدنیــا
میآیــد و بــه حیــات خــود ادامــه
میدهــد .تیپاکــس از ســال  1339تــا بــه
امــروز ،بــا ارائــه راهکارهــا و فعالیتهــای

6

[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹

نوآورانــه توانســته بــه یکــی از شــرکتهای
مهــم پســت و لجســتیک منطقــه تبدیــل
شــود .ایمــان داریــم کــه پیشــرفت بــرای
تیپاکــس در مســیر تکنولــوژی اتفــاق
میافتــد؛ بــه همیــن ســبب همــواره بــر
آن بودهایــم تــا در بســتر فنــاوری ،رشــد
خــود را دنبــال کنیــم ،توســعه یابیــم و
درآســمان بیســقف آرزوهایمــان پــرواز
کنیــم.
تیپاکــس در ســال  1395ضمــن پایبنــدی
بــه ارزشهــا و اصالتهــای اولیــه،
نیــاز بــه تغییــر را بهدرســتی درک و
زیرســاختهایش را از نــو تعریــف و
بازســازی کــرد .حرکــت بــه ســمت ایــن
تغییــرات از ســال  96آغــاز شــد و بعــد
از یــک ســال ،تقریبــاً از یــک شــرکت
کام ـ ً
ا ســنتی بــه یــک ســازمان بــر پایــه
بســترهای فناورانــه رســید .پــس همــواره
تــاش کردهایــم کــه بــهروز باشــیم تــا
بتوانیــم چــه از نظــر ســرعت و چــه از نظــر
ســهولت ،تجربــه هــای خــوب مشــتری
را تــا حــد ممکــن ،بــه باالتریــن ســطح
برســانیم.
در مســیر رشــد تیپاکــس ،پیشــرفت و
توســعه ارکان مختلــف ســازمان بهصــورت
همزمــان شــکل گرفتــه کــه بــه تغییراتــی
بنیــادی در زیرســاختها ،منابــع انســانی،
عملیــات ،بازاریابــی و کســبوکار منجــر
شــده اســت.
در ایــن بیــن ،نمایندگیهــا بهعنــوان
شــرکای تجــاری تیپاکــس شــناخته
میشــوند و بخــش مهمــی از زنجیــره
ارزش ایــن مجموعــه را تشــکیل
میدهنــد .رســالت مهــم تیپاکــس،
محافظــت و مراقبــت از منافع و مشــترکات
شــرکای تجــاری در کس ـبوکار اســت .در
ایــن همــکاری ،ایجــاد ارتباطــی مســتمر
و پایــدار بــا حفــظ ارزشهــای ســازمانی،
زنجیــر ه امنــی را ایجــاد کــرده کــه مســیر
میــان مشــتری و تیپاکــس را همــواره
متصــل نگــه داشــته اســت.

پیشبینــی میشــود در آینــدهای
نهچنــدان دور ،در حــوزه پســت و
لجســتیک ،نیــاز بــه بازنگــری در مدلهــای
کسـبوکاری و افــزودن انعطافپذیــری بــه
آنهــا دیــده شــود .درواقــع مزیــت کلیــدی
تحــول کس ـبوکار در اجــرا و نظــارت بــر
جریــان انتقــال مرســوله ،بهبــود تجربــه
مشــتری اســت؛ پــس میتــوان گفــت کــه
مســیر افزایــش رضایتمنــدی مشــتری ،در
دیجیتالســازی جریــان کاری لجســتیک
قــرار دارد.
حــوزه لجســتیک و حملونقــل،
گنجینــهای ارزشــمند از دادههــا اســت،
بنابرایــن فناوریهــای اینترنــت اشــیاء،
هــوش مصنوعــی و بالکچیــن را میتــوان
بهعنــوان محرکهــای کلیــدی تحــول
دیجیتــال در لجســتیک ،مدیریــت زنجیــره
لونقــل در نظــر
تأمیــن ،انبــارداری و حم 
گرفــت .مــا در تیپاکــس قصــد داریــم بــا
اتوماســیون ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی
و رباتهــای هوشــمندی کــه در حــال
حاضــر در سراســر جهــان مســیر پیشــرفت
را تغییــر دادهانــد ،آینــده تیپاکــس را
دیجیتــال کنیــم .شــاید ایــن دورنمــا،
بعیــد و دور از دســترس بــه نظــر برســد
امــا نقطــهای اســت کــه در صــورت نیــل
بــه آن میتــوان جریــان لجســتیکی
کارآمــدی ایجــاد کــرد.
امــروز افتخــار داریــم کــه بعــد از گذشــت
 60ســال ،نــام تیپاکــس بهعنــوان بخشــی
از حافظــه ملــی ایــن ســرزمین ثبــت شــده
اســت و بهعنــوان بنیانگــذار صنعــت
پســت خصوصــی ،در حکــم میراثــی ملــی
بــرای ایــن ســرزمین محســوب میشــود.
حمایــت و حساســیت مــردم نســبت بــه
ایــن نامهاســت کــه ســبب میشــود
کشــور بــا تکیــه بــر ایــن داراییهــای
مهــم ،الگوهــای توســعه و ثبــات اقتصــادی
و کاری را در ارتباطــات ملــی و بینالمللــی
ترویــج دهــد.

یونسکو موافقت کرد؛

ثبت قدمت نام تجاری تیپاکس در خاطرات جمعی
شــورای ممیــزی و دبیرخانــه گواهــی قدمــت و ثبــت در
خاطــرات جمعــی کمیســیون ملــی یونســکو ،در تاریــخ
پانزدهــم اســفندماه  ،1398بــر اســاس مصوبــه شــماره
 97/479بــا ثبــت قدمــت نــام تجــاری (برنــد) شــرکت
تیپاکــس در خاطــرات جمعــی از ســال  1339هجــری
شمســی موافقــت کــرد.
ســازمان آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد (یونســکو)،
در راســتای حفــظ آثــار ملمــوس و ناملمــوس فرهنگــی و
معنــوی کشــورها ،نســبت بــه ثبــت جهانــی آنها در فهرســت
جهانــی و شــبکههای مربــوط اقــدام میکنــد کــه ایــن امــر
یکــی از مظاهــر بــارز توســعه ســرمایه نمادیــن و بهتبــع آن
ســایر ســرمایهها محســوب میشــود.
در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه لــزوم توجــه جــدی بــه
برندهــا و کســبوکارهای موفــق ،کمــک بــه رونــق تولیــد
و کاالی ایرانــی و نیــز کمــک بــه معرفــی و جهانیســازی
آنهــا ،کمیســیون ملــی یونســکو در جمهــوری اســامی
ایــران ،نســبت بــه شناســایی و ثبــت در خاطــره جمعــی و
صــدور گواهــی قدمــت ( )Sinceبــرای برندهــا و نشــانهای

واجــد شــرایط اقــدام میکنــد.
داشــتن حســن شــهرت ،محبوبیــت اجتماعــی و نیــز قدمــت
و تــداوم فعالیــت حداقــل بــه مــدت  40ســال ،از جملــه
مهمتریــن شــرایط عمومــی متقاضیــان ایــن گواهــی اســت
کــه پــس از بررســیهای بهعملآمــده و بــا توجــه بــه
ســوابق تاریخــی و حســن شــهرت شــرکت تیپاکس اکســپرس
پــارس توســط کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران ،تیپاکــس
شــرایط الزم را بــرای ثبــت و اخــذ گواهــی مذکــور اخــذ کــرد.
شــورای ممیــزی و دبیرخانــه گواهــی قدمــت و ثبــت در
خاطــرات جمعــی کمیســیون ملــی یونســکو ،در تاریــخ
پانزدهــم اســفندماه  ،1398بــر اســاس مصوبــه شــماره
 97/479بــا ثبــت قدمــت نــام تجــاری (برنــد) شــرکت
تیپاکــس در خاطــرات جمعــی از ســال  1339هجــری
شمســی موافقــت کــرد.
گفتنــی اســت ،اصالــت و مســتندات تیپاکــس از ایــن پــس در
فهرســت قدمــت و خاطــرات جمعــی کمیســیون ملی یونســکو
در ایــران بــه ثبــت رســیده اســت و از طریــق وبســایت
 ghedmat.irunesco.orgقابــل مشــاهده و دسترســی اســت.
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اقدامات تیپاکس در دوران کرونا؛

فعالیتهای عملیاتی تحتالشعاع کرونا قرار نگرفت
شــرایط بحرانــی شــیوع ویــروس
کرونــا حتــی در تعطیــات ســال
نــو نیــز نتوانســت فعالیتهــای
عملیاتــی تیپاکــس را تحتالشــعاع
قــرار دهــد و ایــن شــرکت در
روزهــای ســپری شــده کرونایــی،
بــا وجــود موانعــی کــه بــرای
حملونقــل جــادهای وجــود داشــت،
بــا اخــذ مجوزهــای الزم ،توانســت
بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی تیپاکــس ،در
ســال جدیــد و بهخاطــر شــرایطی کــه
شــیوع ویــروس کرونــا بــه فضــای کاری
تحمیــل کــرد ،همــه کس ـبوکارها درگیــر
ایــن بحــران شــدند .بــا اینوجــود ،ایــن
شــرایط حتــی در تعطیــات ســال نــو نیــز
نتوانســت فعالیتهــای عملیاتــی تیپاکــس
را تحتالشــعاع قــرار دهــد .تیپاکــس در
روزهــای ســپری شــده کرونایــی ،بــا وجــود
موانعــی کــه بــرای حملونقــل جــادهای
وجــود داشــت ،بــا اخــذ مجوزهــای الزم،
توانســت بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد.
بهمحــض شــیوع ویــروس کرونــا،
در تیپاکــس ،بــرای مدیریــت چنیــن
وضعیتــی کمیتــه بحــران شــکل گرفــت.
در ایــن کمیتــه ،پروتکلهایــی بــر اســاس
گزارشهــای ســازمان بهداشــت جهانــی
تنظیــم شــد کــه اولیــن گام آن ،تنظیــم
دســتورالعملهای بهداشــتی و آموزشــی
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بــود .ایــن دســتورالعملها در شــبک ه
داخلــی کارکنــان و نماینــدگان تیپاکــس
منتشــر شــد .پرســنل ســتادی و نمایندگان
اصلــی نیــز بهمنظــور توانمنــد شــدن
بــرای مقابلــه بــا بحــران ،آمــوزش دیدنــد
و تجهیــز شــدند .ســپس تهیــه شــویندهها
بــرای ضدعفوفــی کــردن مســتمر فضــای
اداری و عملیاتــی ،تهیــه دســتکش و
ماســک بــرای ســتاد و نمایندگیهــا
انجــام شــد کــه بــا ایــن تصمیــم تــا
حــد ممکــن از شــیوع ویــروس کرونــا
جلوگیــری شــد .در گام دوم ،یــک تیــم
تحقیقاتــی بــرای بررســی نقــش بســتهها
در انتشــار ویــروس تشــکیل شــد کــه در
نهایــت ،نتایــج نشــان داد نشــر ویــروس از
طریــق بســته بهنــدرت اتفــاق میافتــد.
البتــه تیپاکــس بــه ایــن موضــوع بســنده
نکــرد و ســازمان را بــه دســتگاههای
مهســاز گــرم تجهیــز کــرد کــه بــا کمــک
ایــن دســتگاهها تــا بــه امــروز بســتهها و
محیــط عملیــات و ســاختمانهای اداری
بهطــور منظــم ضدعفونــی میشــود.
عــاوه بــر ایــن کار ،همــه دســتگاههایی
کــه بــرای انتقــال و دســتهبندی بســتهها
اســتفاده میشــوند نیــز بهطــور مســتمر،
ضدعفونــی میشــود.
همچنیــن بــرای حفــظ ســامت کارکنــان،
نیروهایــی کــه عــدم حضــور و دورکاری
آنهــا خدشــهای بــه رونــد کار وارد
نمیکنــد ،شناســایی و دورکاری در برنامــه
قــرار داده شــد .عــاوه بــر اقدامــات ذکــر
شــده ،همــه جلســات تیپاکــس بــا رعایــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی و یــا بهصــورت
آنالیــن برگــزار میشــود.
در مجمــوع ،از اقدامــات ایمنــی انجامشــده
در تیپاکــس میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
انتشــار دســتورالعملهای بهداشــتی
در ســازمان و همچنیــن رســانههای
اجتماعــی بــرای آگاه ســاختن مشــتریان و

پرســنل خــود از آخریــن نــکات بهداشــتی،
از زمــان شــیوع ایــن ویــروس
اقــدام بــه آمــوزش نیروهــای ســتادی
و نماینــدگان در خصــوص جلوگیــری از
انتشــار ویــروس کرونــا
انتشــار دســتورالعملهای کاربــردی بــا
محتــوای شــیوه رعایــت نــکات بهداشــتی
از طریــق رســانههای ســازمان
توزیــع ماســک ،دســتکش و مــواد
ضدعفونیکننــده بهصــورت منظــم
بهمنظــور حفــظ ســامتی پرســنل
تأکیــد بــر فاصلهگــذاری در رفتــار
ســازمانی
الــزام بــه اســتفاده از ماســک ،دســتکش
و عملیــات تبســنجی ،بــرای همــه
پرســنل و حتــی اربابرجــوع در هنــگام
ورود بــه فضاهــای اداری و هــاب مرکــزی
بهصــورت روزانــه
ضدعفونــی مســتمر هــاب مرکــزی
(تیهــاب) و ســاختمان اداری
ایجــاد ایســتگاه ضدعفونــی دســت
در فواصــل مشــخص در ســتاد و هــاب
مرکــزی
ضدعفونــی مســتمر بســتههای
جمعآوریشــده در هــاب مرکــزی
(تیهــاب) و نمایندگیهــا بــا اســتفاده از
فناوریهــای روز دنیــا (مــه ســاز)
برنامهریــزی و عملیاتــی کــردن
فعالیــت شــیفتی نیروهــا تــا جایــی کــه بــه
ســرویسدهی خدشــهای وارد نشــود
دریافــت مجــوز از نهادهــای مســئول
هنــگام آغــاز محدودیتهــای جــادهای،
بــرای رفــع موانــع پیــش آمــده در ارســال
مراســات در ســطح کشــور.
اگرچــه ایــن محدودیتهــا و دیگــر
فعالیتهــای بهداشــتی ،در برخــی مــوارد
بــه تأخیــر در ارســال مرســولهها منجــر
شــد امــا بــا همراهــی و شــکیبایی مــردم،
توانســتیم مســؤولیت خــود را بــه انجــام
برســانیم.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس دهم خواستار شد:

حمایت سازمان تنظیم مقررات از بخش خصوصی
تعرفههای پستی باید متناسبسازی شود

رمضانعلــی ســبحانیفر در جایــگاه رئیــس کمیتــه ارتباطــات
مجالــس نهــم و دهــم شــورای اســامی ،نقــش پررنگــی در تدویــن
و تصویــب اساســنامه شــرکت ملــی پســت و تشــکیل پســت
خصوصــی در کشــور داشــته اســت.

 شــکلگیری پســت خصوصــی در
مجلــس دهــم را میتــوان بهعنــوان
یکــی از موفقیتهــا در کارنامــه
مجالــس نهــم و دهــم قلمــداد کــرد .از
پروســه تدویــن و تصویــب ایــن قانــون
بگوییــد.

زمینــه اتفاقاتــی کــه در حــوزه پســت روی
داد ،در مجلــس نهــم پایهگــذاری شــد و
در مجلــس دهــم بــه ثمــر نشســت .بــر
اســاس سیاســتهای اصــل  ،44پســت
و پســتبانک بایــد بــه بخــش خصوصــی
واگــذار میشــد امــا بــا توجــه بــه بحــث
واگذاریهایــی کــه در گذشــته انجــام
شــده بــود ،بــه دقــت و توجــه بیشــتری
نیــاز داشــت.
مثــ ً
ا در واگــذاری مخابــرات ،بخشهایــی
ماننــد ارائــه خدمــات در روســتاها و مناطق
محــروم بایــد حاکمیتــی باقــی میمانــد،
امــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد
و در نهایــت کار مــردم دچــار مشــکل و
چالــش شــد .ســالها پــس از واگــذاری

او در ایــن گفتوگــو از شــیوه تدویــن و اهــداف ایــن قانــون و
وظایــف نهادهــای مختلــف در اجــرای آن گفتــه اســت و اعتقــاد دارد
کــه ظرفیــت کار بــرای بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه بســیار بــاال
اســت.

مخابــرات ،ایــن مشــکالت وجــود داشــت
کــه خوشــبختانه در ماههــا و ســالهای
اخیــر توانســتیم یــک مقــدار ایــن موضــوع
را ســاماندهی کنیــم تــا معضــات ایــن
بخــش برطــرف شــود.
بــه همیــن خاطــر ،تــاش کردیــم
واگــذاری پســت بــه شــکلی انجــام گیــرد
تــا بــه مشــکالت بخــش ارتباطــات دچــار
نشــود .بــه ایــن منظــور ،ضمــن بازدیدهای
میدانــی از وضعیــت پســت در داخــل
کشــور ،بازدیدهایــی در خــارج از کشــور
نیــز بــرای بررســی شــیوه واگــذاری پســت
بــه بخــش خصوصــی انجــام شــد و نهایت ـاً
بــا توجــه بــه الگوهــای اتفــاق افتــاده در
ســایر ملــل ،بــه  3مــدل رســیدیم.
در مــدل اول و در برخــی کشــورهای
توســعهیافته ،ک ً
ال پســت بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــده بــود کــه البتــه
تعــداد ایــن کشــورها کــم بــود.
مــدل دوم ،باقــی مانــدن پســت در دســت
دولــت بــود کــه کشــورهای پیــرو ایــن

مــدل خیلــی هــم موفــق عمــل نمیکردند.
مــدل ســوم هــم ایــن بــود کــه یک بخشــی
در اختیــار دولــت باقــی مانــده بــود و ســایر
بخشهــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار
شــده بــود.
مــا هــم بــا بررســی ایــن  3مــدل ،یــک
روشــی را طراحــی کردیــم کــه هــم
توســعهیافتگی در پســت توســط مــردم
صــورت بگیــرد و هــم اینکــه در مــواردی
کــه بخــش خصوصــی بــه فعالیــت رغبتــی
نــدارد ،ارائــه خدمــات توســط دولــت
انجــام گیــرد.
ضمــن اینکــه یکســری بخشهــا کــه
ضــرورت داشــت حاکمیتــی باقــی بمانــد،
در اختیــار دولــت باشــد.
در مــدل طراحیشــده بــرای کشــورمان،
زیرســاختها ،ورود و خــروج خــارج کشــور
( )Gatewayو بحــث خدمــات پایــه پســتی
بــه عهــده بخــش دولتــی قــرار گرفــت و
ســایر بخشهــا بــه بخــش خصوصــی
واگــذار شــد .بــرای شــیوه واگــذاری نیــز
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یــک مقــداری کنــد عمــل میشــود.
 2اپراتــوری کــه در قانــون آمــده بــود،
ایجــاد شــد ولــی در بحــث تدویــن
دســتورالعملها و همچنیــن در بحــث
ســاماندهی دفاتــر پیشــخوان کــه قبــ ً
ا
زیــر نظــر اســتانداریها بودنــد و بــر
اســاس ایــن قانــون تحــت نظــارت ســازمان
تنظیــم مقــررات قــرار گرفتنــد ،ســرعت
کافــی وجــود نــدارد.
همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط
تورمــی ،در بحــث تعرفههــا نرخهــا
بایــد متناسبســازی شــود تــا انگیــزه

پیشبینیهــای الزم صــورت گرفــت،
یکــی اینکــه کار توســط فعــاالن و
اپراتورهــای موجــود ماننــد تیپاکــس و
امثــال آنهــا کــه حــدود  13مــورد بودنــد،
انجــام گیــرد و یــک بخشــی هــم بــه دفاتــر
پیشــخوان واگــذار شــود و در نهایــت
دولــت و وزارت ارتباطــات را ملــزم کردیــم
کــه پروانــه فعالیــت بــه حداقــل  2اپراتــور
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد تــا شــاهد
رقابــت در بخــش خصوصــی باشــیم.
در ایــن مــدل همچنیــن در کنــار
واگــذاری کار بــه بخــش خصوصــی،
زیرســاخت ،Gateway ،خدمــات پایــه
پســتی در سراســر کشــور بهعــاوه ارائــه
خدمــات غیــر پایــه در مکانهایــی کــه
بخــش خصوصــی رغبــت انجــام خدمــت
نــدارد ،بــه عهــده شــرکت ملــی پســت
قــرار گرفــت .بــه نظــر میرســد بــا ایــن
طراحــی انجــام شــده ،بتوانیــم حرکــت رو
بــه جلویــی را در بخــش پســت داشــته
باشــیم و انشــاءاهلل توســعه را در ایــن
صنعــت شــاهد باشــیم.
 در کنــار تقنیــن ،بحــث نظــارت
نیــز بــر عهــده مجلــس گذاشــته
شــده اســت .بهعنــوان یــک ناظــر ،از
رونــد اجــرای خصوصیســازی پســت
از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات رضایــت داشــتهاید؟

بــه نظــر میرســد در ایــن حــوزه
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ســرویسدهی بیشــتری بــه وجــود آیــد.
نکتــه دیگــر اینکــه متأســفانه در واگــذاری
کارهــا بــه بخــش خصوصــی ،هنــوز برخــی
از دســتگاهها ایــن میــل و رغبــت را
ندارنــد و از ســوی دیگــر ســازمان تنظیــم
مقــررات هــم بــه انــدازه کافــی بــه بحــث
ورود پیــدا نکــرده و بایــد حمایــت کنــد تــا
خدمــات بیشــتری بــه مــردم ارائــه شــود.
هرچنــد ایــن موضــوع بهصــورت مســتقیم
وظیفــه وزارت ارتباطــات نیســت ،ولــی
قطعــاً بــا حمایــت و پیگیــری ،واگــذاری
امــور دولــت بــه بخــش خصوصــی پســت
ســرعت میگیــرد.
اکنــون در کشــورهای پیشــرفته ،بســیاری
از کارهــا توســط پســت انجــام میشــود،
خدمــات پســتی جایگزیــن ســفرهای
درونشــهری شــده و نیــاز بــه حضــور
فیزیکــی افــراد بــرای دریافــت بســیاری از
خدمــات از بیــن رفتــه اســت؛ اما متأســفانه
هنــوز در ایــران ،پســت بــه چنیــن
جایگاهــی دســت پیــدا نکــرده اســت .البتــه
الزم اســت در کنــار حمایــت دولــت ،بخــش
خصوصــی هــم فعالتــر شــود تــا خدمــات

بــه مــردم گســترش یابــد.

 تفاســیر مختلفــی از قانــون مصــوب
مجلــس دربــاره پســت ،وجــود دارد.
یکــی از ایــن تفاســیر ،دربــاره حــدود
خدمــات شــرکت ملــی پســت اســت.
برخــی میگوینــد دولــت هرچنــد
بهطــور صریــح بــه ارائــه خدمــات پایــه
و غیرپایــه در مناطــق محــروم موظــف
اســت ،امــا منعــی بــرای ارائــه ســایر
خدمــات در مناطــق توســعه یافتــه
نــدارد و در ایــن بــاره مختــار اســت.
در مقابــل ،عــدهای دیگــر میگوینــد
شــرکت ملــی پســت ،حــق ورود را بــه
ارائــه خدمــات غیرپایــه در جاهایــی کــه
ایــن خدمــات توســط بخــش خصوصــی
ارائــه میشــود ،نــدارد .نظــر شــما
بهعنــوان قانونگــذار چیســت؟

در درجــه اول ،ایــن شــرکت ملــی پســت
نیســت کــه بخواهــد دربــاره حــدود
خدمــت خــود ،دفاتــر پیشــخوان یــا
اپراتورهــای خصوصــی پســت تعییــن
تکلیــف کنــد .ایــن وظیفــه بــر عهــده
ســازمان تنظیــم مقــررات اســت و شــرکت
ملــی پســت هــم در تبعیــت از قانــون،
ماننــد ســایر اپراتورهــا اســت .معتقــدم
ایــن تفاســیر مختلفــی کــه وجــود دارد و
شــما هــم بــه آن اشــاره کردیــد ،از ضعــف
ســازمان تنظیــم مقــررات ناشــی اســت.

هــم بــه آن ســمت میرونــد .در مناطقــی
هــم کــه بخــش خصوصــی خدمــت ارائــه
میدهــد حداقــل کاری کــه شــرکت ملــی
پســت میتوانــد انجــام دهــد ایــن اســت
کــه در ارائــه خدمــت بخــش خصوصــی
مانــع نشــود و حداکثــر کاری هــم کــه
میکنــد ایــن اســت کــه بایــد اجــازه
دهــد کل کار توســط بخــش خصوصــی
انجــام گیــرد.
وظایــف شــرکت ملــی پســت هم مشــخص
و تعریــف شــده اســت .ایــن شــرکت بایــد
 Gatewayرا در اختیــار داشــته باشــد و
زیرســاختهای الزم را ایجــاد کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه منعــی در
ایجــاد زیرســاخت بــرای اپراتورهــای
خصوصــی وجــود نــدارد ،مثــ ً
ا اپراتــور
اول و دوم میتواننــد شــبکه حملونقــل
ایجــاد کننــد و یــا از شــبکههای
حملونقــل شــرکت ملــی پســت یــا
ســایر شــرکتهای حملونقــل اســتفاده
کننــد .عــاوه بــر زیرســاخت و ،Gateway
خدمــات پایــه پســتی بــر عهــده شــرکت
ملــی پســت اســت کــه ایــن مــورد را
هــم میتوانــد بهعنــوان یــک خدمــت
تعریــف و بــه بخــش خصوصــی واگــذار
کنــد .شــرکت ملــی پســت ردیــف
اعتبــاری دارد و میتوانــد هزینــه انجــام
خدمــات پایــه را بــه بخــش خصوصــی
بپردازد.
ایــن نکتــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
کــه هرچنــد در گذشــته ،شــرکت ملــی
پســت از درآمدهایــش هزینــه میکــرد،
امــا اکنــون در قانــون جدیــد از بودجــه
دولــت ســهم دارد زیــرا ارائــه خدمــات
پایــه پســتی توجیــه اقتصــادی نــدارد.
اگــر در مناطقــی هــم خدمــات غیرپایــه
پســتی توســط شــرکتهای دیگــر انجــام
نمیگیــرد ،شــرکت پســت بــرای ارائــه
خدمــات اجــازه دارد.
مــا معتقدیــم در فضایــی کــه بخــش
خصوصــی حضورداشــته باشــد ،میتوانــد
خدمــات باکیفیتتــر ،ســریعتر و حتــی
ارزانتــر از دولــت ارائــه کنــد و مــردم

 اکنــون شــاهد فعالیــت شــرکتهای
مختلفــی در حــوزه پســت هســتیم.
از پیکهــای موتــوری درونشــهری
تــا اتوبوسهــای بینشــهری ،تعــداد
زیــادی بازیگــر در بــازار پســت وجــود
دارد کــه بــدون مجــوز از ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
در حــال فعالیــت هســتند .تکلیــف ایــن
شــرکتها بــر اســاس قانــون چیســت؟

مــا در قانــون گفتهایــم هــر شــرکتی کــه
مجــوز داشــته اســت ،بایــد خــود را بــا
دســتورالعملها و قوانیــن جدیــد تطبیــق
دهــد و آن شــرکتهایی هــم کــه بــدون
مجــوز هســتند ،بایــد در قالــب ضوابــط
و مقــررات جدیــد ،در صــورت احــراز
صالحیــت مجــوز بگیرنــد.
 آییننامــه پســت 5 ،ســاله تصویــب
شــده اســت تــا اگــر اشــکاالتی دارد
تصحیــح شــود .بــه نظــر شــما آیــا ایــن
قانــون بــه اصالحــات نیــاز دارد؟

فکــر نمیکنــم کــه ایــن قانــون تــا االن
نقصــی داشــته باشــد .فقط بایســتی ســازمان
تنظیــم مقــررات نظــارت بیشــتری داشــته
باشــد و از بخــش خصوصــی حمایــت کنــد.
ســازمان تنظیــم مقــررات متولــی شــرکت
ملــی پســت نیســت و نبایــد صرفــاً بــه
حمایــت از ایــن مجموعــه بپــردازد .وظیفــه
ســازمان تنظیــم مقــررات حمایــت از بخــش
خصوصــی اســت .اگــر ایــن رســالت را
ســازمان بهدرســتی انجــام دهــد ،میتوانــد
ایــن بخــش را توســعه دهــد.
 بــه نظــر شــما آینــده صنعــت
پســت در ایــران چطــور خواهــد بــود؟

مــا ظرفیــت بســیاری باالیــی در حــوزه

پســت داریــم و آنگونــه کــه انتظــار
داشــتیم بخــش خصوصــی وارد شــود،
اتفــاق نیفتــاده و حرکــت آن کنــد
است.
چطــور میشــود کــه یــک پیــک موتــوری
ایــن همــه مرســوله را جابهجــا میکنــد
امــا بخــش خصوصــی نمیتوانــد بــا اینهــا
رقابــت کنــد؟ یــا اینکــه یــک ســری از
وظایــف اپراتورهــا را برخــی تعاونیهــای
حملونقــل انجــام میدهنــد و در غیــاب
پســت دولتــی ،پســت خصوصــی و دفاتــر
پیشــخوان روزانــه تعــداد زیــادی مرســوله
توســط ایــن بخــش جابهجــا میشــود.
مــا ایــن قانــون را تصویــب کردیــم تــا
بخشهــای منســجم و شناســنامهدار کار
را انجــام دهنــد.
اکنــون بــا حجــم بــاالی خریدهــای
اینترنتــی کــه حتــی شــامل جابهجایــی
غــذا هــم میشــود ،طبیعتــاً اگــر
جابهجاییهــا از طریــق پســت
شناســنامهدار صــورت بگیــرد ،مــردم هــم
راضیتــر خواهنــد بــود.
فکــر میکنــم ظرفیــت بســیار باالســت
و کار خیلــی زیــادی انجــام نشــده اســت.
مــردم هــم قطعــاً از حضــور یــک بخــش
مطمئــن ،باکیفیــت و شناســنامهدار
اســتقبال میکننــد و آینــده کار را بســیار
روشــن میبینــم .ســرانه رســمی بخــش
پســتی مــا بســیار پاییــن اســت و امیــدوارم
همــه تــاش کننــد تــا بــه توســعهیافتگی
در ایــن حــوزه برســیم.
[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹
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افزایش  130درصدی ارسال
بستههای پستی
صابــر فیضــی از مدیــران کارآمــد و باســابقه صنعــت مخابــرات
در ایــران اســت .او کــه اکنــون  60ســال ســن دارد ،مهنــدس
الکترونیــک اســت و در رشــته مدیریــت اجرایــی ،فوقلیســانس
دارد.
فیضــی مــدارج ترقــی را پلهپلــه ســپری کــرده اســت و شــاید
همیــن ،علــت موفقیــت او باشــد .او در زمــان دانشــجویی بــه
اســتخدام شــرکت مخابــرات آذربایجــان شــرقی درآمــد و در بخــش
حســابداری بــه کار مشــغول شــد.
فیضــی بــا توجــه بــه ســابقهاش در امــور مالــی ،در ایــن مــدت
موفــق شــد نرمافزارهــای دســتمزد ،صــدور صورتحســاب و
امــور مشــترکین را بنویســد و بعــد از  4ســال بهعنــوان معــاون
مالــی تدارکاتــی اداری و ســپس توســعه ارتباطــات راه دور و
نگهــداری شــبکه انتخــاب شــد.
همچنیــن تجربــه عضویــت در هیأتمدیــره و قائممقامــی مخابــرات
اســتان را بــه دســت آورد و ســپس بهعنــوان مدیرعامــل مخابــرات

 شــما ،تجربــه کار هــم در بخشــی
دولتــی و هــم در بخــش خصوصــی
را داریــد .کار در ایــن  2بخــش چــه
تفاوتهایــی بــا هــم دارد؟

موضــوع بســیار متفــاوت اســت .زمانــی کــه
 7ســال بهعنــوان مدیرعامــل مخابــرات
ایــران بــه فعالیــت مشــغول بــودم در 3.5
ســال اول دولتــی بــود و در  3.5ســال دوم
بهعنــوان شــرکتی خصوصــی فعالیــت
میکــرد کــه در همانجــا هــم تفاوتهــا
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آذربایجــان شــرقی انتخاب شــد.
توانمندیهــای فیضــی در آذربایجــان شــرقی ســبب شــد تــا
بهعنــوان مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران انتخــاب شــود و
مدیریــت کالن  31شــرکت اســتانی را در کنــار شــرکت ارتباطــات
ســیار برعهــده بگیــرد.
فیضــی پــس از مخابــرات ،بــه شــرکت توســعه اعتمــاد مبیــن رفــت.
عملکــرد موفــق او در خــارج از حــوزه مخابــرات هــم ادامــه پیــدا
کــرد و در جایــگاه رئیــس هیأتمدیــره کارخانجــات کاشــی حافــظ،
در  2ســال ،ایــن شــرکت ورشکســته را بــه یکــی از شــرکتهای
موفــق کاشــی و ســرامیک ایــران بــدل کــرد .ســپس بــه صنعــت
ش خصوصــی مدیرعاملــی شــرکت
مخابــرات بازگشــت و در بخــ 
فنــاپ تلــکام را برعهــده گرفــت.
بــا او کــه از دیمــاه ســال گذشــته ،عضویــت در هیأتمدیــره پســت
توگویــی نشســتهایم کــه در ادامــه
اول را پذیرفتــه اســت بــه گف 
میخوانیــد:

بســیار زیــاد بــود .واقعیــت ایــن اســت کــه
سیســتم دولتــی بســیار بوروکراتیــک اســت
بنابرایــن بخــش خصوصــی میتوانــد
نســبت بــه آن عملکــرد بســیار بهتــری
داشــته باشــد.
بااینحــال ،در ایــران یــک ســری قوانیــن
و مقــررات دولتــی وجــود دارد کــه بخ ـش
خصوصــی را میترســاند بنابرایــن آنهــا
در عمــل ســعی میکننــد بــا احتیــاط
بیشــتری گام بردارنــد.

همیــن موضــوع ســبب شــده تــا بخــ 
ش
خصوصــی هــم کارهایــش بــا کنــدی
همــراه شــود و آن چابکــی کــه انتظــار
داریــم را نداشــته باشــد؛ امــا درهرصــورت
نســبت بــه سیســتم دولتــی خیلــی بهتــر
اســت و راحتتــر میتــوان در آن
کارکــرد.
شــرط موفقیــت بخــش خصوصــی ایــن
اســت کــه تفکــرات دولتــی بــه سیســتم
مدیریتــی آن منتقــل نشــود .اکنــون در

بخــش خصوصــی و برخــی شــرکتها
میبینیــم کــه تفکــر دولتــی بــه آنهــا
نیــز منتقــل شــده کــه ایــن موضــوع
مســلماً مشــکل ایجــاد میکنــد.
بــرای همیــن نمیتــوان گفــت سیســتم
خصوصــی امــروز مــا 100 ،در صــد
خصوصــی عمــل میکنــد؛ بلکــه هــم
قوانیــن و مقــررات و هــم تفکــرات دولتــی
روی آن تأثیــر میگــذارد.

جــا مانــده اســت.
طبیعتــاً ســاماندهی ایــن فضــا هــم
هرچقــدر بیشــتر طــول بکشــد ،کار بــه
مشــکالت بیشــتری میخــورد ،بهویــژه
آنکــه بــه پایــان دولــت هــم نزدیــک
میشــویم و افــراد جدیــدی بــر ســر کار
خواهنــد آمــد؛ امــا درهرصــورت حاکمیــت
بایــد تــاش کنــد بــه تعهــدات خــود عمــل
کنــد.

 پروانــه پســت اول ســال گذشــته
صــادر شــد و اکنــون همــه منتظــر
نتیجــه ایــن خصوصیســازی هســتند.
اکنــون پســت اول در چــه وضعیتــی
قــرار دارد؟

در بخـــش دولتـــــی بـــــرای
ســاماندهی فعالیتهــای غیرمجــاز
پســــتی ارادهای مـــیبینیــــد؟

پســت اول در مرحلــه خاصــی از شــروع
کار اســت و مســائل آن کمکــم پیــش
مــیرود؛ امــا بــرای قضــاوت دربــاره
عملکــرد اپراتورهــای خصوصــی پســت،
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه
حاکمیــت بــه تعهــدات خــود عمــل
کــرده و ســازمان تنظیــم مقــررات هنــوز
نتوانســته اســت بــه اهــداف و تکالیــف خود
برسد.
اتفاقــاً آقــای وزیــر ارتباطــات هــم در
مراســم روز جهانــی پســت بــه معــاون اول
رئیسجمهــور گــزارش داد کــه بــرای 2
اپراتــور خصوصــی پســت مجــوز صــادر
شــده اســت امــا واقعیــت ایــن اســت کــه

هنــوز دولــت یــک ســری از تکالیــف خــود
نســبت بــه بخــش خصوصــی را محقــق
نکــرده اســت.
از دیــدگاه خــود شــرکت پســت اول،
تصمیمــات زیــادی در هیأتمدیــره اتخــاذ
شــده کــه معتقــدم درصورتیکــه  1تــا 2
مــاه آینــده اجرایــی شــود ،ایــن مجموعــه
میتوانــد جایــگاه خاصــی را در بــازار
کســب کنــد و البتــه جــای کار هــم بســیار
زیــاد اســت.
اکنــون مــردم در بســیاری از نقــاط دنیــا،
پســت را وســیله ارتباطــی مطمئــن و
مؤثــر بــرای ارســال و دریافــت بســتهها و
کاالهــای خــود میداننــد بنابرایــن آینــده
خوبــی را بــرای پســت متصــور هســتم.
 ایــن تکالیــف حاکمیتــی کــه
دولــت بــه آنهــا عمــل نکــرده اســت
شــامل چــه مــواردی میشــود؟

بلــه ،ایــن اراده در بدنــه دولــت هــم وجــود
دارد و حاکمیــت عالقهمنــد اســت کــه
ایــن کار را انجــام دهــد.
وزارت ارتباطــات هــم بــه اجــرای آن مکلف
شــده اســت؛ امــا معتقــدم همانطــور کــه
دولــت در حــوزه  ICTنتوانســت یــک ســری
مطالباتــش را محقــق کنــد ،در بحــث
پســت همچنیــن شــرایطی حاکــم بــوده
اســت و اجــرای یــک ســری تعهــدات بــا
تأخیــر همــراه اســت.
بــه همیــن دلیــل بعیــد میدانــم بــه
اهــداف معیــن شــده حتــی در دولــت
دوازدهــم دســت یابیــم و بــا تأخیــر
 5ســاله ،ایــن کار احتمــاالً در دولــت
ســیزدهم جمعبنــدی و اجرایــی
میشــود.در نتیجــه ایــن تأخیــر ،تحقــق
طــرح تجــاری پســت اول هــم بــه زمــان
بیشــتری نیــاز خواهــد داشــت.

یکــی از تعهــدات مهــم دولــت پــس از
صــدور پروانــه اپراتورهــای خصوصــی
پســت ،ســاماندهی توزیعهــای غیرمجــاز
بســتهها توســط مجموعههایــی دیگــر و
جلوگیــری از فعالیتهــای غیرقانونــی بــوده
اســت و بایــد همــه مباحــث انتقــال بســته،
بــه اپراتورهــای دارای مجــوز منتقــل شــود؛
امــا همچنــان ایــن مجموعههــا بهراحتــی
بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهنــد و
ســازمان تنظیــم مقــررات نتوانســته آنهــا
را وادار کنــد کــه ارتباطاتشــان را در بســتر
قانونــی و بــا اســتفاده از مجوزهــای صــادر
شــده انجــام دهنــد و ایــن قســمت از کار
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 عــاوه بــر محقــق نشــدن تعهــدات
دولتــی و ســاماندهی نشــدن بــازار
ســیاه پســتی ،بــا چــه چالشهــای
دیگــری مواجــه هســتید؟

معتقــدم چالــش جــدی دیگــری وجــود
نــدارد و اگــر ایــن بحــث حــل شــود،
طبیعتــاً رغبــت بیشــتری هــم در
ســهامداران بــرای توســعه کار ایجــاد

میشــو د .
بههرحــال ،پســت خصوصــی در کشــور
نوپــا اســت و جــا افتــادن هــر کار جدیــدی
ســختیهای زیــادی دارد؛ البتــه بــا وجــود
افــراد کارامــد در مجموعــه پســت اول کــه
تجربــه فعالیــت را چــه در دولــت و چــه
در بخــش خصوصــی حــوزه پســت دارنــد،
مطمئنـاً توســعه بــا ســرعت زیــادی اتفــاق
خواهــد افتــاد و در یــک زمــان منطقــی،
چالشــی را نمیبینــم.
همچنیــن بــا مجموعههــای فعــال بــرای
پیوســتن بــه اکوسیســتم پســت اول
مذاکراتــی انجــام شــده اســت کــه بــا
توجــه بــه اینکــه در ابتــدای کار هســتیم
رونــد را راضیکننــده میبینــم.

 بهعنــوان آخریــن پرســش ،بــه
نظــر شــما کرونــا بــرای صنعــت پســت و
پســت اول یــک فرصــت بــود و یــا یــک
تهدیــد؟

قطعـاً کرونــا بــرای صنعــت پســت فرصــت
بزرگــی بهوجــود آورده اســت .آمارهــای
بخــش دولتــی و خصوصــی نشــان
میدهــد کــه در اســفند و فروردیــن فشــار
کاری زیــادی در بخــش پســت بــه وجــود
آمــد و تعــداد بســتهها  130درصــد
افزایــش پیــدا کــرد.
اکنــون مــردم ترجیــح میدهنــد بهجــای
خریــد حضــوری ،از ظرفیتهــای
پســت اســتفاده کننــد کــه ایــن موضــوع
خــود را چــه در بحــث اســتفاده از
پیکهــای موتــوری و چــه در بحــث
 آیــا پســت دولتــی را رقیــب ارســال پســتی فروشهــای اینترنتــی
اپراتورهــای خصوصــی میدانیــد؟ نشان میدهد.
دولتــی
سیســتمهای
معتقــدم
بههیچوجــه تــوان رقابــت را بــا بخــش
خصوصــی ندارنــد .هرچنــد ممکــن اســت
بخشهــای دولتــی در برخــی مســائل
ورود کننــد ولــی در یــک فضــای ســالم،
تــوان رقابــت را بــا بخــش خصوصــی
چابــک ندارنــد.
 آینــده صنعت پســت را چطـــــور
ارزیــــابی میکنیــد؟

وقتــی تلویزیــون همهگیــر شــد،
خیلیهــا فکــر میکردنــد کــه رادیــو
نابــود میشــود ،یــا وقتــی موبایــل آمــد،
همــه میگفتنــد تلفــن ثابــت بــه درد
نمیخــورد؛ امــا هیچوقــت ایــن اتفــاق
نیفتــاد و آنهــا مســیر رشــد جداگانهای
داشــتند.
دربــاره گســترش ارتبــاط دیجیتــال هــم
خیلیهــا آن را بــه معنــی پایــان پســت
فیزیکــی دانســتند ،امــا در عمــل
اســتفاده از پســت بــا گســترش
تجــارت الکترونیکــی ،بیشــتر هــم
شــده اســت.
فکــر میکنــم پســت ظرفیتهــای
بســیار زیــادی در کشــور دارد و بایــد
بــا تــاش زیــاد کارهــای بزرگــی در
کشــور انجــام دهیــم.
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مــا معتقدیــم بخــش بزرگــی از ایــن
جهــش پــس از کرونــا هــم مانــدگار
خواهــد شــد چراکــه ایــن مــدت
فرصتــی پیــش آمــد تــا مــردم بــا مزایــای
اســتفاده از خدمــات پســت بیشــتر آشــنا
شوند.
پیشبینــی میشــود  30درصــد از ایــن
فشــار ،کاهــش و خدمــات پســتی 100
درصــد نســبت بــه گذشــته افزایــش یابــد.
در مجمــوع بــه آینــده بســیار مثبــت نــگاه
میکنــم.
تجربــه جهانــی هــم نشــان میدهــد کــه
رونــد فعالیتهــای پســتی مثبــت اســت و
میتــوان نتیجــه خوبــی از ایــن مباحــث
گرفــت.

صنعت پست جزء فضاهای بسیار بکر بورس است؛

فضای مساعد برای ورود «پست خصوصی»
به «بورس»
دکتــر محمدجــواد ســلیمی ،اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی،
عضــو هیأتمدیــره فرابــورس ،عضــو هیأتمدیــره و از مشــاوران
شــرکتهای عضــو هلدینــگ فاخــر اســت .نــگارش مقــاالت علمــی
متعــددی در کنــار کار اجرایــی ،ســبب شــده تــا بســیاری ،ســلیمی
را بهعنــوان یــک مشــاور مالــی حرفــهای و یکــی از صاحبنظــران
فعــال در حــوزه بــورس اوراق بهــادار بشناســند.

 در شــرایطی بــا هــم گفتوگــو
میکنیــم کــه شــاخص بــورس اوراق
بهــادار از یــک میلیــون واحــد بــرای
نخســتین بــار عبــور کــرده اســت .ایــن
بــه معنــی آن اســت کــه از ابتــدای
ســال ،ایــن شــاخص  100درصــد افزایش
داشــته اســت .در این شــرایط پرسشــی
کــه ذهــن اغلــب افــراد را درگیــر خــود
کــرده اســت ،ایــن اســت کــه آیــا ایــن
جهــش بــزرگ ،یــک حبــاب اســت و
بایــد از آن ترســید یــا نــه؟

از نظــر مــن ،جهشــی کــه بــورس در
فاصلــه یکســال و نیــم گذشــته تــا 6
مــاه پیــش داشــت ،بــه تضعیــف پــول ملــی
مــا برمیگــردد و همــه مــردم ،کاهــش
ارزش ریــال و گرانیهــا را بــا پوســت و
گوشــت و استخوانشــان حــس کردهانــد.
در نتیجــه ایــن کاهــش ارزش پــول ،ارزش
شــرکتها از نظــر ریالــی بــاال رفــت.
همچنیــن بســیاری از شــرکتهایی کــه

او در ایــن گفتوگــو ،تحلیلــی جامــع و واقعبینانــه از وضعیــت
بــورس اوراق بهــادار ایــران ،دالیــل افزایــش ،فرصتهــا
و تهدیدهــای آن ارائــه کــرده اســت .بــا ایــن توضیــح کــه
ایــن گفتوگــو در  27اردیبهشــتماه انجــام شــده اســت،
خوانــدن ایــن گفتوگــو را بــه عالقهمنــدان بــه بــازار ســرمایه
توصیه میکنیم.

در بــورس ایــران در حــال فعالیت هســتند،
صادراتمحــور بــوده و بهواســطه بــاال
رفتــن ارزش دالر ،ارزش صــادرات و بــه
همــان نســبت ارزش سودشــان افزایــش
یافــت .در واقــع تــا یــک مقطعــی ،بــورس
در حــال تطبیــق خــود بــا واقعیتهــای
اقتصــادی بــود؛ امــا آنچــه در  6مــاه
گذشــته تــا امــروز روی داد ،حمایــت همــه
ارکان نظــام از بــازار ســرمایه اســت .امــروز
در حالــی بهواســطه شــرایط تحریــم،
کاهــش قیمــت نفــت و عــدم امــکان
فــروش آن ،درآمدهــای نفتــی کاهــش
یافتــه اســت کــه نزدیــک بــه  50درصــد
درآمدهــای دولــت تــا همیــن  2ســال
گذشــته بــه نفــت متکــی بــوده اســت .در
چنیــن شــرایطی دولــت بــه ایــن نتیجــه
رســیده اســت کــه کســری بودجـهاش را از
طریــق بــازار ســرمایه ،انتشــار اوراق بدهــی
و فــروش ســهام دولــت تأمیــن کنــد .عــدد

ایــن موضــوع هــم کــم نیســت و حــدود
 100هــزار میلیــارد تومــان اســت .اتفاقــاً
شــاید کمعارضهتریــن راه تأمیــن کســری
بودجــه همیــن بــازار ســرمایه باشــد .در
مقابــل یکــی از روشهــای جایگزیــن،
چــاپ پــول اســت کــه پایــه پولــی را بــاال
بــرده و تــورم بزرگــی را بــه کشــور تحمیــل
میکنــد .تأمیــن مالــی از طریــق بــازار
ســرمایه ســالها اســت در کشــورهای
پیشــرفته اتفــاق میافتــد و اساســاً نــرخ
بهــره از طریــق عرضــه و تقاضایــی کــه
در بــازار بدهــی روی میدهــد ،تعییــن
میشــود .مثــ ً
ا دولــت آمریــکا از طریــق
انتشــار اســناد خزانــه نــرخ بهــره را تنظیــم
میکنــد .امــروز هــم بهواســطه درایتــی
کــه بانــک مرکــزی ایــران در چنــد مــاه
اخیــر از خــود نشــان داده اســت دولــت در
تــاش اســت تــا تأمیــن مالــی موردنیــاز
خــود را از طریــق بــازار ســرمایه انجــام
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دهــد.
بــا ایــن اســتراتژی ،دولــت اقشــار مختلــف
جامعــه را بــرای ســرمایهگذاری در بــورس
فراخوانــده و حجــم نقدینگــی بزرگــی بــه
ســمت ایــن بــازار ســرازیر شــده اســت.
درواقــع در ســال  ،98کل حجــم نقدینگــی
جذبشــده جدیــد بــه بــازار ســرمایه 30
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت ،ایــن
در حالــی اســت کــه از ابتــدای ســال 99
تــا  17اردیبهشــتماه 34 ،هــزار میلیــارد
تومــان نقدینگــی جــذب شــده اســت؛
البتــه تهدیــدات و نگرانیهایــی هــم از
ایــن بابــت وجــود دارد.
 بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ،این
پرســش بــرای مــردم بــه وجــود آمــده
اســت کــه آیــا بــه ســرمایهگذاری در
ایــن بــازار بپردازنــد یــا خیــر .توصیــه
شــما بــه آنهــا چیســت؟

همیشــه بــازار ســرمایه را بهعنــوان یکــی
از گزینههــای اصلــی ســرمایهگذاری بــه
افــراد توصیــه میکنــم .اگــر در مقاطــع
 10 ،5و  15ســال گذشــته ،بــازده
حوزههــای مختلــف اقتصــادی اعــم از
زمیــن ،آپارتمــان ،ســکه و ارز را در نظــر
بگیریــم ،همیشــه بــازار ســرمایه یکــی
از دو گزینــه پربــازده بــوده و بهعنــوان
یــک محــل ســرمایهگذاری مطــرح و
توصیــه شــده اســت؛ لیکــن وقتــی کســی
میخواهــد وارد یــک بــازی شــود ،بایــد
16
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قواعــد بــازی را بلــد باشــد .بــر پیچیدگــی
بازارهــا هــر روز افــزوده میشــود البتــه بــا
توجــه بــه اینکــه هنــوز در بــازار ســرمایه
از ابزارهــای زیــادی اســتفاده نشــده اســت،
پیچیدگــی هنــوز زیــاد نیســت .بههرحــال
ایــن پیچیدگــی اساس ـاً بــه واســطه تنــوع
ابزارهــا بهگونــهای اســت کــه حتمــاً
بایــد افــراد از خدمــات مشــاوران مالــی
اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن اینکــه افــراد
چشمبســته وارد بــورس شــوند ،توصیــه
نمیشــود.
در کنــار ایــن موضــوع ،ایــن روزهــا بحــث
بــورس حســابی در فضــای مجــازی داغ
شــده و کانالهــا و گروههــای مختلفــی
در ایــن خصــوص تشــکیل میشــود کــه
توجــه بــه اطالعــات ارائــه شــده افــراد در
ایــن کانالهــا را اصــ ً
ا توصیــه نمیکنــم.
بــرای افــراد نــاآگاه بهتریــن روش،
ســرمایهگذاری مســتقیم یعنــی بهطــور
مشــخص مراجعــه بــه صندوقهــای
ســرمایهگذاری اســت .اکنــون در بــورس
مــا ،صندوقهــای ســرمایهگذاری بــا
حضــور مدیــران حرفــهای و آشــنا بــه
بــازار تشــکیل شــده اســت و افــراد
میتواننــد بــا توجــه بــه عملکــرد گذشــته
صندوقهــا ،نســبت بــه خریــد واحدهــای
ایــن صندوقهــا بهجــای خریــد مســتقیم
ســهام در بــورس اقــدام کننــد .بررســی
عملکــرد گذشــته ایــن صندوقهــا هــم
کار آســانی اســت و افــراد بــا مراجعــه
بــه ســایت  fipiran.comمیتواننــد

بازدههــای روزانــه ،ماهانــه 3 ،ماهــه و
ســاالنه را ببیننــد و بــر اســاس عملکــرد
ایــن صندوقهــا ســرمایهگذاری کننــد.
در نهایــت ،توصیــه مــا ایــن اســت کــه
افــراد بــا کمتــر از  3ســال تجربــه ،وارد
بــازار بــورس نشــوند .الزم اســت یــک مدت
قابــل قبولــی درگیــر بــازار ســهام شــوند،
بــا کمــک صندوقهــای ســرمایهگذاری
بــرای ســرمایهگذاری اقــدام کننــد و
پــس از مالحظــه جوانــب مختلــف کار،
بــا تجربــه کافــی ســرمایهگذاری مســتقل
انجــام دهنــد.
 شــیوع ویــروس کرونــا ســبب افــت
قابلتوجــه بورسهــای مطــرح جهــان
شــد .چــرا کرونــا بــر بــازار بــورس
ایــران تأثیــر نگذاشــت؟

همانطــور کــه شــما هــم بهدرســتی
اشــاره کردیــد ،کرونــا  80درصــد
کســبوکارهای دنیــا را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .آمــار رســمی نهادهایــی
چــون ســازمان بینالمللــی کار ،مؤسســات
مشــاوره مدیریت ماننــد  McKinseyو BCG
و ســایر گزارشهــا از مؤسســات معتبــر،
بوکارها
نشــان میدهــد بهشــدت کســ 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتهانــد .کشــور مــا
هــم قطعــاً از ایــن موضــوع مبــرا نیســت
و اخیــرا ً هــم مرکــز پژوهشهــای مجلــس
در گزارشــی اعــام کــرده اســت کــه 5
میلیــون نیــروی کار تحــت تأثیــر کرونــا
قــرار گرفتهانــد و واقعــاً آمــار جــدی
اســت ،ولــی در کشــور مــا بایــد تــوازن
 2عامــل را در نظــر گرفــت .عامــل اول
تشــویق جــدی مــردم بــه ســرمایهگذاری
در بــورس توســط همــه ارکان نظــام اســت
کــه ایــن موضــوع بــا اعمــال سیاسـتهای
بانــک مرکــزی در بــازار ارز همزمــان شــده
اســت .بــر اســاس ایــن سیاســت ،افــراد
نمیتواننــد مبالــغ زیــادی را جابهجــا
کننــد مگــر اینکــه مــدارک و مســتندات
کافــی بــرای ایــن معاملــه داشــته باشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه قبــ ً
ا حتــی
ایــن امــکان وجــود داشــت کــه در خــارج
از کشــور از طریــق دســتگاههای پــوز
بهصــورت ریالــی کارت کشــید و

خریــد ارز انجــام داد .اکنــون بــر اســاس
دســتورالعمل مبــارزه بــا پولشــویی کــه
بــه بانکهــا ابــاغ شــده اســت و خیلــی
هــم بــا جدیــت اجــرا میشــود ،اشــخاص
حقیقــی بــرای جابهجایــی بیــش از 200
میلیــون تومــان پــول حتمـاً بایــد مــدارک
و مســتندات مســتدل ارائــه کننــد.
عامــل دوم ،رکــود نســبی بازارهــای مــوازی
ســرمایهگذاری از جملــه ارز و طــا اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه حجــم بــزرگ
نقدینگی ســرگردان در کشــور وجــود دارد.
کســری بودجــه امــروز مســأله پوشــیدهای
بــرای عمــوم مــردم نیســت و همــه افــراد
کشــور ایــن را لمــس کردهانــد .در ســال
 99همــه کاالهــا بــا  30تــا  40درصــد
افزایــش قیمــت ارائــه میشــود.
از طــرف دیگــر ،کرونــا یــک ســری تولیدات
و کسـبوکارها مانند پوشــاک ،گردشــگری
و حتــی بخــش ساختوســاز را تحــت تأثیر
قــرار داده اســت .منتهــا امــروز ،بــورس مــا
کمتــر بــه ایــن مســائل توجــه میکنــد
زیــرا اکنــون بــورس ،گزارشهــای  3ماهــه
چهــارم ســال  98را میبینــد کــه خــوب
بــوده اســت و اگــر گــزارش شــرکتها در
 3مــاه نخســت  99منتشــر شــود و تأثیــر
کرونــا بــر برخــی کســبوکارها را ببینــد،
یــک مقــدار عقبنشــینی میکنــد و
شــاخص اصــاح میشــود؛ ولــی فعـ ً
ا ایــن
نــگاه مثبــت وجــود دارد .بحــث دیگــری
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه عمــده
افــرادی کــه نقدینگــی جدیــد وارد بــازار
میکننــد افــراد ناآگاهــی هســتند کــه
بــه تحلیلهــای میانمــدت و بلندمــدت
توجــه نکردهانــد و بیشــتر تحــت تأثیــر
فضــای مجــازی و تبلیغاتــی هســتند کــه
دربــاره بــورس اتفــاق میافتــد .امــروز
ایــن عــده جایــی بــرای ســرمایهگذاری
ندارنــد و نــرخ ســود بانکــی هــم بــه 15
درصــد کاهــش یافتــه اســت .هرچنــد
ی مــن ایــن اســت کــه در
پیشبینــ 
میانمــدت ایــن کاهــش ســود بانکــی بــه
دلیــل کســری بودجــه دولــت و تورمــی
کــه ایجــاد میکنــد ،قابــل تــداوم نیســت.
بــرای جمعبنــدی بایــد بگویــم همــه
عوامــل بهغیــراز کرونــا ،ســیگنال مثبــت

بــه ســرمایهگذاران میدهــد و تأثیــر
کرونــا شــاید از دیــدگاه ســرمایهگذاران،
بــا توجــه بــه گزارشهــای مثبــت  3مــاه
آخــر ســال  98آنقــدر نبــوده اســت کــه
ســرمایهگذاران بتواننــد دیدگاههــای
خــود را دربــاره آینــده بــورس اصــاح
کننــد .برآینــد دیدگاههــای مثبــت و
منفــی ،مثبــت بــوده اســت و افــراد بــه
ســرمایهگذاری در ایــن بــازار ترغیــب
شــد هاند.
 بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل ،اکنــون
مــا بــا ســرازیر شــدن نقدینگــی بــه
بــورس ،هجــوم ســرمایهگذاران نــاآگاه
و تبلیغــات ســنگین بــرای حضــور در
بــورس روبــهرو هســتیم .بــا توجــه
بــه ایــن نــکات ،جهــش قابلتوجــه
شــاخص چــه نگرانیهــا و تهدیدهایــی
در پــی دارد؟

 2نگرانــی عمــده و جــدی وجــود دارد کــه
اتفاق ـاً در جلســات و کارگروههــای مرتبــط
مطــرح و حتــی در نامــهای بــرای معــاون
اول رئیسجمهــور ارســال شــده اســت.
نگرانــی اول ،موضــوع آزادســازی ســهام
عدالــت اســت .از چنــد ســال پیــش ،بــه
 45میلیــون نفــر از دهکهــای پاییــن
جامعــه ،ترکیبــی از ســهامهای مختلفــی
کــه امــروز بخــش عمــده آنهــا در بــورس
هســتند ،داده شــده اســت .ایــن عــده
شــامل افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امداد،
ســازمان بهزیســتی ،برخــی بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعــی و نیروهــای مســلح،
تاکســیداران و ...میشــود کــه عمدتــاً
هــم از اقشــار ضعیــف جامعــه محســوب
میشــوند .امــروز دولــت بنــای آزادســازی
ایــن ســهام را دارد و اعــام کــرده اســت
افــراد میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایتی،
انتخــاب کننــد کــه ایــن ســهام را بــه
شــکل مســتقیم خودشــان میخواهنــد
بفروشــند و یــا از طریــق شــرکتهای
ســرمایهگذاری ســهام عدالــت کــه قبــ ً
ا
تشــکیل شــده اســت ایــن کار انجــام شــود.
آمــار رئیــس ســازمان خصوصیســازی
نشــان میدهــد  90درصــد افــرادی
کــه بــه ســایت مراجعــه کردهانــد ،روش
مدیریــت مســتقیم را انتخــاب کردهانــد تــا

خودشــان آن را در بــازار بــورس بفروشــند.
در حــال حاضــر ،ارزش مجموعــه ســهام
عدالــت در حــدود  430هــزار میلیــارد
تومــان اســت .دارنــدگان ایــن ســهام هــم
از اقشــاری هســتند کــه میــل نهایــی
پساندازشــان صفــر اســت و افــرادی
هســتند کــه تــراز زندگیشــان منفــی
اســت؛ بنابرایــن در نخســتین فرصتــی کــه
بتواننــد آن را بــه پــول تبدیــل کننــد ،ایــن
کار را انجــام خواهنــد داد .در یــک تخمیــن
غیــر بدبینانــه 50 ،درصــد ایــن افــراد بــا
تبلیغــات دولــت از فــروش ســهام منصــرف
شــده و فقــط نیمــی از آنهــا سهامشــان
را میفروشــند .در نتیجــه حــدود 215
هــزار میلیــارد تومــان ســهام بــرای فــروش
عرضــه میشــود .ایــن در حالــی اســت
کــه در یــک ســال و  3مــاه گذشــته،
کل عــدد جذبشــده بــه بــازار بــورس،
 65هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
مقایســه ایــن دو عــدد نشــان میدهــد کــه
ســهام عدالــت بالقــوه ایــن ظرفیــت را دارد
کــه جهــت بــازار را کام ـ ً
ا برعکــس کنــد
و در نتیجــه بــازار بــا یــک خــأ بــزرگ
نقدینگــی مواجــه و قیمتهــا بهشــدت
اصــاح شــود؛ مگــر اینکــه دولــت
رویــه دیگــری را در پیــش گیــرد .اخیــرا ً
شــنیدهام کــه بســیاری از فعــاالن بــازار از
ایــن موضــوع اظهــار نگرانــی کردهانــد و
دولــت در حــال بررســی عرضــه مرحلـهای
ســهام یــا اســتفاده از روشهــای دیگــر
اســت؛ امــا بــه هــر حــال ســهام عدالــت
میتوانــد تهدیــدی جــدی بــرای بــازار
بــورس باشــد.
یــک موضــوع دیگــر ،بحــث نــرخ بهــره
اســت .مجموعــه اتفاقــات خوبــی کــه اخیرا ً
روی داده اســت و حمایــت ارکان مختلــف
نظــام را از بــازار ســرمایه و برنامههــای
خــوب بانــک مرکــزی شــاهد بودهایــم
(از جملــه اســتفاده از عملیــات بــازار بــاز
و جبــران کســری بودجــه دولــت از طریــق
بــازار ســرمایه) ســبب میشــود کــه امــکان
کشــف نــرخ بهره بــه وجــود آیــد .در نتیجه
دیگــر نــرخ بهــره بــه شــکل دســتوری
تعییــن نشــده و الزم نیســت ابتــدای هــر
ســال دولــت نرخــی را بهصــورت دســتوری
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بــه اقتصــاد تکلیــف کنــد و از آنجــا کــه این
نــرخ بــا واقعیتهــای اقتصــادی مطابقــت
نــدارد ،رانــت شــکل بگیــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه واقعیتهــای اقتصــادی
مــا ،واقعیتهــای خوبــی نیســت و حــال
اقتصــاد مــا خــوب نیســت .کســری بودجــه
دولــت در خوشــبینانهترین حالــت بــرای
ســال  ،99منجــر بــه تــورم  40درصــدی
بــرای اقتصــاد خواهــد شــد .قاعدتــاً بــا
تــورم  40درصــدی ،قطع ـاً نــرخ بهــره 15
درصــدی بیمعنــی اســت؛ یعنــی بــا نــرخ
واقعــی بهــره منفــی  25درصــدی روب ـهرو
هســتیم .نتیجــه آن میشــود کــه نــرخ
بهــره  15درصــدی تعییــن شــده پایــدار
نیســت و بــه ســمت نرخهایــی باالتــر
خواهــد رفــت.
همانطــور کــه میدانیــد ،نــرخ بهــره
بــا قیمــت ســهام و شــاخص  P/Eنســبت
عکــس داشــته و در نهایــت ســطح
قیمتهــا در بــازار ســرمایه اصــاح خواهــد
شــد .در نتیجــه بــه نظــر مــن اصــاح نــرخ
بهــره تهدیــدی جــدی در فصــل تابســتان
و پاییــز خواهــد بــود و ســرمایهگذاران در
تحلیلهــای خــود بایــد ایــن موضــوع را
مدنظــر قــرار دهنــد.
 شــرایط بــرای عرضــه ســهام
استـارتآپهـــا ،شــرکــتهـــای
هایتــک ،شــرکتهای فعــال در
حــوزه  ICTو پســت در بــورس اکنــون
چقــدر مناســب اســت؟

بهعنــوان یکــی از اعضــای هیأتمدیــره
شــرکت فرابــورس بایــد بگویــم راهانــدازی
بــازار خــاص اســتارتآپها در برنامههــای
ســالی جــاری مــا اســت .دیجــیکاال و
کافهبــازار هــم در همیــن زمینــه بــه مــا
مراجعــه کردهانــد و پیشــرفتهای خوبــی
هــم داشــتهایم و امیدواریــم در ســال 99
ایــن شــرکتها را پذیــرش کنیــم .طبیعتـاً
اگــر ایــن ســد شکســته و قوانیــن بــازار
بهدرســتی تنظیــم شــود ،اســتارتآپهای
دیگــر هــم مراجعــه میکننــد و اتفــاق
خوبــی رخ خواهــد داد ،زیــرا اکنــون
انتهــای زنجیــره ایــن اکوسیســتم بســته
شــده اســت .اســتارتآپها در مرحلــه
18
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 Seedو رانــد اول و دوم میتواننــد داشــت .امیــدوارم پذیــرش ایــن دســت
تأمیــن مالــی انجــام دهنــد امــا انتهــای شــرکتها در بــازار ســرمایه جــزء اتفاقــات
اکوسیســتم کــه تأمیــن مالــی بزرگــی خــوب ســال  99باشــد.
بــوده و  IPOهســت تاکنــون بســته بــوده
اســت .اکنــون امثــال دیجــیکاال ،اســنپ  اگــر نکتــ ه دیگــری باقــی مانــده
و تپســی کــه اســتارتآپهای بــزرگ اســت ،بفرماییــد.
مــا هســتند و بــرای پذیــرش در بــورس توصیــهام بــه همــکاران خودمــان در
مراجعــه کردهانــد ،بــه شــکل جــدی بــه مجموعــه فاخــر ایــن اســت کــه حتم ـاً بــا
وجــه نقــد و تأمیــن مالــی بــزرگ نیازمنــد آگاهــی ســهام خریــداری کننــد .امــروز
در هــر محفلــی صحبــت بــورس اســت
هســتند.
زمینــه فراهــم اســت و قطع ـاً بزرگتریــن و برخــی حتــی از اصطــاح «بــورس
برکــت حضــور مــردم و نقدینگی ســرگردان بخریــم» اســتفاده میکننــد .صفهــای
در جامعــه ایــن اســت کــه شــرکتهای طویلــی جلــوی کارگزاریهــا بســته شــده
بــزرگ بتواننــد تأمیــن مالــی موردنیــاز اســت .ایــن در حالــی اســت کــه سیســتم
خــود را داشــته باشــند و اثــر واقعــی روی معامــات مــا بهروزرســانی نشــده اســت و
اقتصــاد داشــته باشــد .کارکــرد اصلــی بازار زیرســاختهای بــازار ســرمایه مــا بــرای
ســرمایه و بازارهــای مالــی همیــن اســت ایــن حجــم از افــراد و ســرمایههای تــازه
کــه تأمیــن مالــی اتفــاق بیفتــد و اتفاقــاً آمــاده نیســت .اکنــون تقریبـاً روزانــه 100
در ادبیــات مالــی ،جــای تأمیــن مالــی هــزار کــد معامالتــی در بــورس صــادر
بلندمــدت در همیــن بــازار ســرمایه اســت میشــود .هرچنــد ایــن اتفــاق خوبــی
و تأمیــن مالــی کوتاهمــدت از طریــق بــازار اســت امــا اگــر نتوانیــم زیرســاختها را
پــول و سیســتم بانکــی انجــام میگیــرد .فراهــم کنیــم و فرهنگســازی را انجــام
بــرای نمونــه ،شــاید  10ســال پیــش دهیــم ،مانــدگاری افــراد در بــازار ســرمایه
شــناخت زیــادی از گلرنــگ در جامعــه کوتاهمــدت خواهــد بــود.
نبــود امــا امــروز مجموعــه شــرکتهای بههرحــال ،امــروز بــا توجــه بــه ایــن فشــار
بزرگــی را مثــل افــق کــوروش بــا ارزش تبلیغاتــی ،خیلــی از افــراد تمایــل دارنــد
بــازار  13هــزار میلیــارد تومــان در بــازار در بــورس ســرمایهگذاری کننــد .توصیــه
مــن ایــن اســت کــه بههیچعنــوان
عرضــه کردهانــد.
درصورتیکــه ایــن شــرکت  3ســال پیــش داراییهــای ثابــت را نفروشــند و وارد
بــا  100میلیــارد تومــان ســرمایه تشــکیل بــازار ســرمایه نکننــد .صرفـاً پــول مــازادی
شــده اســت .شــرکتهایی ماننــد گلرنــگ را کــه قبــ ً
ا بــا آن قصــد ســرمایهگذاری
و پاکشــوما تأمیــن مالــی خیلــی خوبــی داشــته و حداقــل بــرای  6مــاه آینــده
از بــازار داشــته و آن را صــرف توســعه بــه آن نیــاز ندارنــد ،وارد بــازار ســرمایه
کنند.
کسبوکارشــان کردهانــد.
صنعــت پســت هــم جــزء فضاهــای بســیار همچنیــن حتمــاً در بــدو ورود بــه شــکل
بکــر اســت و شــرکت مشــابهی در بــازار غیرمســتقیم ســرمایهگذاری کننــد و
نداریــم .بــا توجــه بــه صــدور مجوزهــای اگــر اصــرار بــه ســرمایهگذاری مســتقیم
قانونــی و ایــن نکتــه کــه ایــن بــازار در دارنــد ،حتم ـاً از خدمــات مشــاوران مالــی
حــال قانونمنــد شــدن اســت ،امــکان خبــره اســتفاده کننــد .اکنــون بســیاری
گرفتــن ســهم بازارهــای بــزرگ در ایــن از ســهام در بــازار  Over Valueبــوده و
صنعــت بــرای شــرکتهای فعــال قانونــی اگــر بــا آگاهــی کافــی وارد بــازار نشــوند،
در میانمــدت قیمتهــا بــه ســمت
فراهــم اســت.
بــه همیــن دلیــل ،بــه نظــرم زمینــه بســیار ارزشهــای ذاتــی میــل کــرده و ســهامی
آمــاده اســت و بــازار اســتقبال خیلــی کــه قیمتشــان بیــش از ارزش واقعیشــان
خیلــی خوبــی از ایــن صنعــت خواهــد باشــد ،کاهــش قیمــت خواهنــد داشــت.

ایدنمارت؛
ایده ای برای تسهیلگری صادرات
مصطفــی شهســواری از جملــه افــرادی اســت کــه همــواره بهدنبــال
کســب تجربههــای جدیــد و پرچالــش اســت.
او پــس از کســب تجربــه در یــک شــرکت ایرانــی-
ســوئدی تولیدکننــده پوشــاک ،مســؤولیت مدیــر برنــد
 Pepe Jeansشــرکت مهانپــوش و مدیــر محصــول
دیجــیکاال و راهانــدازی شــرکت ایدنمــارت را در اکوسیســتم

 ایدنمــارت بــا چــه ایدههــا و
ارزشهــای متفاوتــی شــکل گرفتــه
اســت؟ چــه شــد کــه بــه فکــر
راهانــدازی چنیــن کســبوکاری
افتادیــد؟

ابتــدا از نامگــذاری ایــن مجموعــه
شــروع میکنــم .کلمــات اصلــی در
ذهــن مــا بــرای ایــن کار شــامل Export
 Developmentبــود کــه بهدنبــال آن
ســایر کلمــات هــم شــکل گرفــت و بــه
E-commerce

Development

Export

 Networkیــا همــان  EDENتبدیــل شــد.
واژه  Martهــم بــه معنــی فروشــگاه اســت
و البتــه وبســایت بهخاطــر محدودیــت
دامینــی ،بهصــورت edenmartt.com
ثبــت شــده اســت.
ایــده کار هــم از اینجــا شــروع شــد کــه
در ســازماندهی درنظــر گرفتــه شــده بــرای
هلدینــگ فاخــر ،یــک ســری امکانــات
و بســترهایی وجــود دارد .براســاس ایــن

فاخــر برعهــده گرفتــه و در مــدت کوتاهــی ،ایــن اســتارتآپ را بــه
مرحلــه پایلــوت رســانده اســت.
مدیرعامــل ایدنمــارت امیــدوار اســت بــا راهانــدازی ایــن پلتفــرم
بــازار مجــازی (مارکتپلیــس) ،راه بــرای توســعه صــادرات خــرد
در کشــور بیشازپیــش بــاز شــود .گفتوگــو بــا وی را در ادامــه
میخوانیــد:

بســترها و امکانــات ،هلدینــگ برنامههــای
مختلفــی گذاشــته تــا کســبوکارهای
جدیــد ،ســوار بــر ســاختارها و پایههــای
بهوجــود آمــده فعالیــت خــود را شــروع
کننــد .ایدنمــارت هــم مســتثنی از ایــن
برنامهریــزی نبــوده و بــا ایــده «تســهیلگری
صــادرات» فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
اســت .در واقــع ،ایــدن وبســایتی اســت
کــه بــرای تأمینکننــدگان ایرانــی ،یــک
تســهیالت و یــک مســیر ســاده بــرای
صــادرات خــرد و فروشــگاهی بهوجــود
مــیآورد .بــه ایــن صــورت کــه مشــابه
یــک  Local Marketدر داخــل ایــران
عمــل کــرده و یــک ســری کاالی فاخــر
ایرانــی را از اقصینقــاط کشــور جمــع
کــرده اســت و بهوســیله پلتفــرم بــازار
مجــازی یــا همــان  Market Placeآن
کاالهــا را در اختیــار عالقهمنــدان در دنیــا
قــرار میدهــد.
یکــی از قابلیتهــای ایــن فروشــگاه،

امــکان پرداخــت ارزی اســت تــا خریــدار
بهراحتــی و از منــزل در نقــاط مختلــف
جهــان بتوانــد کاال را مشــاهده ،انتخــاب
و خریــداری کنــد .همچنیــن اگــر کســی
در داخــل ایــران میخواهــد بــه فــردی در
خــارج از کشــور هدیــه دهــد ،میتوانــد
کاال را از وبســایت انتخــاب و خریــداری
کــرده و آن را ارســال کنــد .یکــی از
ویژگیهــای مثبــت ایدنمــارت هــم
ایــن اســت کــه خریــداران میتواننــد
یــک ســری کاالهایــی را کــه در حالــت
عــادی خــروج آنهــا از ایــران ســخت
اســت بهصــورت تــک آیتمــی و بــا پســت
سفارشــی بــرای افــراد مــورد نظــر ارســال
کننــد.
 چــه مدتــی اســت کــه این شــرکت
کار را آغــاز کــرده و تاکنــون چــه تعــداد
بســته ارســال کردهایــد؟

زمانــی کــه ایــده ایــن طــرح را بــه مــا
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دادنــد 3 ،مــاه طــول کشــید تــا روی آن
تحقیــق و امکانســنجی انجــام دهیــم.
بعــد از ایــن امکانســنجی در مــاه آذر
ســال گذشــته ،پرداخــت ارزی و برخــی
مــوارد را بــرای  3بســته امتحــان کردیــم.
در نهایــت هــم در اســفندماه و پیــش
از شــیوع گســترده کرونــا در جهــان،
توانســتیم  23ســبد کاالیــی را بــرای
آمریــکا ،کانــادا ،آلمــان ،ایتالیــا و هلنــد
ارســال کنیــم .حــدود  87کاالی ایرانــی در
ایــن  23ســبد بــود و در نتیجــه میتــوان
گفــت در مرحلــه تســت اولیــه ،مــا 87
کاال را ارســال کردیــم و دیدیــم کــه ایــن
مســیر جــواب میدهــد و شــدنی اســت.
 فعالیــت ایدنمــارت بــه چــه کاالها
و چه کشــورهایی محدود اســت؟

کاالهایــی کــه از طریــق ایدنمــارت
عرضــه میشــوند ،اوالً صرفــاً در ایــران
تولیــد میشــوند کــه میتوانــد شــامل
زعفــران ،لبــاس ،پارچههــای خــاص،
ظــروف ،کاالهــای هنــری ماننــد کارهایــی
کــه در گالریهــای مختلــف در تهــران
عرضــه میشــود و اکسســوریهایی کــه
در تولیــد آنهــا از آلیاژهــای غیــر ممنوعــه
اســتفاده شــده باشــد .بعضــی از مصنوعــات
ماننــد طــا نمیتوانــد در ســبد کاالیــی
مــا قــرار بگیــرد؛ بنابرایــن محدودیتهــای
ارســالی قانونــی بینالمللــی وجــود دارد و
ماهــم طبیعتــاً خدمــات ارســال را بــرای
ایــن کاالهــا انجــام نمیدهیــم .در
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آینــده نیــز ایــن برنامــه را داریــم کــه
وقتــی خریــدار کشــور مقصــد را انتخــاب
میکنــد ،بهصــورت اتوماتیــک اطالعــات
ایــن محدودیتهــا بــه مشــتری ارائــه
شــود.
بههرحــال ،ایــن کار ریســکهای خــودش
را دارد و شــاید مهمتریــن آن ،بــاال و
پاییــن شــدن هزینههــای حمــل اســت
وگرنــه محدودیــت ارســال در ایــن ســبدها
نداشــتهایم؛ حتــی در میــان کاالهــای
صــادر شــده زعفــران ،پســته و انجیــر
بــوده ،یــا در ســبد دیگــری ســینی هنــری،
منبــتکاری و یــک بســته بــادام بــوده و
مشــکلی بهوجــود نیامــده اســت.
از نظــر محدودیــت مقاصــد نیــز ،مــا
بــه هــر نقطــهای کــه پســت جمهــوری
اســامی ایــران یــا ســایر پس ـتها ارســال
داشــته باشــند ،تــوان صــادرات کاال را
داریــم ،چراکــه ارســال مــا از طریــق پســت
صــورت میگیــرد و مثــل یــک فــرد
عــادی از بســتر پســتی اســتفاده میکنیــم
و خیلــی محدودیتــی در کشــورها نداریــم.
 اکنــون یــک نفــر میتوانــد بســته
مــورد نظــرش را خریــداری و آن را بــا
مراجعــه بــه پســت ارســال کنــد ،چــرا
بایــد ســراغ شــما بیایــد؟

اســت کــه کاالهایــی را عرضــه میکنیــم
کــه ممکــن اســت دسترســی بــه آنهــا
در حالــت عــادی ســخت باشــد؛ مثــ ً
ا
یــک ســوزندوزی زیبــا را در سیســتان و
بلوچســتان پیــدا کنیــم کــه کاالی ویــژهای
اســت و بــرای معرفــی فرهنــگ و هنــر در
ایــران هــم تأثیــر زیــادی دارد .در حالــت
عــادی مشــتری نمیتوانــد یکبــار بــه
سیســتان و بلوچســتان بــرود یــا یکبــار
بــه تبریــز بــرود و از نقــاط مختلــف کشــور
کاالهــای مدنظــر خــود را خریــداری
کنــد .عــاوه بــر ایــن ،خریــد آنالیــن
صرفهجویــی در وقــت بــه همــراه دارد.
ایــن مثالهایــی کــه توضیــح دادم
دربــاره کســانی اســت کــه در ایــران
زندگــی کردهانــد و میخواهنــد کاالیــی
را بــه خــارج از ایــران بفرســتند .زمانــی
هســت کــه مشــتری اص ـ ً
ا دسترســی بــه
ایــران نــدارد و در خــارج از کشــور زندگــی
میکنــد .وقتــی مشــتری در خــارج از
ایــران میتوانــد از منــزل ،خیلــی راحــت
ی از ایــران خریــد کنــد
و بــا کارت اعتبــار 
برایــش جالــب خواهــد بــود ،بهویــژه آنکــه
مــا قیمتهــا را بــرای خریــداران خارجــی
افزایــش ندادهایــم و ایــن در حالــی اســت
کــه ممکــن اســت در حالــت عــادی قیمــت
حمــل یــک کاال بیشــتر از قیمــت خــود
آن کاال شــود .در نتیجــه بــرای کســی کــه
در خــارج از ایــران حضــور دارد ،میتوانــد
خیلــی بهصرفــه باشــد.

ببینیــد ایــن اتفــاق بســیار رایــج اســت
و ماننــد ایــن اســت کــه بگوییــم فــرد
میتوانــد بــه یــک مرکــز خریــد بــزرگ
بــرود و چنــد کاال از چنــد فروشــگاه بخــرد
اینکــه قیمتهــای ریالــی و
یــا خریــد خــود را بهصــورت آنالیــن انجــام 
دهــد .اصــل داســتان تســهیلگری ایــن دالری یکســان اســت بــا اعتــراض
ماجــرا اســت .یکــی از امتیــازات مــا ایــن تأمینکننــدگان مواجــه نمیشــود؟
چــون زیــاد دیدهایــم کــه قیمــت
عرضــه یــک محصــول بــه خــارج از
کشــور بــا قیمــت عرضــه آن در بــازار
داخلــی متفــاوت اســت.

مــا بــا تأمینکننــدگان خــود صحبــت
کردهایــم و بــه آنهــا میگوییــم اگــر
میخواهیــد صــادرات بهصــورت عمــده
انجــام دهیــد شــرایط خــاص خــود را
داریــد و بایــد بــه برابــری اقتصــادی و موارد
مختلــف توجــه کنیــد؛ امــا وقتــی یــک تک
کاال را از مبــدأ ایــران ارســال میکنیــد

ماننــد ایــن اســت کــه یــک مســافر بــه
ایــران آمــده ،خریــد انجــام داده و بــا خــود
بــرده اســت و نبایــد قیمتهــا تفاوتــی
داشــته باشــد.
 اگــر تأمینکننــدهای بــه همــکاری بــا
ایدنمــارت مایــل باشــد ،چــه بایــد بکنــد؟

تأمینکننــدگان میتواننــد بــا مراجعــه
بــه ســایت مــا اطالعــات الزم را دریافــت
کننــد ،البتــه در حــال حاضــر مــا خودمــان
بهدنبــال انتخــاب تأمینکننــدگان
هســتیم .ممکــن اســت در آینــده ایــن
وبســایت آنقــدر شــلوغ شــود کــه هــر
تأمینکننــدهای مایــل بــه همــکاری
بــا آن باشــد ولــی مــن ایــن احتمــال را
نمیدهــم ،مگــر آنکــه ارســال بــه خــارج
از ایــران خیلــی آســان شــود؛ امــا در حــال بایــد بتوانیــم هرچــه زودتــر در ایــن ایــام
حاضــر بــا توجــه بــه محدودیتهــا و وبســایت را بــه آن بلــوغ الزم برســانیم تــا
اینکــه میخواهیــم کیفیــت وبســایت آن را در اختیــار عمــوم بگذاریــم؛ یعنــی
را بــاال نگــه داریــم ،نمیتوانیــم از هــر همــه زیرســاختهای الزم را فراهــم و
تأمینکننــدهای اســتفاده کنیــم و تســت کنیــم تــا وارد بــازار شــود.
تالشــمان ایــن اســت کــه یــک ســری
شــرایط را در نظــر بگیریــم تــا محصــوالت  ایدنمــارت در شــروع کار بــا
عرضهشــده نظــر مشــتریان را جلــب کنــد .چنــد تأمینکننــده میخواهــد
 ایدنمــارت در بــدو تولــد بــا
کرونــا مواجــه شــد .ایــن بــرای شــما
یــک فرصــت بــود یــا تهدیــد؟

قطعــاً کــه تهدیــد بــود ولــی اینکــه
تهدیــد را تبدیــل بــه فرصــت کنیــم یــک
مهــارت میخواهــد .تهدیــد بــود بــه
ایــن دلیــل کــه اوالً هزینههــای ارســال
افزایــش یافــت و ناچــار شــدیم یــک
بازنگــری در برنامههایمــان داشــته باشــیم.
البتــه ایــن شــانس مــا بــود کــه هنــوز کار
خــود را آغــاز نکــرد ه بودیــم و توانســتیم
دوبــاره بــا قیمتهــا و هزینههــای جدیــد
برنامهریــزی کنیــم.
کرونــا از ســوی دیگــر فرصــت هــم بــوده
چــون تعــداد مســافر خارجــی کــه کــم
میشــود ،نــه مســافری بــه ایــران میآیــد
کــه بتوانــد کاالی موردنظــر خــود را بخــرد
و نــه مســافری از ایــران مـیرود کــه بتواند
ایــن کاالهــا را ببــرد .در نتیجــه ایــن
فرصتــی بــرای مــا محســوب میشــود و

همــکاری کنــد و چــه زمانــی وبســایت
در اختیــار عمــوم قــرار میگیــرد؟

 5تأمینکننــده دیگــر هســتیم کــه هــر
کــدام پتانســیل ایجــاد کــردن حداقــل
 30محصــول را دارنــد؛ البتــه محدودیتــی
در نظــر نداریــم و اگــر تأمینکنندههــای
باکیفیــت بــه  12یــا  15عــدد هــم
برســند ،مــا مشــکلی نخواهیــم داشــت.
اگــر ایــن محدودیــت هســت صرفــاً
بهخاطــر نــگاه مــا و تــاش مــا بــرای بــاال
آمــدن وبســایت بــا کیفیــت خــوب اســت.
دربــاره اینکــه چــه زمانــی وارد بــازار
میشــویم بایــد بگویــم کــه شــاید کرونــا
کمــی برنامههــای مــا را تحــت تأثیــر
قــرار داده باشــد امــا برنامــه مــا ایــن
اســت کــه تــا اواســط تابســتان کار تکمیــل
شــود .البتــه ایــن برنامــه ،بــه بازیگــران
دیگــر هــم بســتگی دارد چراکــه مــا
مثــل مارکتپلیسهــای دیگــر نیســتیم
کــه همــه امکانــات را خودمــان درون
خودمــان داشــته باشــیم و مســائلی ماننــد
حملونقــل و ارســال توســط گروههــای
دیگــر انجــام میشــود کــه بایــد ایــن
آمادگــی در آنهــا هــم وجــود داشــته
باشــد.
بهغیــر از کرونــا بــا چــه

چالشهــای دیگــری بــرای راهانــدازی
و توســعه کار مواجــه بودهایــد؟

مــا اکنــون بــا  50تأمینکننــده در تمــاس
هســتیم ولــی اینکــه کدامیــک از آنهــا چالــش مــا در هزینههــای حمــل بــوده
را انتخــاب میکنیــم ،مســأله اصلــی اســت .اســت .در محاســبه هزینــه حمــل خارجی،
در دوره تســت ،حــدود  5تأمینکننــده مســائلی ماننــد حجــم و جــرم در نظــر
داشــتیم و اکنــون درحــال مذاکــره بــا گرفتــه میشــود و هرکــدام از آنهــا
میتوانــد تأثیــر زیــادی روی هزینــه حمــل
داشــته باشــد .ایــن تفــاوت عددهــا یکــی از
چالشهــای مــا بــود .همچنیــن در اوایــل
کار فکــر میکردیــم اگــر بخواهیــم یــک
وبســایت خارجــی داشــته باشــیم ،ممکــن
اســت تحریــم شــویم و تنهــا راه ایــن
اســت کــه یــک شــرکت خارجــی ثبــت
کنیــم ولــی تصمیــم گرفتیــم ک ً
ال کار را در
ایــران انجــام دهیــم و از خدمــات پرداخــت
آنالیــن ارزی برخــی شــرکتها اســتفاده
کنیــم تــا بــه ثبــت شــرکت در خــارج از
کشــور نیــاز نباشــد.
چالــش دیگــری کــه اســتارتآپها و
بوکارهایی نظیــر مــا دارنــد ،یافتــن
کســ 
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منابــع انســانی و نیروهــای مجــرب اســت.
بــه واســطه ارتباطــات و اطالعاتــی کــه از
ایــن کار داشــتیم ،توانســتیم نیروهــای
مناســبی جــذب کنیــم .عــاوه بــر چالــش
نیــروی انســانی ،از نظــر زیرســاختی هــم
بــا چالــش مواجــه بودیــم .یــک بخشــی از
کار ،پــردازش کاال اســت کــه در ایــران نوپا
محســوب میشــود و فقــط شــرکتهایی
مثــل دیجـیکاال ایــن پــردازش را دارنــد و
مراکــزی کــه چنیــن خدماتــی بــه دیگــران
بدهنــد عمــ ً
ا وجــود ندارنــد .اکنــون
امــکان پــردازش کاال در سیســتم خــود
هلدینــگ بــه وجــود آمــده کــه در حــال
رشــد و توســعه اســت و ایــن پــردازش
یکــی از مهمتریــن چالشهــا اســت تــا
ســبدها از مکانهــای مختلــف یکجــا
جمــع شــوند ،بهدرســتی پــردازش و
ســپس بــه نقــاط مختلــف جهــان ارســال
شــوند.
پرداخــت ارزی نیــز مســأله دیگــر مــا
بــود کــه بــا همــکاری یــک شــرکت
دیگــر حــل شــد .همچنیــن مارکتینــگ
مــا در کشــورهای دیگــر هــم یکــی از
چالشهــای بــزرگ مــا اســت و البتــه
بــا یــک ســری راهکارهــای دیجیتــال
مارکتینــگ ،امیدواریــم بــدون تبلیغــات
فیزیکــی از پــس آن برآییــم.
 آیــا قصــد داریــد بــرای مشــتریان
غیرایرانــی خــارج از کشــور هــم ســایتی
بــه زبــان انگلیســی راه بیندازیــد؟

بلــه ،در برنامــه مــا  2زبانــه کــردن
وبســایت تعریــف شــده اســت ولــی ایــن
کار یــک ســری تبعــات و یــک ســری
ســختیها دارد .در هــر صــورت مخاطــب
اصلــی مــا ،ایرانیــان مقیــم خــارج هســتند
و حتــی برنامههــای بازاریابــی مــا هــم روی
کشــورهایی متمرکــز اســت کــه ایرانیــان
بیشــتری در آنجــا ســاکن هســتند.
 عــاوه بــر مــوارد اشــاره شــده،
بــرای توســعه کار چــه برنامــه دیگــری
داریــد؟

یــک برنامــه اساســی مــا ایــن اســت
کــه بتوانیــم تأمینکننــدگان خــاص
22

[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹

شــوند .ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری
از کارهــای هنرمنــدان معاصــر ایرانــی
در خــارج از ایــران پرطرفــدار اســت.
صنایعدســتی هــم قطعــاً طرفــداران
زیــادی خواهــد داشــت چراکــه تولیــد
ایــن کاالهــا در دیگــر کشــورها کمتــر
اســت و البتــه قیمــت مناســبی هــم دارنــد.
معتقــدم اگــر ایــن تولیــدات در ایــران بــه
بلــوغ برســند ،در پلــه بعــدی میتوانیــم
ایــن کاالهــا را خیلــی راحــت صــادر کنیــم
و دولــت هــم مســیر را خیلــی بــرای ایــن
موضــوع بــاز گذاشــته اســت.

شهرســتانی را داشــته باشــیم و آنهــا
بــه کمــک تیپاکــس کاالهایشــان را بــه
 Fulfilment Centerمــا ارســال کننــد .این
موضــوع هــم بــرای ایــن تولیدکننــدگان و
هــم بــرای مــا خــوب اســت چراکــه یــک
ســری کاالهــای تــک و خــاص در ایــران
وجــود دارد کــه همــه جــای دنیــا دوســت
دارنــد آنهــا را داشــته باشــند .طبیعتــاً
ایــن کاالهــا صرفــاً در تهــران موجــود
نیســت.
چــه چشــماندازی را بــرای

فروشــگاههای مارکتپلیــس فعــال در
حــوزه صــادرات متصــور هســتید؟

صــادرات قطعــاً کار جذابــی خواهــد
بــود بهشــرطی کــه ارزش افــزوده
معقولــی روی کاالهــا وجــود داشــته
باشــد ،حتــی معتقــدم کاالهــای مــا روی
وبســایتهایی ماننــد آمــازون یــا eBay
میتواننــد حســابی بدرخشــند .اکنــون
در داخــل ایــران یــک ســری تولیدهایــی
انجــام میشــود امــا از آنجــا کــه بــرای
برطــرف کــردن نیــاز داخــل طراحــی
شــدهاند ،یــک پلــه فاصلــه داریــم بــا
اینکــه بتوانیــم مــازاد بــر ایــن تولیــد،
تولیــدات صادراتــی داشــته باشــیم.
حجــم زیــادی از صــادرات ایــران مــواد
صنعتــی و منابــع طبیعــی و مــواردی
ماننــد میــوه و آجیــل اســت کــه کاالهایــی
اســت کــه بایــد بهصــورت عمــده صــادر

 ایدنمــارت در اکوسیســتم فاخــر
شــکل گرفتــه اســت .حضــور در ایــن
اکوسیســتم و بــودن در کنــار دیگــر
شــرکتهای فعــال در آن ،چــه کمکــی
بــه شــما کــرده اســت؟

همانطــور کــه پیشتــر گفتــم ،از آنجــا
کــه ایــن اکوسیســتم ،خــودش بســترهای
مناســبی بــرای راهانــدازی و توســعه کار
دارد ،اتصــال ایــن بســترها بــه هــم کمــک
میکنــد تــا راه صدســاله را یکشــبه
طــی کنیــم.
در واقــع ،در اکوسیســتم فاخــر
زیرســاختهای موردنیــاز ایجــاد شــده
اســت و کافــی اســت خانــهای روی ایــن
بســترها بنــا شــود.
در نتیجــه بــا توجــه بــه ایــن
زیرســاختهای مناســب ،میتــوان
خانههــای زیــادی بنــا کــرد کــه مــا هــم
یکــی از ایــن خانههــا هســتیم و اگــر
بتوانیــم خــوب پیشــرفت کنیــم ،ایــن
خانــه را بــه یــک بــرج تبدیــل میکنیــم.
یــک نکتــه مهــم هــم ایــن اســت کــه ایــن
هلدینــگ بــرای هوشــمند شــدن در ســطح
بــاال هزینــه و تــاش میکنــد و همیــن
هوشــمندی کمــک زیــادی میکنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه کرونــا و بحــران
اقتصــادی آن ،تأثیــری روی برنامههــای
هلدینــگ نگذاشــته اســت و ایــن موضــوع
نشــان میدهــد کــه چقــدر ایــن هلدینــگ
نســبت بــه هــدف خــود محکــم و مطمئــن
اســت و طبــق اصــول حرکــت میکنــد.

استاد برجسته جامعهشناسی دانشگاه تهران مطرح کرد:

رســانهها مهمترین ابزار
برای مبـــارزه بـا کرونا
پروفســور باقــر ســاروخانی ،اســتاد
برجســته جامعهشناســی دانشــگاه
تهــران اســت و از او بهعنــوان پــدر
جامعهشناســی ارتباطــات کشــور یــاد
میشــود .وی مــدرک کارشناســی
خــود را در رشــته زبــان فرانســه و علوم
تربیتــی از دانشــگاه تهــران ،کارشناســی
ارشــد را در رشــته علــوم اجتماعــی از
دانشــگاه تهــران و دکتــری خــود را
در رشــته جامعهشناســی از دانشــگاه
ســوربن پاریــس اخــذ کــرده اســت.
همچنیــن از ایــن اســتاد  81ســاله،
دههــا کتــاب و مقالــه ارزشــمند بــه
یــادگار مانــده اســت .اســتاد برجســته
دانشــگاه تهــران در گفتوگــو بــا
نشــریه تیپاکــس ،بــه بررســی اهمیــت
و نقــش رســانهها در مواجهــه بــا
بحرانهــا و بهطــور خــاص بحــران
کرونــا پرداختــه اســت.

پروفســور باقــر ســاروخانی ،اســتاد دانشــگاه
تهــران ،در ابتــدای ایــن گفتوگــو ،بــا
بیــان اینکــه جامعــه یــک موجــود زنــده و
در قیــد حیــات اســت ،گفــت :هــر موجــود
زنــدهای تحــرک و پویایــی دارد .یــک
فیلســوف یونانــی میگویــد اگــر رودخانــه
را اکنــون نــگاه کنیــد ،ســرتان را برگردانیــد
و ســپس دوبــاره نــگاه کنیــد ،دیگــر همــان
رودخانــه ســابق را نمیبینیــد و تغییــر
کــرده اســت .جامعــه هــم ماننــد ایــن
رودخانــه ،همــواره در حــال پویایــی اســت.
وی افــزود :یــک موجــود پویــا و در حــال
حرکــت ،بــا مســائل مختلفــی روبــهرو
شــده و یــک زمــان دچــار شــادی و یــک
زمــان دچــار غــم یــا بحــران اجتماعــی

میشــود ،امــا تفــاوت اساســی جوامــع
بــا یکدیگــر ،در هنــگام بــروز بحرانهــا
خــود را نشــان میدهــد .یــک جامعــه
ممکــن اســت بــه هنــگام بحــران ،ســقوط
کنــد و از درون مضمحــل شــود و جامعــه
دیگــر از آن بحــران درس عبــرت بگیــرد.
ممکــن اســت جامع ـهای را کــه در مقابــل
بحــران ایســتادگی و مقاومــت کنــد و آن
را ســرکوب میکنــد ،موفــق بدانیــم؛ امــا
بهتریــن جامعــه ،آن اســت کــه بحــران را
بــه فرصــت تبدیــل کنــد .ایــن هنــر یــک
جامعــه فعــال ،زنــده و پویــا در هــزاره
ســوم اســت و مــا هــم بایــد بــا تــاش
کرونــا را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم .پــدر
جامعهشناســی ارتباطــات در ایــران بــا
بیــان اینکــه جامعــه در مقابــل یــک
دشــمن هوشــمند ،توانــا ،انتقالپذیــر،
خطرنــاک و قاتــل قــرار گرفتــه اســت،
گفــت :بزرگتریــن و مهمتریــن تأثیــر
ویــروس کرونــا بــر زندگــی بشــر ،جــدا
کــردن انســانها از یکدیگــر اســت .ایــن
اعتقــاد وجــود دارد کــه در همــه تاریــخ،
انســانها موجوداتــی اجتماعــی بودهانــد.
نئوکورتکــس مغــز مــا جمعگراســت
و برخــاف برخــی موجــودات دیگــر،
نمیتوانیــم تنهــا زندگــی کنیــم .پروفســور
ســاروخانی ادامــه داد :تمــدن بشــری هــم
بــه دلیــل همیــن اجتماعــی بــودن انســان
شــکل گرفتــه اســت .یونانیــان باســتان
وقتــی بــه انســان نــگاه میکردنــد،
گفتهانــد بــر ورای تاریــخ و زمــان و مــکان،
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای انســان،
جامعهزیســت بــودن اوســت .ذات انســان،
اجتماعــی اســت .تــا زمانیکــه انســانها

در غــار زندگــی میکردنــد ،تمدنــی
ایجــاد نشــد .تمــدن در یکجانشــینی
ایجــاد شــد .انســانها در ابتــدای تاریــخ،
حرکــت میکردنــد و بــر طبیعــت تســلط
نداشــتند و میهمــان آن بودنــد ،امــا از
زمانــی کــه انســانها دورهــم جمــع شــده
و اندیشههایشــان را رویهــم گذاشــتند،
مــا شــاهد پیدایــش جوانههــای فرهنــگ
شــدیم .از ایــن نظــر انســانها  2بــار
متولــد شــدهاند کــه یکبــار تولــد
بیولوژیــک اســت و یکبــار هــم تولــد
فرهنگــی اســت کــه توانســتند هنجارهــای
اجتماعــی را شــناخته ،بــا مــردم همدلــی
کننــد و رفتــار اجتماعــی و انســانی بــه
خــود بگیرنــد .در غیــر ایــن صــورت ،کالف
جامعــه از هــم متالشــی میشــد .اســتاد
دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه ویــروس
کرونــا ،پایدارتریــن و بنیادیتریــن
نیازهــای انســان را هــدف قــرار داده
اســت ،افــزود :هــدف ایــن ویــروس ایــن
اســت کــه انســانها را تنهــا و جــدا کنــد.
بهاینترتیــب ،انســانی کــه در تاریــخ ،یــار
و یــاور انســان دیگــر بــود ،اکنــون تبدیــل
بــه تهدیــد و هیــوال شــده و دیگــر دوســت
او نیســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
ایــن ویــروس ،بســیار خطرنــاک اســت.
 ابزار ما برای مقابله چیست؟
پرفســور ســاروخانی در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه در مقابــل ایــن ویــروس
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و بحرانهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی کــه تولیــد کــرده اســت چــه باید
کــرد ،گفــت :هــر جامعــه ویژگیهــای
خــود را دارد .جوامــع فاشیســتی ،جوامعــی
بودنــد کــه بــرای فــرد انســانی اهمیتــی
قائــل نبــوده و آنچــه برایشــان اهمیــت
داشــت ،جمــع و جامعــه بــود؛ بنابرایــن
کشــتن میلیونهــا انســان بــه بهانــه
مصالــح جمــع ،برایشــان آســان بــود؛ حتــی
حاکــم بهعنــوان نماینــده ملــت ،بــه خــود
اجــازه مـیداد معلــوالن و افــراد ناتــوان را از
بیــن ببــرد چــون معتقــد بــود ایــن افــراد
بــه درد نــژاد برتــر نمیخورنــد.
امــا دوران فاشیســم و نابــودی فردیــت
انســانها بــه پایــان رســیده و در نتیجــه
فردیــت انســانها اهمیــت پیــدا کــرده
اســت .هــر انســانی کــه کشــته میشــود
دل جامعــه و حتــی گاهــی دل جوامــع
بشــری را بــه درد م ـیآورد .وی ادامــه داد:
چنــد ســال پیــش مهاجــران از طریــق دریا
خــود را بــه اروپــا میرســاندند و اروپاییهــا
هــم آنهــا را راه نمیدادنــد .تــا اینکــه
تصویــری تأثیرگــذار از یــک بچــه  4ســاله
منتشــر شــد کــه پــدر و مــادرش هنــگام
تــاش بــرای مهاجــرت بــه اروپــا غــرق
شــده و دریــا پیکــر ایــن بچــه را بــه ســاحل
آورده بــود .ایــن عکــس چنــان تأثیــری
برجــای گذاشــت کــه سیاســتهای اروپــا
را بــرای مدتهــا در قبــال مهاجــران
تغییــر داد؛ یعنــی انســانیت انســان ،آرامآرام
از نئوکورتکــس مغــز بیــرون آمــد و تبلــور
پیــدا کــرد.
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه
مــا بایــد از شــیوههای غیرفاشیســتی
اســتفاده کنیــم ،گفــت :در فضــای
دموکراســی ،راههــای مختلفــی وجــود دارد
و بایــد عظمــت فــرد فــرد انســانها را در
نظــر بگیریــم .در چنیــن فضایــی ،بایــد
ببینیــم چــه اهرمهایــی را پیــدا میکنیــم
کــه میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد و در
فضــای بحــران دســت مــا را بگیرنــد .بایــد
ببینیــم بــا اســتفاده از کــدام ابــزار میتــوان
جامعــه را نگــه داشــت و در مقابــل بحــران
ایســتاد تــا بــه باالتریــن هدفمــان یعنــی
تبدیــل بحــران بــه فرصــت دســت یابیــم.
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پروفســور ســاروخانی بــا بیــان اینکــه
مهمتریــن ابــزار مــا چیــزی جــز
رســانههای جمعــی نیســت ،گفــت :ایــن
رســانهها امتیــازات بســیار بزرگــی دارنــد.
همیشــگی بــوده و از ابتــدای تولــد تــا پایان
زندگــی همــراه مــا هســتند؛ در جایجــای
جامعــه قــرار دارنــد و همــه گروههــا را در
برمیگیرنــد .همچنیــن از تکنولوژیهــای
پیچیــدهای اســتفاده میکننــد کــه بــه
آنهــا ایــن امــکان را میدهــد کــه از
قالبهــای متفاوتــی بــرای رســاندن پیــام
خــود و ارائــه آموزشهــای عملــی اســتفاده
کننــد .ایــن امکانــی اســت کــه خانــواده و
مدرســه ندارنــد ،بنابرایــن اینجــا مــا بایــد
دســت اســتمداد بــه ســوی رســانههای
پایــدار دراز کنیــم و از آنهــا اقتــدار ملــی
و اقتــدار اقناعــی بخواهیــم .تنهــا رســانه
اســت کــه میتوانــد جامعــه را بــه ســمت
خاصــی هدایــت کنــد.
ایــن اســتاد برجســته جامعهشناســی ادامــه
داد :در تاریــخ ،شــاهد نقــش مؤثــر رســانه
هســتیم .در جنــگ دوم جهانــی ،چرچیــل
بــا آلمــان فاشیســت کــه قویتریــن ارتــش
جهــان را در اختیــار داشــت در جنــگ
بــود .درحالیکــه هواپیماهــای آلمانــی
بهشــدت در حــال بمبــاران لنــدن بودنــد و
خانههــا را بــه خــاک تبدیــل میکردنــد،
چرچیــل در مجلــس عــوام گریســت و بــه
مــردم انگلســتان گفــت کــه مــن بــرای
شــما چیــزی جــز اشــک و آه نــدارم.
اگــر امــروز جنــگ را رهــا کنیــم ،فرزنــدان
شــما زیــر چکمههــای فاشیســت لــه
خواهنــد شــد و بایــد همــه در کنــار هــم
بایســتیم .نتیجــه ایــن ســخنرانی ایــن شــد
کــه زنــان انگلیســی تشــتهای فلــزی
خــود را آورده بودنــد کــه اینهــا را آب
کــرده و بــرای مقابلــه بــا آلمانهــا از آنهــا
تانــک بســازند .وی بــا بیــان اینکــه ایــن
مثــال نشــان میدهــد یــک جامعــه زنــده
و فعــال بــا اســتفاده از رســانهها چطــور
میتوانــد بــه جــذب مشــارکت بپــردازد،
گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه رســانهها
آن روزهــا چنــدان قــوی نبودنــد امــا
رســانههای امــروز ،قــوی و توانــا هســتند
و هزینههــای گــزاف اجتماعــی صــرف

آنهــا میشــود .همچنیــن نیــروی انســانی
ارزشــمند و فضــای وســیعی در اختیــار
دارنــد و در نتیجــه رســالت بزرگــی بــر
دوش آنهــا اســت.
 ویژگیهای رسانههای امروز
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه
مــا بــرای رســانهها صفتهــای مختلفــی
قائــل هســتیم ،گفــت :در درجه اول ،رســان ه
بایــد بتوانــد تحلیلگــر باشــد .ممکــن اســت
یــک رســانه فقــط اعــام کنــد کــه در
فــان خیابــان یــک ماشــین تصــادف کــرد.
ایــن کار بزرگــی نیســت و صرفــاً یــک
اطالعرســانی روی داده اســت و امــا یــک
رســانه زنــده و بینــا ،بــه تحلیــل حادثــه
میپــردازد ،دالیــل وقــوع آن را بررســی
کــرده و باعــث عبرتآمــوزی میشــود
کــه در اصطــاح بــه ایــن رســانهها
 Investigative mediaمیگوینــد.
وی ویژگــی دیگــر رســانهها را هوشــمندی
( )Intelligent mediaدانســت و
گفــت :رســانهها بایــد باهــوش و زکاوت
بــه رویدادهــا نظــر افکننــد و نــگاه آنهــا
بــا نــگاه آدمهــای عــادی فــرق کنــد .بــه
همیــن دلیــل ،ایــن تریبونهــای بــزرگ
بایــد در دســت نخبــگان و افــراد ذیصــاح
باشــد .همچنیــن ایــن رســانهها بایــد
فراجناحــی عمــل کننــد .هــر فــرد در هــر
جناحــی قــرار داشــته باشــد ،خواهناخــواه
صرفــاً از یــک روزنــه نــگاه میکنــد؛ امــا
یــک رســانه همگانــی ،جامــع ،فراگیــر و
کلــی ،رســانهای اســت کــه بیظــرف و
فراجناجــی باشــد تــا همــه مــردم جامعــه
خــود را در آن رســانه ببیننــد و بــه آن
اعتمــاد کننــد .پروفســور ســاروخانی ادامــه
داد :مســأله پنجــم ،مســؤولیتپذیری
اســت .رســانهای کــه صــدای مــردم اســت،
بایــد مســؤولیت خــود را شناســایی کنــد و
بپذیــرد و در مقابــل جامعــه و مســؤولیتی
کــه دارد پاســخگو باشــد.
ایــن رســانه بــزرگ بایــد نســبت بــه
بحرانهــا حساســیت داشــته باشــد و آن را
دقیقتــر ،وســیعتر و جامعتــر از مــردم
دیگــر ببینــد ،بشناســد و بعــد تاکتیکــی و
اســتراتژیک عمــل کنــد؛ یعنــی هــم حــال

را و هــم فــردای روزگار را ببینــد .اکنــون
مــا در بحــران هســتیم امــا بایــد فــردای آن
را هــم ببینیــم و مبــاد کــه فــردای بحــران
از دســت مــا خــارج شــود .ایــن اســتاد
دانشــگاه افــزود :مهمتریــن عنصــر در همــه
ایــن ارکان ایــن اســت کــه رســانه بایــد
منبــع ،مأخــذ و منشــأ اعتمــاد اجتماعــی
باشــد .در هیــچ روزگاری در تاریــخ و در
هیــچ نقطـهای در جهــان نیســت کــه شــما
ســخنی را بــدون اعتمــاد بــه گوینــده آن
بپذیریــد؛ بنابرایــن بایــد رســانه مخــزن
اعتمــاد اجتماعــی باشــد.
 نقــش رســانهها در مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا
پروفســور ســاروخانی در ادامــه ایــن
گفتوگــو بــا بیــان اینکــه نخســتین
نقــش رســانهها ،بهویــژه رســانه ملــی ایــن
اســت کــه بــه پدیدههــا نــگاه و دربــاره آن
اطالعرســانی کننــد ،گفــت :رســانهها
بایــد بــه کالبدشــکافی ویــروس بپردازنــد
و بــه ایــن پرســشها پاســخ دهنــد کــه
مشــخصات و آفــات ایــن ویــروس چیســت،
چگونــه میشــود از انتقــال ایــن ویــروس
پیشــگیری کــرد ،چگونــه میتــوان آن
را درمــان کــرد ،شــرایط پــس از درمــان
چگونــه اســت و آیــا بعــد از درمــان ،فــرد
بایــد از جامعــه طــرد شــود؟ آیــا فــرد
بــاز هــم بــرای بــار دوم ایــن ویــروس را
خواهــد گرفــت و یــا نــه؛ بنابرایــن وظیفــه
رسانههاســت کــه جزئیــات مربــوط بــه
ایــن ویــروس را بــه اطــاع مــردم برســانند.
اســتاد دانشــگاه تهــران ،دومیــن نقــش
رســانهها را آگاهیبخشــی دانســت و
در اینبــاره توضیــح داد :اطالعرســانی
بهتنهایــی کافــی نیســت و آگاهــی نیــز
الزم اســت .مهــم ایــن اســت کــه افــراد را
چنــان تربیــت و آگاه کنیــم کــه بتواننــد
اطالعــات را خودشــان تحلیــل کننــد .وی
افــزود :رســانههای مــا بهعنــوان تنهــا
مدرســه کالن جامعــه بایــد آگاهیبخــش
باشــند و بلــوغ اجتماعــی را فراهــم کننــد.
پروفســور ســاروخانی ،اعتمادســازی را
یکــی دیگــر از وظایــف رســانهها دانســت
و گفــت :بایــد کاری کــرد کــه مــردم بــه

رســانهها و بــه دولــت اعتمــاد داشــته
باشــند .اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان
اینکــه مــا بایــد بیــن Disinformation
و  Misinformationو False
 Informationو True Information
تفــاوت قائــل شــویم ،افــزود :همچنیــن
یــک نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه
رســانههای مــا بایــد بتواننــد فراتــر از
شــبکههای اجتماعــی عمــل کننــد .در
دنیــای امــروز ،تریبــون در دســت همــه
افــراد اســت و هــر آدمــی میتوانــد پیامــی
را در شــبکهای منتشــر کنــد ،امــا آیــا
آن خبــر واقعــاً درســت اســت؟ بنابرایــن
رســانههای مــا نبایــد اجــازه دهنــد
شــبکههای فضــای مجــازی صحنهگــردان
جامعــه باشــند .مــا نمیتوانیــم جلــوی
شــبکهها را بگیریــم ولــی مــردم مــا بایــد
خبــر را از منابــع رســمی ،معتبــر ،معتمــد و
مقبــول دریافــت کننــد.
وی ادامــه داد :نکتــه دیگــر ،طــرد
شــایعات اســت .هرجــا خــأ اعتبــار و
اعتمــاد تولیــد شــود ،خواهناخــواه مــردم
شایعهســازی میکننــد .رســانهها بایــد
بــازار شــایعه را تعطیــل کننــد و اجــازه
ندهنــد خألیــی پیــدا شــود کــه شــایعه از
دل آن رشــد کنــد .پروفســور ســاروخانی،
هماهنگســازی را یکــی دیگــر از وظایــف
رســانهها بــرای مقابلــه بــا کرونــا دانســت
و گفــت :رســانهها صرفـاً بایــد خبــر موثــق
را پخــش کننــد .در ایــن راه بایــد بــا هــم
هماهنــگ باشــند و هرچــه در ایــن زمینــه
بــا هــم کار کننــد ،وثــوق خبــر بیشــتر
خواهــد بــود؛ چراکــه اگــر هــر رســانهای
خبــری خــاص را منتشــر کنــد ،جامعــه
دچــار ســرگردانی میشــود و افــراد گیــج
میشــوند .ایــن اســتاد جامعهشناســی
افــزود :وظیفــه دیگــر رســانهها تقویــت
انســجام ملــی اســت .هــدف ایــن ویــروس
ایــن اســت کــه انســجام ملــی را از بیــن
ببــرد .همــه رســانهها در کنــار هــم
بایــد انســجام ملــی را تقویــت کــرده و
همبســتگی ملــی را بــاال ببرنــد .درســت
اســت کــه ایــن ویــروس میخواهــد مــا را
از هــم جــدا کنــد ولــی مــا بایســتی توجــه
داشــته باشــیم کــه جــان و حیــات مــا در

گــرو انســجام و پیونــد مــا بــا همدیگــر
اســت .بایــد قــدر ایــن انســجام را بیشــتر
بدانیــم و بــرای حفــظ وحــدت بکوشــیم.
مــا صرفــاً بــا هــم میتوانیــم بــا ویــروس
کرونــا بجنگیــم و در ایــن راه تقویــت غــرور
ملــی اهمیــت زیــادی دارد .وی بــا بیــان
اینکــه مــا در آســتانه تاریــخ قــرار داریــم
و آینــدگان بــه عملکــرد مــا نــگاه خواهنــد
کــرد و مــا را در درون آن خواهنــد دیــد،
گفــت :آیــا مــا مردمــی هســتیم کــه در
مقابــل حادثــه زمیــن میخوریــم؟ آیــا
آنهــا بــه نیاکانشــان بــه شــکل موجوداتــی
زمینخــورده و منفعــل نــگاه میکننــد و
یــا کســانی کــه میتواننــد بــه آنهــا افتخار
کننــد .پروفســور ســاروخانی ،مهمتریــن
وظیفــه رســانهها را در مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا ایجــاد مشــارکت اجتماعــی دانســت
و گفــت :رســانهها ،نویدبخــش و
طالیــهدار مشــارکت اجتماعــی هســتند.
ایــن مشــارکت در معناهــای مختلــف
بــروز میکنــد .یکــی مشــارکت فعــال
جوانــان ،پزشــکان و پرســتاران مــا اســت
کــه در صــف اول جنــگ ایســتادهاند .بایــد
ایــن فرزنــدان مــا بــه میــل خودشــان در
آنجــا قــرار گرفتــه و احســاس کننــد یــک
خدمــت ملــی انجــام میدهنــد .هرچنــد
ایــن موضــوع ،جدیتریــن و مهمتریــن
حالــت مشــارکت اســت ،بــا ایــن حــال
مشــارکت بــه صــور دیگــری هــم هســت
و همیــن کــه افــراد در خانــه میماننــد،
بهنوعــی مشــارکت اســت و ایــن نشــان
میدهــد بــه فرمــان جامعــه گــوش کــرده
و صــدای مبشــران جامعــه را شــنیدهاند.
پروفســور ســاروخانی در پایــان بــا بیــان
اینکــه عــاوه بــر رســانهها ،بایــد
ســازمانها و شــرکتهای مختلــف نیــز
مشــارکت فعالــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس
داشــته باشــند ،گفــت :همــه دنیــا در یــک
جنــگ بــزرگ قــرار دارنــد و بایــد بــا تمــام
امکانــات بســیج شــوند .طبیعت ـاً در چنیــن
وضعیتــی بیــکاری تولیــد شــده ،مغازههــا
بســته و کارخانههــا تعطیــل شــدهاند؛
ولــی آن ســازمانی اجتماعــی اســت کــه
میتوانــد دســت کارمنــدان خــود را بــه
مثابــه فرزندانشــان بگیــرد.
[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹
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کووید  19از منظر امنیت پستی
کرونــا -کــه اکنــون یــک بیمــاری
همهگیــر اســت -بهطــور موقــت بســیاری
از فعالیتهــای جهــان را تعطیــل کــرده،
همچنیــن بــرآورد شــده اســت کــه بــر اثــر
شــیوع ایــن بیمــاری ،بیــش از  1.2میلیارد
نفــر بــه خاطــر بســته شــدن مــدارس و
کســبوکارهای غیرضــروری در خانــه
بهســر میبرنــد .شــرکتهای پســتی در
مواجهــه بــا ایــن بحــران جهانــی بــه دنبال
ادامــه تحویــل مرســوالت هســتند .از آنجــا
کــه گســترش ویــروس در برخــی کشــورها
ضعیــف و در برخــی دیگــر قویتــر شــده،
در بعضــی کشــورها اطالعیههایــی بــرای
ازســرگیری خدمــات پســتی مطــرح
شــده اســت؛ البتــه بــا گســترش ویــروس،
اظهــارات دیگــری هــم دربــاره تعلیــق
ایــن خدمــات وجــود دارد .در اوایــل و
اواســط مــاه مــارس ،کشــورها بــا ادامــه
تعلیــق پروازهــا -کــه یــک عنصــر اساســی
در لجســتیک پســتی اســت -روبــهرو
شــدند .ســایر کشــورها دســتورالعملهای
ســازمان بهداشــت جهانــی را رعایــت
کردنــد و «فاصلهگــذاری اجتماعــی» را
اجــرا کردنــد.
اول سالمتی و ایمنی

بســیاری از شــرکتهای پســتی بهدلیــل
محدودیــت مــردم در رفتوآمــد و بســته
شــدن مرزهــای بینالمللــی ،بــرای
جلوگیــری از گســترش شــیوع ایــن
بیمــاری کشــنده فعالیــت میکننــد.
در ایــن دوره ،فعالیــت پســتها بــر
ســامتی و ایمنــی کارکنــان و مشــتریان
متمرکــز بــوده اســت .اپراتورهــای پســتی
26
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بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،مطابــق
بــا دســتورالعملهای ســازمان بهداشــت
جهانــی و توصیههــای پزشــکی دولتهــا
در عملکــرد خــود تغییــرات زیــادی ایجــاد
کردهانــد .شــرکتهای پســتی بــر
الزامــات و رویههــای اساســی بهداشــتی
از جملــه شستوشــوی دســت ،عطســه
و ســرفه بــه آرنــج و رعایــت فاصلــه
اجتماعــی تأکیــد کردهانــد .پســت
دیاچ ال اعــام کــرده اســت کــه هــدف
آن پوشــش کامــل عملیــات پســتی و
درعینحــال ،توصیههایــی بــرای کاهــش
ســرعت انتشــار ایــن بیمــاری اســت.
تصمیمــات مشــابهی در اســترالیا ،هلنــد و
کشــورهای دیگــر از جملــه خــودداری از
گرفتــن امضــاء پــس از تحویــل بســتهها و
نامههــای ثبتشــده بــه مشــتری اتخــاذ
شــده اســت .رویکــرد جدیــد ،نهتنهــا
ارتبــاط بیــن مشــتریان و کارمندان پســتی
را کاهــش میدهــد بلکــه از شــیوع
ویــروس از طریــق اســکنر دســتی و قلــم
نیــز جلوگیــری میکنــد .در همیــن
ارتبــاط« ،اســترالیا پســت» پیامــی بــا ایــن
مضمــون منتشــر کــرده اســت« :تحویــل
مرســوالت از طریــق روشهــای چهــره بــه
چهــره محدودشــده انجــام میشــود».
بســیاری از شــرکتهای پســتی بهدلیــل
محدودیــت مــردم در رفتوآمــد و بســته
شــدن مرزهــای بینالمللــی ،بــرای
جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری کشــنده
فعالیــت میکننــد .همچنیــن پســت
اروگوئــه اعــام کــرده اســت کــه در صورت
امــکان ،بــا کاهــش تعــداد کارمنــدان
در تأسیســات پســتی و ارتبــاط از راه
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دور شــیوع ایــن بیمــاری را بــه حداقــل
میرســاند .اپراتــور پســتی آمریــکای
التیــن نیــز تمــاس فیزیکــی را کاهــش
داده ،دفاتــر پســتی را بــا تعــداد مشــتری
زیــاد تعطیــل کــرده و نقــاط جمــعآوری
ویــژهای را ایجــاد کــرده اســت .ایتالیــا هــم
بــه دلیــل تأثیــر غمانگیــز و همهگیــر
ویــروس کرونــا بــر جمعیــت خــود ،یکــی
از چالشهــای بــزرگ را در ایــن زمینــه
متحمــل شــده اســت .در عیــن حــال،
پســت ایتالیــا ،بــا شــجاعت و کوشــش،
بــرای حفــظ جریــان پســت و محافظــت از
کارکنــان و مشــتریان تــاش کــرده اســت.
در اپلیکیشــن ارسالشــده بــه اتحادیــه
جهانــی پســت ،ایــن اپراتــور پســت اظهــار
کــرده اســت :کامــ ً
ا متعهــد اســت کــه
نقــش خــود را در کمــک بــه ایتالیــا بــرای
غلبــه بــر ایــن چالــش بــزرگ ایفــا کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،در ایــن پیــام آمــده اســت:
«کمیتـهای اختصاصــی -کــه شــامل همــه
مدیــران ارشــد اســت -بــه مــدت چنــد
هفتــه بهصــورت شــبانهروزی ،در تمــاس
نزدیــک بــا نهادهــای ذیربــط ،بهدنبــال
تعریــف و انطبــاق مــداوم بخشــنامهها و
مقــررات مطابــق بــا اقدامــات احتیاطــی بــه
دســتور دولــت اســت».
همچنیــن اپراتــور پســتی ایتالیــا یــک طــرح
بهداشــتی دقیق را شــامل کل شــبکه پســتی
خــود و همچنیــن وســایل نقلیــه و دفاتــر
پســت معرفــی کــرده اســت .تجهیــزات
ایمنــی نیــز بهمنظــور محافظــت از کارمندان
و اطمینــان از ورود ایمــن مشــتریان در دفاتــر
پســت کشــور بیــن کارکنــان توزیــع شــده
اســت .ایــن روشهــا در سراســر جهــان اتخاذ

میشــود تــا اپراتورهــای پســتی از دریافــت خدمــات اورژانــس پزشــکی ) تضمیــن کند.
ایمــن مرســوالت پســتی توســط مشــتریان به حمل مرسوالت پستی ادامه دهید
خــود اطمینــان حاصــل کننــد.
اگرچــه ایــن مقالــه فقــط تصویــری را
از چالشهــای عظیــم کــه اپراتورهــای
تعلیق سرویسها
پســتی در اوایــل ســال  2020بــا آن
ســایر کشــورها بــرای جلوگیــری از شــیوع روبــهرو هســتند ،ارائــه میدهــد ،امــا
ایــن بیمــاری ،تمــاس را بیــن مشــتریان و نشــانهای از وســعت ایــن مســأله اســت
کارمنــدان پســتی بــه حداقــل رســاندند .یعنــی مشــکلی کــه هرگــز کســی در
ایــن اقدامــات از یــک الگــوی آشــنا پیــروی ایــن قــرن یــا قــرن گذشــته در زمــان
میکنــد و بســیاری نیــز تحــت تأثیــر صلــح تجربــه نکــرده اســت .همچنیــن
تعلیــق پروازهــا در سراســر جهــان قــرار واکنــش شــرکتهای پســتی را نســبت
گرفتهانــد .هوندوكــور -ســرویس پســتی بــه شــرایطی کــه اغلــب خــارج از کنتــرل
هنــدوراس -اعــام كــرده اســت كــه آنهــا اســت نشــان میدهــد کــه
خدمــات پســتی را تــا  29مــارس بــه حالت درعینحــال بــا ثابتقدمــی بــه نفــع
تعلیــق در م ـیآورد و ایــن برنامــه مطابــق کارمنــدان و مشــتریان عمــل میکننــد .بــا
بــا اقدامــات جــدی دولــت هنــدوراس ایــن کار ،آنهــا در هنــگام مواجهــه بــا یک
عملیاتــی میشــود .ایــن اپراتــور پســتی از بیمــاری همهگیــر در آنســوی مرزهــا کــه
ســایر شــرکتهای پســتی خواســت کــه بســیاری از برنامههــای دولتهــا را تحــت
ارســال محمولههــای هوایــی را متوقــف تأثیــر قــرار داده ،فــداکاری ،توانمنــدی و
کننــد ،در غیــر اینصــورت او مجبــور بــه شــجاعت قابلتوجهــی نشــان دادهانــد.
انبــارش محمولههــا در گمــرک خواهــد بــرای ایــن فــداکاری مــداوم شــبکه
شــد .هوندوكــور اعــام کــرد كه ایــن برنامه بینالمللــی پســتی ،آنهــا ســزاوار احتــرام
بهاســتثنای کمکهــای بشردوســتانه کامــل همــه افــراد در ایــن ســیاره هســتند.
اســت .اپراتــور پســتی زیمبابوه-زیمپوســت در ایــن دوره ،فعالیــت پســتها بــر
 نیــز در مــاه مــارس اعــام کــرد کــه ســامتی و ایمنــی کارکنــان و مشــتریانبهدنبــال تعلیــق پروازهــا بــه داخــل و متمرکــز بــوده اســت .اپراتورهــای پســتی
خــارج از کشــور ،از  19مــارس تــا اطــاع بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،مطابــق
ثانــوی همــه عملیــات ورودی و خروجــی بــا دســتورالعملهای ســازمان بهداشــت
بینالمللــی را متوقــف کــرده اســت .در جهانــی و توصیههــای پزشــکی دولتهــا
مجارســتان-مگیار پســت -اظهــار کــرد کــه در عملکــرد خــود تغییــرات زیــادی ایجــاد
بنــا بــه تصمیــم دولــت مجارســتان مبنــی کردهانــد .شــرکتهای پســتی بــر الزامــات
بــر اعــام وضعیــت اضطــراری به مــدت  30و رویههــای اساســی بهداشــتی از جملــه
روز از  16مــارس اقــدام کــرده اســت .ایــن شستوشــوی دســت ،عطســه و ســرفه بــه
اپراتــور پســتی بیــان کــرد :فقــط بــا رعایــت آرنــج و رعایــت فاصلــه اجتماعــی تأکیــد
دقیــق اقدامــات کوتاهمــدت كــه توســط کردهانــد.
دولــت تصویــب شــده اســت ،میتوانــد
بــه
فعالیتهــای خــود را دنبــال كنــد.
کووید  19از منظر امنیت پستی
همیــن دلیــل و بــه دلیــل لغــو پروازهــا ،مدیــر برنامــه امنیتــی اتحادیــه جهانــی
امــکان حمــل بســتههای پســتی بــه تعــداد پســت -دون ویلكــس  -در پشــتصحنه
زیــادی از کشــورها وجــود نداشــته اســت .نگاهــی بــه شــیوه مدیریــت ایــن اتحادیــه
مگیــار پســت تــا اطــاع ثانــوی نمیتوانــد بــر بیمــاری همهگیــر کوویــد  19دارد
تحویــل محمولههــای پســتی را مطابــق بــا و اینکــه اپراتورهــای پســتی چگونــه بــا
اســتانداردهای تحویــل ،بهویــژه بــا توجــه خیــال راحــت میتواننــد مرســوالت
بــه کیفیــت خدمــات و پرداخــت بــرای پســتی را بــه مشــتری تحویــل دهنــد.
همــه مــوارد پســتی (نامههــا ،بســتهها و چگونــه اتحادیــه جهانــی پســت بــر تهدیــد

جهانــی کوویــد  19از دیــدگاه امنیــت
پســتی نظــارت میکنــد؟
دون ویلكــس در ایــن رابطــه میگویــد:
اتحادیــه جهانــی پســت بهصــورت
عرضــی در بخشهــای مختلــف خــود
کار میکنــد تــا بــا ســرعت و کارآمــدی،
پشــتیبانی و اطالعــات الزم را بــه
کشــورهای عضــو خــود ارائــه دهــد .عــاوه
بــر سیســتم اطالعــات مدیریــت آمــوزش
کــه همــکاران کیفیــت خدمــات مــا در
تــاش هســتند تــا تــداوم و تثبیــت آن را
بــرای اعضــای خــود حفــظ کننــد ،مــا یــک
پوشــه تلفیقــی بــرای پاســخهای مهــم
در گــروه سیســتم مدیریــت مســتندات
ایجــاد کردهایــم .همــه اعضــا میتواننــد
بــرای همــکاری دربــاره شــرایط فعلــی
در کشــورها و مناطــق خــود و همچنیــن
اطــاع از واکنشهــا از سراســر جهــان بــه
ایــن پوشــه دسترســی پیــدا کننــد .وی در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا اتحادیــه
جهانــی پســت دســتورالعملهایی را
بــرای پســت بــا توجــه بــه ایــن بیمــاری
همهگیــر تدویــن کــرده اســت؟ میگویــد:
همانطــور کــه میدانیــد اســتانداردهای
امنیتــی  S58و  S59اتحادیــه جهانی پســت
اصــول اولیــه امنیــت را تعییــن میکننــد.
در  ،S58راهنماییهایــی وجــود دارد کــه بــا
مدیریــت ریســک فاجعــه و تــداوم تجــارت
همــراه اســت .رویههــای مدیریــت ریســک
در برابــر بالیــای طبیعــی و برنامــه تــداوم
مشــاغل بهگونــهای طراحیشــدهاند کــه
میتواننــد در هــر موقعیــت منحصربهفــرد
اســتفاده شــوند و در هــر فاجعــه یا شــرایط
غیرمنتظــرهای بــه شــما کمــک کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،چندیــن ســال اســت کــه
مدیریــت ریســک در برابــر بالیــای طبیعــی
موردتوجــه اداره همکاریهــای توســعه
اتحادیــه جهانــی پســت قــرار گرفتــه
اســت و غالــب پشــتیبانی مالــی آن توســط
ژاپــن ارائــه شــده اســت .مدیــر برنامــه
امنیتــی اتحادیــه جهانــی پســت دربــاره
بهتریــن عملکــرد در خروجــی اپراتورهــای
تعییــن شــده ،میافزایــد :بهتریــن روش،
ســادهترین روش اســت .روشــی کــه در
چندیــن پســت مشــاهده کردیــم شــامل
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یــک وبســایت تلفیقــی بســیار ســاده
بــرای کارمنــدان و مشــتریان اســت.
ایجــاد یــک مــکان متمرکــز کــه عــاوهبــر
آگاهــی دادن بــه کارمنــدان و مشــتریان
دربــاره وضعیــت کرونــا در داخــل و
خــارج ،کاهــش ترسهــا ،آرامشخاطــر
و امنیــت را نیــز ایجــاد میکنــد .دون
ویلكــس در پاســخ بــه اینکــه آیــا مــواردی
دیدهایــد کــه اپراتورهــای پســتی از
اقدامــات اضطــراری دولــت پشــتیبانی
کننــد؟ گفــت :همانطــور کــه اشــاره
کــردم ،برخــی از شــرکتهای پســتی
وبســایتهای متمرکــز یــا پیوندهایــی
بــرای اطالعــات مشــتریان و کارمنــدان
ایجــاد کردهانــد کــه شــامل هشــدار بــه
مشــتریان نســبتبــه کالهبرداریهــای
مرتبــط بــا بحــران میشــود .در حــال
حاضــر ،برخــی شــرکتهای پســتی در
حــال مذاکــره بــر ســر تحویــل کیتهــای
آزمایشــی در داخــل کشــورهای خــود و
بررســی ایمنتریــن روش بــرای اجــرای آن
هســتند .وی دربــاره درسهــای آموختنــی
از ایــن بیمــاری همهگیــر میگویــد:
برخــی از درسهــای آموختهشــده بایــد
هوشــمندانه باشــند و ســازمانها بایــد از
اینکــه بــا برنامههــای مدیریــت ریســک
بــروز ســوانح و برنامههــای مســتمر در
کســبوکار آمــاده شــدهاند ،اطمینــان
حاصــل کننــد .شــرکتهای پســتی بایــد
قبــل از هرگونــه بحــران ،ایــن برنامههــا
را راســتیآزمایی کننــد تــا از ثبــات و
روان بــودن آنهــا در هنــگام بــروز بحــران
مطمئــن شــوند .همچنیــن ســازمانها
بــرای حــل خالقانــه مســائل ،بایــد روابــط
محکمــی را بیــن ذینفعــان داخلــی و
خارجــی برقــرار کننــد.
شرکتهای پستی در خط مقدم

پســت بهعنــوان یکــی از معــدود
ســازمانهایی کــه هــرروز بــه درب منــزل
مــردم ســر میزنــد ،میتوانــد در ارائــه
بســیاری از خدمــات موردنیــاز در دوره
ایــن بیمــاری همهگیــر ،متحــد باشــد.
پست پاکستان
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پســت پاکســتان بهمنظــور کمــک بــه
آســیبپذیرترین شــهروندان در خــال
بیمــاری کوویــد  19وظیفــه پرداخــت
حقــوق بازنشســتگی بــه  1.5میلیــون
بازنشســته را در سراســر کشــور بــر عهــده
گرفتــه اســت .حافــظ شــكیل  ،مدیــر
خدمــات بینالمللــی پســتی ،ایــن اقــدام
را «وظیفــهای بــس دشــوار» امــا ملــی
خوانــده اســت .شــکیل گفتــه اســت :در
خــال ایــن بیمــاری همهگیر-کوویــد 19
 و تأثیــر مرگبــار آن بــر زندگــی بشــر،پســت پاکســتان بــرای مبــارزه بــا تهدیــد
و خدمــت بــه بشــریت ،تمامقــد ایســتاده
اســت .در  3روز اول ارائــه خدمــات،
ایــن پســت حــدود  3،1میلیــارد روپیــه
معــادل  18.7میلیــون دالر بیــن 200000
مســتمریبگیر توزیــع كــرده اســت.
ایــن ســرویس جدیــد بــرای کمــک بــه
تشــویق شــهروندان ســالخورده بــرای
محافظــت از خــود در برابــر ویــروس
و احتــرام بــه دســتورالعملهای
فاصلهگــذاری اجتماعــی ارائــه شــده
اســت .تشــویق مشــتریان بــه مانــدن در
خانــه نیــز باعــث ســالم مانــدن کارمنــدان
اداره پســت کشــور در برابــر ایــن بیمــاری
میشــود .کارمنــدان پســت نیــز بــه
ماســک ،دســتکش و ضدعفونیکننــده
دســتی مجهــز شــدهاند تــا ضمــن انجــام
امــور ،از خــود محافظــت کننــد.
پست فیلیپین

پســت فیلیپیــن عــاوه بــر ادامــه تحویــل
بســتههای پســتی ،در حــال حاضــر بــه
شــهرداریها کمــک میکنــد تــا بــا
تهیــه مایحتــاج بــه پرســنل و جوامــع
پزشــکی ،عملیــات امــدادی کوویــد  19را
تســهیل کنــد .ژول اوتــارا رئیــس پســت
گفــت كــه وظیفــه پســت ،خدمــت بــه
مــردم اســت .وی گفــت :مــا بــه روش
خودمــان رســالت ســازمان را بــرای ارائــه
خدمــت بــه فیلیپینیهــا در هــر کجــا کــه
ممکــن باشــد ،انجــام میدهیــم .پســت
فیلیپیــن قــول میدهــد تــا بــه هــر شــکلی
کــه میتوانــد بــه جامعــه کمــک کنــد.
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه همــه

مــا در ایــن شــرایط در کنــار هــم هســتیم.
مثـ ً
ا در شــهر پاســیگ  ،کارمنــدان پســتی
بــا اســتفاده از دوچرخههــای برقــی
«تحویــل ســبز» در خــط مقــدم فعالیــت
کردهانــد .وســایل نقلیــه کوچــک بــرای
کارمنــدان پســتی حرکــت در خیابانهــای
باریــک را آســانتر میکنــد تــا بتواننــد
تجهیــزات امــدادی را بهســرعت بــه افــراد
نیازمنــد تحویــل دهنــد .پســت فیلیپیــن
در بیانیــهای گفتــه اســت :بــا تالشهــای
هماهنــگ امیدواریــم کــه بــا عــزت و غــرور
بــه یکدیگــر کمــک کنیــم؛ زیــرا جوهــره
خدمــت ،عشــق بــه مــردم و ملــت اســت و
باهــم در ایــن نبــرد پیــروز خواهیــم شــد.
ترسیم اثرات اقتصادی کووید 19

دادههــای جدیــد اتحادیــه جهانــی پســت
نشــان میدهــد کــه اقدامــات انجــام
شــده بــرای کاهــش ســرعت انتشــار
کوویــد  19باعــث اختــال در خدمــات
پســتی بینالمللــی شــده و در نتیجــه
کاهــش حجــم بســتههای جهانــی را در
پــی داشــته اســت .براســاس ایــن گــزارش،
اتحادیــه جهانــی پســت افــت  10درصــدی
را در تنــاژ و  15درصــدی را در تعــداد
اقــام پســتی در دوره  23ژانویــه تــا 23
مــارس  2020نســبت بــه مــدت زمــان
مشــابه ســال گذشــته بــه ثبــت رســانده
اســت .ایــن دوره کــه بــا نخســتین مــوج
اقدامــات انجامشــده علیــه ایــن ویــروس،
بــا بســته شــدن فــرودگاه ووهــان در
 23ژانویــه آغــاز شــد ،مطابقــت دارد.
کاهــش حجــم حداقــل بــه  10000تــن
میرســد .اقــام پســتی بــا وزن کمتــر
از  2کیلوگــرم بیشــترین کاهــش را ،بــا
کاهــش  13درصــدی در تنــاژ و کاهــش
 16درصــدی تعــداد محمولههــای ارســال
شــده ،نشــان داده اســت .اتحادیــه جهانــی
پســت یــک واحــد پایــدار عملیاتــی را
ایجــاد کــرده اســت تــا دربــاره بهتریــن
شــیو ه مقابلــه بــا ایــن بیمــاری همهگیــر و
حمایــت از کشــورهای عضــو بــا اطالعــات
و راهحلهــای احتمالــی بــرای اختــال
در ارســال بســتههای پســتی بحــث و
گفتوگــو شــود.

مسؤولیت اجتماعی تیپاکس در دوران کرونا
مســؤولیت اجتماعــی در تیپاکــس
بــه مجموعــ ه فعالیتهایــی گفتــه
میشــود کــه بســتر آن فعالیتهــای
انساندوســتانه ،تابــع ارزشهــای
اخالقــی و اعتقــادی ،فرهنگــی و ملــی بــا
احتــرام بــه انســان و محیــط اطــراف آن
باشــد .ایــن نــوع نگــرش از گذشــته
تــا امــروز بهصــورت نگاهــی فراگیــر و
بهعنــوان شــاخص ارزشــی مهمــی در
تیپاکــس شــناخته میشــود.
نگــرش تیپاکــس در برخــورد بــا موضــوع
مســؤولیت اجتماعــی ،دیدگاهــی آیندهنگــر
اســت ،پیشبینیکننــده مســؤولیتهای
اجتماعــی و اجــرای برنامههــا ،فراتــر از
آنچــه الــزام ســازمانها بهصــورت مرســوم
اســت .مســؤولیت اجتماعــی در تیپاکــس را
میتــوان در  4دســته کلــی قــرار داد:

بشردوســتانه را در گســتر ه وســیعی از
فعالیتهــای عامالمنفعــه بهمنظــور
همراهــی و التیــام گوشــهای از دردهــا،
نیازهــا و خســارتهای جامعــه در رأس
اهــداف خــود قــرار داده اســت.
 مسؤولیت اخالقی

تیپاکــس برای رســیدن بــه تعالی در مســیر
اهــداف ســازمانی خــود ،معیارهــای اخالقــی
و انســانی را در تاروپــود خــود نهادینــه
ســاخته اســت .ویژگیهایــی ماننــد ادب،
احتــرام ،انصــاف ،پرهیــز از افــکار و اعمــال
ناشایســت و ترویــج اهــداف انســانی ،اهمیت
بــه خــرد جمعــی و کار گروهــی زیــرا در
غیــر ایــن صــورت ،انرژیهایــی کــه بایــد
صــرف ســازندگی و ارتقــای ســازمان شــود،
هزینــ ه حاشیهســازیها میشــود.

بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات وضعشــده
ملــزم اســت .تأمیــن بهداشــت و ایمنــی
پرســنل ،پرهیــز از بــروز مصادیــق
تبعیضــی ،جنســیتی و توجــه بــه مســائل
محیطزیســتی و انســانی در همــه
فرآیندهــای ارائــه خدمــات از جملــه مــوارد
متعــددی اســت کــه تیپاکــس بــه آنهــا
توجــه میکنــد.

 مسؤولیت اقتصادی
تیپاکــس ارزش افــزوده حاصــل از ســود را
در ارائــه خدمــات اصلیتریــن هــدف خــود
نمیدانــد ،بلکــه بــر ایــن بــاور اســت کــه
بــا پاســخگویی مســتمر و بهکارگیــری
مدیرانــی پاســخگو ،میتوانــد نقــش
بهســزایی در ارتقــای کیفــی ســازمان،
جلــب مشــارکت حداکثــری درونســازمانی
و ترویــج آن در حفــظ اعتمــاد در ســطح
مشــتریها ،افزایــش بازدهــی و در نهایــت،
 مسؤولیت قانونی و حقوقی
 مسؤولیت انسانی
تیپاکــس مشــارکت داوطلبانــه و تیپاکــس در عیــن تمرکــز بــر ســودآوری ،رشــد ســود ســازمانی داشــته باشــد.
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نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه تیپاکس
طبــق اســتراتژی مشــخص و شــفافی،
مســؤولیت اجتماعــی خــود را منطبــق
بــا فعالیتهــای لجســتیکی بــه جــد
دنبــال میکنــد و اعتقــاد دارد کــه ایــن
فعالیتهــا بایــد بهصــورت مســتمر
ادامــه پیــدا کننــد .تیپاکــس وظیفــه
خــود میدانــد در زمــان بحــران و شــرایط
عــادی ،همــراه ســازمانهای منتخــب
کمکرســان باشــد .بــا ایــن رویکــرد
تیپاکــس ،بهعنــوان ســازمانی مســؤول و
همپیمــان هاللاحمــر ایــران شــناخته
میشــود .ایــن همــکاری بــا انعقــاد
تفاهمنامــهای بــرای انجــام مســؤولیت
اجتماعــی ،شــرکت تیپاکــس را بهعنــوان
برنــدی ایرانــی بــرای خدمترســانی
و همیــاری بــه هموطنــان در ســطوح
شــهری ،ملــی و بینالمللــی معرفــی
میکنــد .در ایــن مــدت ،تیپاکــس بــا
کمکرســانی بــه ســیلزدگان در نــوروز
 ،98ســیلزدگان سیســتان و بلوچســتان و
ارســال کمکهــای مردمــی بــرای مناطــق
محــروم در روزهــای کرونایــی ،همــراه
ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر بــود.
بــا همیــن هــدف ،در آبــان مــاه ســال
 ،98تیپاکــس بهعنــوان همیــار رســمی
لجســتیکی برنامــه جهانــی غذای یونیســف
( )WPOدر ایــران معرفــی شــد .مســؤولیت
ارســال مرســولههای ســازمان برنامــه
جهانــی غــذا بــه  21نقطــه از کشــور بــر
عهــده تیپاکــس بــود و در دوران کرونــا
نیــز همــکاری مســتمری بــا ایــن ســازمان
ایجــاد شــد.
بــا شــروع دوران کرونــا ،تیپاکــس از
ســازمانهایی بــود کــه از ابتــدای شــیوع
30
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ایــن ویــروس بــه فعالیــت خــود ادامــه
داد .تیپاکــس خدمترســانی را در هــر
شــرایطی وظیفــه خــود میدانــد و بـ ه ایــن
ســبب ،اقدامــات گســتردهای را در حــوزه
مســؤولیت اجتماعــی خــود ،عملیاتــی
کــرده اســت .از جملــه فعالیتهــای
مشــترک صورتگرفتــه در روزهــای اخیــر
کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،حمــل
مرســولهها و کمکهــای  WPOبــه 20
مهمانشــهر ایــران اســت .ذکــر ایــن نکتــه
ضــروری اســت کــه مهمــان شــهرها طبــق
نظــارت برنامــه جهانــی غــذا انتخــاب شــده
و ایــن ســازمان بهطــور مســتمر بــه ایــن
شــهرها کمکهایــی ارســال میکنــد کــه
ارســال ایــن کمکهــا از طریــق تیپاکــس
انجــام میشــود.
از اقدامــات دیگــر تیپاکــس در ایــن
روزهــا میتــوان بــه ارســال تجهیــزات
بیمارســتانی و مســؤولیت ارســال 6.5
تــن مــواد غذایــی بــا کمــک مجموعــه
فروشــگاهی افــق کــوروش و نظــارت
ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر بــه اقصــی
نقــاط ایــران اشــاره کــرد .در ادامــه ایــن
فعالیتهــا ،تیپاکــس همــکاری مســتمری
بــا بنیــاد یــاران عشــق بــا مدیریــت نرگــس
کلباســی دارد کــه در حــال حاضــر ،بیــش
از  12هــزار مرســوله را بهمنظــور تجهیــز
بیمارســتانهای کشــور ارســال کــرده
اســت .همچنیــن همــکاری بــا خیریــه
هــال مهربانــی ،انجمــن هنرمنــدان
نقــاش و دیگــر خیریههــای مردمنهــاد
را بهطــور مســتمر ،در برنامــه مســؤولیت
اجتماعــی خــود دارد.
فعالیتهــای تیپاکــس را بهمنظــور
مســؤولیت اجتماعــی خــود در دوران

کرونــا میتــوان بــه شــکل زیــر خالصــه
کــرد:
ارســال مســتمر کمکهــای ســازمان
برنامــه جهانــی غــذا  WPOبــه 20
مهمانشــهر در سراســر کشــور
ارســال مســتمر مــواد غذایــی،
تجهیــزات بیمارســتانی و همچنیــن
ماســک و دســتکش بــه نقــاط محــروم
سراســر کشــور بــا همراهــی ســازمان
داوطلبــان هاللاحمــر
همراهــی پیوســته بــا بنیــاد یــاران
عشــق بــا ارســال بیــش از 12000
مرســوله بــرای تجهیــز بیمارســتانهای
اســتانهای کشــور
همراهــی مجموعــه هــال مهربانــی
بــرای توزیــع تجهیــزات بهداشــتی بــه
شــهر بجنــورد
ارســال  6.5تــن کمکهــای مردمــی
بــا همــکاری افــق کــوروش و ســازمان
داوطلبــان هاللاحمــر بــه مناطــق
محــروم کشــور
همراهــی بــا کمپیــن «مــن باهاتــم» در
ارســال کمکهــای خیرخواهانــه
مــوارد مطرحشــده فقــط بخشــی از
فعالیتهــای مســؤولیت اجتماعــی
تیپاکــس اســت .مــا خــود را مســؤول
میدانیــم تــا در هــر شــرایطی ،کنــار
مردمــی باشــیم کــه برنــد تیپاکــس
را  60ســال همراهــی کردهانــد .در
مجمــوع ،ایــن دســته فعالیتهــای
تیپاکــس همچنــان ادامــه خواهــد داشــت
و امیدواریــم کــه چنیــن همراهــیای
در شکســتن حلقههــای زنجیــره
بیرحــم ویــروس کرونــا در کشــور
مؤثر باشد.

استراتژیپردازی در زمان بحران
برای دوران پسابحران

علی نعمتی شهاب
مشاور تحلیل وتوسعه کسبوکار
info@gozareha.com

بــروز بحــران ویــروس کرونــا در  3مــاه
اخیــر ،باعــث شــد تــا وضعیــت نهچنــدان
بهســامان اقتصــاد ایــران در ســالهای
اخیــر ـ آنهــم در زمانــی کــه بــا تخلیــه
فشــار تحریمهــا اقتصــاد در حــال
بازگشــت نســبی بــه شــرایط ثبــات بــود
ـ دوبــاره بــه شــرایط بحرانــی بازگــردد
و بهصــورت مضاعفــی کســبوکارهای
حوزههــای مختلــف را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد.
ایــن بحــران باعــث تعطیلــی اقتصــاد
و بســیاری از کســبوکارهای بخــش
خصوصــی در سراســر جهــان از جملــه
ایــران شــد .ایــن تعطیلــی ناخواســته
از جنبههــای مختلفــی تأثیــر خــود را
روی کســبوکارها بــر جــای گذاشــت.
اگــر چــه کســبوکارهای معــدودی
ماننــد کســبوکارهای تولیدکننــده
محصــوالت بهداشــتی و بیمارســتانی،
محصــوالت تندمصــرف ،1فروشــگاههای
اینترنتــی و کســبوکارهای ارائهکننــده
زیرســاختهای ارتباطــات مجــازی و
آمــوزش الکترونیکــی در دوران قرنطینــه
ناشــی از شــیوع کرونــا از نــرخ رشــد

قابلتوجهــی برخــوردار شــدند؛ امــا اغلــب
کســبوکارهای ایــن حــوزه بهدلیــل
تعطیلــی کامــل فعالیتهــای اقتصــادی
بهدالیــل زیــر بــه چالشهــای متعــددی
دچــار شــدند .اینهــا فقــط بخشــی از
تحــوالت اقتصــادی ناشــی از بحــران کرونــا
هســتند:
 پیشبینــی میشــود در ســال ۲۰۲۰
بــر اثــر شــیوع بیمــاری کرونــا حملونقــل
کانتینــری جهــان  ۱۰درصــد از ظرفیــت
بالقــوه خــود را برابــر بــا  ۱۷میلیــون TEU
از دســت بدهــد و ممکــن اســت ایــن
کاهــش ،حتــی تــا  80میلیــون  TEUهــم
افزایــش یابــد.2
« صنــدوق بینالمللــی پــول
پیشبینــی کــرده اســت کــه اقتصــاد
جهانــی تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میــادی ۳
درصــد بــر اثــر همهگیــری کرونــا کوچــک
خواهــد شــد .وضعیتــی کــه از نظــر
کارشناســان حــوزه اقتصــاد بهمراتــب
وخیمتــر از بحــران مالــی ســالهای
 ۲۰۰۸-2009توصیــف شــده اســت.
ایــن ســازمان در گــزارش "چشــمانداز
اقتصــادی  "۲۰۲۰بهبــودی "جزئــی" را در

ســال  2020میــادی پیشبینــی کــرده
کــه در آن نــرخ رشــد اقتصــادی جهــان
را  5.8درصــد تخمیــن زده؛ البتــه گفتــه
شــده ایــن پیشبینــی عــدم قطعیــت
"بســیار باالیــی" دارد و بــا توجــه بــه
وضعیــت بهوجــود آمــده بــر اثــر کوویــد
 ۱۹ممکــن اســت نتایــج بســیار بدتــر هــم
باشــد».3
« دپارتمــان امــور اقتصــادی و اجتماعی
ملــل متحــد ( )DESAدر بهروزرســانی
جدیــدی کــه بــرای گــزارش خــود موســوم
بــه «وضعیــت و چشــماندازهای اقتصــاد
جهــان  »۲۰۲۰ارائــه کــرد ،نوشــت :بــا
وجــود کاهــش مــوج پاندمــی کوویــد،۱۹-
اقتصــاد جهــان در ســال  ۲۰۲۰بــا تحمــل
 ۸ /۵تریلیــون دالر زیــان ،تــا  ۳ /۲درصــد
کوچــک خواهــد شــد .ایــن بحــران
موجــب از بیــن رفتــن حــدود چهــار
ســال دســتاورد تولیــد اقتصــادی جهــان
خواهــد شــد .گرچــه احیــای مالیمــی بــا
رشــد حــدود  ۳ /۴درصــد بــرای ســال
 ۲۰۲۱پیشبینــی میشــود امــا ایــن
گــزارش توضیــح میدهــد کــه «احتمــال
یــک احیــای کنــد و رکــود اقتصــادی

1-FMCG

2-http://mana.ir/fa/news/86246

3-https://www.irna.ir/news/83759169/
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طوالنیمــدت و افزایــش فقــر و نابرابــری
بســیار زیــاد بهنظــر میرســد».1
بنابرایــن بحــران اقتصــادی ناشــی از کرونــا
از آنچــه در ابتــدا بهنظــر میرســید،
عمیقتــر و طوالنیتــر اســت و در چنیــن
دورانــی نقــش مدیــران ارشــد ســازمانها
احتمــاالً بســیار بیشــتر از قبــل از بحــران،
در ســازمان پررنــگ خواهــد شــد؛ چراکــه
ســازمان ،آنقــدر بــا چالشهــای روزمــره
مواجــه اســت کــه اساســاً تنهــا چیــزی
کــه مدیــران ســازمان بــرای بلندمــدت
بــه آن فکــر میکننــد «چگونگــی بقــای
ســازمان» اســت؛ امــا تجربــ ه بحرانهــای
پیشــین اقتصــادی بینالمللــی ـ کــه
نزدیکترینشــان بحــران اقتصــادی ســال
 ۲۰۰۹اســت ـ نشــان میدهــد کــه دوران
بحــران ،زمینهســاز تحــوالت گســتردهای
در محیــط اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و سیاســی اســت ،تحوالتــی
کــه بــا خــود فرصتهــای بســیاری را
بــهارمغــان مــیآورد و آینــده روشــن،
نصیــب کســانی میشــود کــه بتواننــد
بهخوبــی ایــن فرصتهــا را درک کننــد
و از آنهــا در جهــت تحــول کســبوکار
خــود بهرهبــرداری کننــد( .مثــال :رشــد
برخــی کســبوکارهای اینترنتــی ماننــد
پلتفرمهــای برگــزاری جلســات مجــازی در
 3مــاه اخیــر ،اگرچــه توفیــق اجبــاری برای
آنهــا محســوب میشــد؛ امــا بهنظــر
میرســد جلســات مجــازی دیگــر تبدیــل
بــه جزئــی جداییناپذیــر از زندگــی کاری
شــدهاند؛ بنابرایــن «جلســات مجــازی»
در دنیــای پســاکرونا یــک فرصــت
کســبوکاری مهــم محســوب میشــود؛
چراکــه پلتفرمهــای موجــود نــه از نظــر
ظرفیــت و نــه از نظــر امکانــات بــرای همــه
انــواع جلســات مجــازی مناســب نیســتند).
بنابرایــن حتــی در دنیــای کرونــازده نیــز
«تفکــر بلندمــدت» یــا بــه عبــارت بهتــر
«تفکــر اســتراتژیک» برخــاف آنچــه
بهنظــر میرســد ،همچنــان معنــادار
اســت؛ امــا چگونــه میتــوان در دوران
بحــران کرونــا بــرای روزهــای پســابحران
1-https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news3654604
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«اســتراتژیپردازی» کــرد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،بایــد 2
موضــوع را بررســی کــرد:
 )۱اســتراتژی در دوران بحــران چــه
معنایــی پیــدا میکنــد؟
 )۲چــه پرســشهایی در بحــران کرونــا
بــرای مدیــران کســبوکارها اهمیــت
اســتراتژیک پیــدا میکننــد و چگونــه
بــرای پســابحران ،اســتراتژی طراحــی
کنیــم؟
در ادامــه ایــن مقالــه ،ایــن  2موضــوع را
بررســی میکنیــم.
معنای استراتژی در دوران بحران

اســتراتژی در کتابهــا و دورههــای
آموزشــی ،بهعنــوان مفهومــی بســیار
پیچیــده توصیــف میشــود کــه بــرای
رســیدن بــه آن ،بایــد ابتــدا بــه جمـعآوری
حجــم بســیار زیــادی از دادههــای دنیــای
ل آنهــا
واقعــی پرداخــت تــا پــس از تحلیـ 
بــا کمــک ابزارهــای گوناگــون و بســیار
متنــوع معرفــی شــده در علــم «مدیریــت
اســتراتژیک» بــه اســتراتژی دســت یافــت؛
امــا ایــن روش نگریســتن بــه اســتراتژی،
نگاهــی ابزارگرایانــه اســت کــه اســتراتژی
را از معنــای اصلــی آن منحــرف میکنــد.
طراحــی اســتراتژی شــامل مجموعــهای
از ابزارهــای خشــک و غیرقابــل انعطــاف
نیســت کــه اســتراتژی را بهشــکل کالفــی
پیچیــده در مــیآورد؛ بلکــه اســتراتژی از
نظــر ماهیــت ،روشــی بــرای نگریســتن و
تفکــر دربــاره دنیــا و ســازمان و کسـبوکار
اســت .گــواه درســتی ایــن گــزاره اینکــه
بــا بررســی تاریــخ مدیریــت در طــول 2
قــرن اخیــر ،میبینیــم مدیــران بــزرگ
و مانــدگاری کــه بــا اســتراتژیهای
درخشــان و موفقشــان ،نــام خــود را در
تاریــخ علــم مدیریــت ثبــت کردهانــد،
بــرای خلــق ایــن اســتراتژیها از تفکــر
ابزارگرایانــه فاصلــه گرفتهانــد و بــه جــای
آن ،بــا درک مفهــوم واقعــی اســتراتژی،
بــا تبییــن چنــد اصــل ســاده و همــه
فهــم کــه جهتگیریهــای حرکتــی
کسـبوکار را بــرای مدیــران و کارشناســان
بهخوبــی مشــخص میکننــد ،کشــتی

ســازمان خــود را در دریــای پرتالطــم
محیــط کســبوکار امــروزی بهســوی
ســاحل امــن هدایــت میکننــد.
از ایــن زاویــ ه دیــد ،اســتراتژی یــک
دســتورالعمل غیرقابــل انعطــاف نیســت؛
ِ
بلکــه چارچوبــی از «بایدهــا و نبایدهــا»
بهعنــوان راهنمــای تصمیمگیــری
مدیــران و کارشناســان ســازمان در ســطح
عملیــات جــاری ســازمان اســت .در واقــع
اســتراتژی بهدنبــال آن اســت کــه بــه
ســازمان یــاد بدهــد تــا تصمیمگیریهــای
روزمــره خــود را نیــز بــا دیــد بلندمــدت
اتخــاذ کنــد؛ امــا اســتراتژی بهمعنــی
چارچــوب تصمیمــات در دنیایــی بحرانزده
کــه کســی از فــردا کــه نــه ،حتــی یــک
ســاعت بعــدش خبــر نــدارد ،چگونــه قابــل
تعریــف اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه
حتــی در چنیــن دنیایــی چــار ه کار ،کنــار
گذاشــتن اســتراتژی نیســت؛ چــون باعــث
میشــود تــا در نهایــت کســبوکارها بــه
روزمرگــی مطلــق بیفتنــد .اینکــه آینــده
ناشــناخته اســت ،بــرای اولیــن بــار در
زندگــی بشــر پیــش نیامــده اســت؛ بلکــه
همــواره یکــی از مشــکالت بشــر ایــن بــوده
کــه از آینــده خبــری نداشــته اســت .بشــر
چگونــه قبــل از ایــن ،بــا ایــن مشــکل،
کنــار میآمــده اســت؟ آینــده را از طریــق
علــوم و ابزارهایــی چــون آیندهنگــری و
آیندهنــگاری ،اســتراتژی ،برنامهریــزی
ســناریو و ...تحلیــل میکــرده و بــرای
احتماالتــی کــه ممکــن اســت پیــشآینــد،
برنامهریــزی میکــرده اســت .در دنیــای
کرونــازده هــم ،چنیــن رویکــردی تغییــر
چندانــی نکــرده اســت؛ جــز اینکــه:
 )1اولویتهــا و پرســشهای جدیــدی
دربــاره آینــده پیــش آمــد ه کــه تــا پیــش
از ایــن ،چنــدان موردتوجــه نبــوده اســت
 )2ســرعت پیــش آمــدن تغییــرات از
واحــد زمانــی ســال بــه روز ،ســاعت و
دقیقــه کاهــش مییابــد
 )3منابــع (بهویــژه منابــع مالــی) در
دســترس بــرای پاس ـخگویی بــه تغییــرات
پیشآمــده ،بســیار محدودتــر از قبــل از
دوران بحــران کرونــا هســتند
میتوانیــم بگوییــم در دنیــای کرونــازده،

جنــس و ســرعت تغییــرات بــا قبــل از
بــروز بحــران شــیوع کرونــا متفــاوت
شــدهاند و حتــی فرصتهــای جدیــدی
نیــز پیــش آمدهانــد کــه میتــوان روی
بهرهگیــری از آنهــا ســرمایهگذاری
کــرد .در نتیجــه میتــوان از همــان
رویکردهــا و ابزارهــای قبلــی بــرای «تفکــر
اســتراتژیک»« ،اســتراتژیپردازی »1و
«اجــرای اســتراتژی »2بهــره جســت؛
اگرچــه ایــن چنیــن پرس ـشها تــا پیــش
از ایــن شــاید چنــدان اهمیتــی نداشــته
و از آن مهمتــر ،جســتوجوی پاســخ
آنهــا در فضاهــای حــل مســأله بهصــورت
ســنتی موردتوجــه نبودهاســت( .مثــ ً
ا
بحــران مالــی  ۲۰۰۸زمینهســاز خلــق
نــوع جدیــدی از اقتصــاد بــا نــام اقتصــاد
اشــتراکی بــود کــه شــرکتهایی ماننــد
«اوبــر» و «گوجــک» ثمــر ه آن هســتند).
حــال میتوانیــم نگاهــی دقیقتــر بــه
پرس ـشهای اســتراتژیک مطــرح در دوران
بحــران کرونــا بیندازیــم.
پرســشهای اســتراتژیک اصلــی دوران
بحــران

بحــران ،پدیــدهای اســت ناگهانــی کــه
همــه آنچــه را دربــاره خودمــان و
دنیایمــان میدانیــم و میشناســیم
تــا حــدود زیــادی زیــر و رو و متحــول
میکنــد .مهمتریــن جنبــه تأثیــر بحــران
را روی کســبوکارها میتــوان در قالــب
مفهومــی بهنــام «ریســک» تعریــف
کــرد .ریســک ،هــر اتفــاق غیرقابــل
پیشبینــی اســت کــه روی کســبوکار
اثــر قابلتوجهــی چــه مثبــت چــه منفــی
داشــته باشــد؛ بنابرایــن همانطــور کــه
پیــش از ایــن اشــاره شــد ،بــروز بحــران
تنهــا بهمعنــی پدیــد آمــدن مخاطــرات
بســیار بــزرگ نیســت و بحــران ،ممکــن
اســت فرصتهــای بســیار نــاب و جذابــی
را هــم در بــر داشــته باشــد.
در بســیاری از مــوارد ،آنچــه قابــل
پیشبینــی نیســت و کســبوکار را
دچــار چالــش میکنــد ،احتمــال وقــوع
1-Strategy Design
2-Strategy Execution

یــک ریســک و شــدت آن اســت ،نــه
خــود ریســک .اینجــا اســت کــه علــم
آیندهپژوهــی و ابزارهــای آن نظیــر
تجزیهوتحلیــل عوامــل شکســت 3و
مدیریــت ســناریو بــه کمــک مــا میآینــد:
اینکــه ریســکهای آتــی کســبوکار
و صنعــت محــل فعالیتمــان و حتــی
اقتصــاد کشــورمان و محیــط بینالملــل
را بشناســیم و بــرای مواجهـه اثربخــش بــا
هــر ریســک در زمــان وقــوع آن ریســک،
اســتراتژی مناســبی را طراحــی کنیــم.
دربــاره بحــران کرونــا هــم همیــن مســأله
وجــود دارد .اگــر بتوانیــم ریســکهایی را
کــه در ایــن دوران بــرای کســبوکارها
ایجــاد شــده اســت بهخوبــی شناســایی
کنیــم ،همیــن ریسـکها (اعــم از مخاطــره
یــا فرصــت تجــاری) میتواننــد مبنــای
شناســایی پرســشهای اســتراتژیک مــا
دربــاره آینــد ه کس ـبوکار قــرار گیــرد.
هنــوز همــه ابعــاد تأثیــرات کرونــا روی
اقتصــاد و کس ـبوکارها مشــخص نیســت؛
ولــی میتــوان بــه نمونههــای زیــر
دربــاره پرســشهای اســتراتژیکی کــه در
دوران کرونــا دربــاره بحــران و پســابحران
مطــرح اســت ،اشــاره کــرد:

فــروش و افزایــش هزینههــا (بهدلیــل
اجبــار در تأمیــن اقــام بهداشــتی
و مــواد ضدعفونــی) خواهنــد شــد.
میتــوان گفــت کــه مهمتریــن بحــران
کســبوکارها در زمــان همهگیــری
کرونــا «بحــران نقدینگــی» اســت.
بســیاری از کســبوکارها درآمدهــای
خــود را بهصــورت کامــل یــا جزئــی از
دســت خواهنــد داد و ایــن در حالــی اســت
کــه حتــی بــا وجــود کاهــش حداکثــری
هزینههــا هــم هنــوز کســبوکارها
بــا هزینههــای ثابــت بســیاری چــون
هزینــه اجــاره ،هزینــه تســهیالت بانکــی،
هزینههــای بیمــه و مالیــات و  ...مواجــه
هســتند؛ بنابرایــن چگونگــی مدیریــت
هزینههــا در زمانــی کــه منابــع معمــول
تأمیــن نقدینگــی جــاری ماننــد تســهیالت
4
 )1بحــران همهگیــری بیمــاری کرونــا در بانکــی یــا تأمیــن مالــی مبتنــی بــر بدهی
جامعــه چــه زمانــی بــه اتمــام میرســد و تــا در دســترس نیســتند ،احتمــاالً مهمتریــن
آن زمــان کســبوکارها چگونــه بایــد دوام پرســش اســتراتژیکی اســت کــه مدیــران
بیاورنــد؟
بایــد بــه آن پاســخ بدهنــد.
اگرچــه بهمــرور اقتصادهــای دنیــا در حــال
بازگشــایی هســتند؛ امــا همچنــان هــر روز  )2کرونــا چــه بــر ســر تولیــد و زنجیــره
بــا هــزاران مــورد شناساییشــده جدیــد تأمیــن و عرضــه مــیآورد؟
ا تولیــد در دنیــای امــروز بیــش از هــر زمــان
مواجــه هســتیم ،هنــوز داروی کامــ ً
اختصاصــی و مؤثــری بــرای کرونــا وجــود دیگــری وابســته بــه زنجیــره تأمینی اســت
نــدارد و البتــه معلــوم نیســت واکســن کــه مــواد اولیــه را درســت در زمــان تولید،
کرونــا ـ کــه بهعقیــده مقامــات پزشــکی و بــه خــط تولیــد میرســاند .ایــن کار باعــث
بهداشــتی در سراســر جهــان ،تنهــا راهــکار کاهــش قابلتوجــه هزینههــای نهایــی
دائمــی قطــع زنجیــره شــیوع ایــن بیمــاری کاالهــا بهدلیــل کاهــش هزینههــای
اســت ـ چــه زمانــی ســاخته خواهــد شــد .تأمیــن کاال (ناشــی از عــدم انبــارش
تــا آن زمــان ،محدودیتهــای بهداشــتی موجــودی مــواد اولیــه) میشــود؛ امــا
ـش روی کس ـبوکارها خواهنــد در دنیایــی کــه بهدلیــل کرونــا تولیــد و
کنونــی پیـ ِ
بــود؛ محدودیتهایــی کــه حتــی بــا فــرض زنجیــره تأمیــن در بخشهــای بزرگــی
بازگشــایی هــم باعــث محــدود بــودن از آن بــه تعطیلــی مطلــق کشــیده شــده
4-Debt Financing
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اســت ،زنجیرههــای تولیــدی بهویــژه در
بخشهــای نزدیــک بــه مصرفکننــده
نهایــی چگونــه قــرار اســت بعــد از
بازگشــایی اقتصــاد بــه کار خــود ادامــه
دهنــد؟ اساســاً مفهــوم زنجیــره تأمیــن و
لجســتیک ملّــی و بینالمللــی (بهعنــوان
زیرســاخت آن) در دنیــای پســاکرونا
چــه تغییــری خواهــد کــرد؟ کاهــش
جهانیســازی زنجیرههــای تأمیــن و
تولیــد و محلیتــر شــدن زنجیرههــای
تأمیــن و عرضــه ،احتمــاالً یکــی از
پیامدهــای جــدی بحــران کرونــا خواهــد
بــود کــه در دل خــود ،فرصتهــای
کســبوکاری بســیاری را در بــر خواهــد
داشــت؛ بنابرایــن اینکــه آینــده
زنجیرههــای تأمیــن و تولیــد و عرضــه
چــه خواهــد شــد ،پرســش اســتراتژیک
دیگــری اســت کــه مدیــران بایــد بــرای آن
پاســخهای درخــوری داشــته باشــند.
 )3رفتــار مــردم عــادی (مصرفکننــدگان)
و ســرمایهگذارها در بحــران و بعــد از آن
چگونــه خواهــد بــود؟

فــرض سیاســتمداران ایــن اســت کــه
بــا بازگشــایی اقتصــاد ،کســبوکارها
بهســرعت کار را از همانجایــی کــه
متوقــف شــده بــود از ســر خواهنــد
گرفــت .تولیــد ،توزیــع و فــروش ســر
جــای خودشــان بــر خواهنــد گشــت
و ظــرف مــدت کوتاهــی دوبــاره همــه
چیــز عــادی خواهــد بــود .بــا ایــن حــال
نظرســنجیهایی کــه از مــردم دربــاره
دنیــای پسـاکرونا شــده و همچنیــن رفتــار
ســرمایهگذاران کــه بهتریــن شــاهد آن را
در بازارهــای بــورس بینالمللــی میتــوان
یافــت (حســاب بــورس ایــران و وضعیــت
ملتهــب آن را از واقعیــت اقتصــاد جــدا
کنیــد) ،نشــان از آن دارد کــه داســتان ،بــه
آن ســادگی کــه سیاســتمداران دوســت
دارنــد ،نخواهــد بــود .شــاید مهمتریــن
مســأله ایــن باشــد کــه بــا متوقــف شــدن
یــا کاهــش تولیــد و از بیــن رفتــن زنجیــره
عرضــه ،هــم موجــودی کاال کــم میشــود
ـران بـیکار
و هــم درآمــد کارکنــان و کارگـ ِ
شــده کســبوکارها بهشــدت کاهــش
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مییابــد .وقتــی چشــمانداز عــادی شــدن
شــرایط هــم چنــدان روشــن نیســت،
مــردم ،مصــرف خودشــان را نهتنهــا در
دوران بحــران کــم میکننــد ،بلکــه پــس
از فروکــش کــردن بحــران هــم احتمــاالً
تــا مدتــی از تــرس بازگشــت بحــران ،بــه
رفتــار صرفهجویان ـه خــود ادامــه خواهنــد
داد .نتیجــه اینکــه احتمــاالً حتــی
بــا کاهــش اثــرات بحــران هــم اقتصــاد
جهانــی حداقــل  ۲تــا  ۳ســال طــول
میکشــد تــا بــه شــرایط عــادی تولیــد و
عرضــه بازگــردد و ایــن ،در جــای خــودش
باعــث خواهــد شــد تــا ســرمایهگذاران
نیــز بهجــای ســرمایهگذاری روی تولیــد
یــا زنجیــر ه تأمیــن و عرضــه ،بهدنبــال
فرصتهــای دیگــری بــرای ارزشآفرینــی
بگردنــد .کســبوکارها از هــر  2عامــل
یعنــی تصمیمــات ســرمایهگذاران و
مصرفکننــدگان متأثــر میشــوند.
اینکــه چگونــه تأثیــرات منفــی ایــن
تصمیمــات را میتــوان مدیریــت کــرد و
چگونــه از ایــن تصمیمــات ،فرصتهــای
کســبوکاری جدیــد یافــت ،ســومین
پرســش اســتراتژیکی اســت کــه بایــد
توســط مدیــران کســبوکارها بــه آنهــا
پاســخ داده شــود .حــال بــا بررســی 3
پرســش اســتراتژیک اصلــی دوران بحــران
کرونــا و پــس از آن ،میتوانیــم دربــاره
اســتراتژیپردازی در ایــن دوران هــم
کمــی ســخن بگوییــم.
نتیجهگیری

حتــی پیــش از بــروز بحــران کرونــا هــم
دنیــای پیرامــون کســبوکارها دنیــای
متفاوتــی نســبت بــه دنیــای  10یــا
 20ســال پیــش بــود .در دنیــای امــروز،
ســرعت تحــوالت ناشــی از نــوآوری و
ابــداع هوشــمند ،جنــونآور اســت .هــر
روز هــزاران ایــده و فنــاوری و شــرکت
نوپــا (اســتارتآپ) بــرای آزمــودن شــانس
خــود در دنیــای کس ـبوکار و ایجــاد یــک
"تحــول بنیادیــن" 1بــه میــدان رقابــت بــا
کس ـبوکارهای قدرتمنــد و رهبــران بــازار
پــا میگذارنــد .عصــر حاضــر حتــی پیــش
1-Disruption

از بــروز بحــران کرونــا هــم دوران درهــم
شکســتن اصــول و بنیادهــای فکــری بــود؛
اصــول و بنیادهایــی کــه بــرای دههــا ســال
غیرقابــل تغییــر بهنظــر میرســیدند
و ســایه خــود را بــر همــه بخشهــای
زندگــی بشــر از جملــه در حوزههــای
کســبوکار ،فنــاوری و ســبک زندگــی
گســترانده بودنــد .شــاید ایــن کلیشــه
کــه «در دنیــای امــروز ،هیــچ چیــزی جــز
"تغییــر" ثابــت نیســت» بهتریــن توصیــف
از «عصــر انقــاب صنعتــی چهــارم» یــا
«عصــر انقــاب فناوریهــای دیجیتالــی»
اســت؛ بنابرایــن طبیعــی بهنظــر میرســد
کــه در جهانــی کــه «ســرعت تحــول» در
همــه ابعــاد آن ،حــرف اول را میزنــد،
اســتراتژی کــه یکــی از پیشفرضهــای
اصلــی آن ،ثبــات نســبی محیط کسـبوکار
ـ حداقــل در میانمــدت ـ و معنــادار بــودن
قابلیتهــای کلیــدی ســازمان در مقایســه
بــا رقبــا در تأثیرگــذاری روی محیط اســت
نیــز دچــار چالشهــای جــدی شــود .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه چند ســالی اســت
زمزمـه «مــرگ اســتراتژی» از دور و نزدیک
بــه گــوش میرســد .شــاید بــرای بســیاری
ـم شــلیک
از افــراد ،بحــران کرونــا در حکـ ِ
نهایــی بــه مفهــوم اســتراتژی باشــد!
بــا ایــن حــال ،واقعیــت ایــن اســت
کــه بحــران کرونــا در عمــل بهعنــوان
کاتالیــزوری بــرای تســریع بســیاری از
روندهــای تحــول محیــط کســبوکار،
فنــاوری و ســبک زندگــی بشــر ،عمــل
خواهــد کــرد .بســیاری از بنیانهــای
پوســیده و قدیمــی زودتــر از آنچــه فکــر
میکردیــم فــرو خواهــد ریخــت و اصــول
جدیــدی بــر دنیــای پــس از بحــران حاکــم
خواهــد شــد .دنیــای آینــده متعلــق بــه
آنهایــی اســت کــه بتواننــد بــا خوانــدن
«خطــوط نانوشــته دنیــای فــردا» (از جمله
بــا بهــر ه گرفتــن از پرســش اســتراتژیکی
کــه در ایــن مقالــه بــه آنهــا پرداختــه
شــد) زودتــر از دیگــران بــه دنیــای آینــده
پــا بگذارنــد؛ ماننــد کاشــفانی کــه قرنهــا
پیــش در جســتوجوی ســرزمینهای
ناشــناخته ،بنیانگــذار دنیــای مــدرن
امــروزی شــدند.

کووید  ۱۹و پیامدهای آن
بر کسبوکار
مقدمه

دربــاره مدتزمــان پایــداری ایــن بحــران
اطالعــی نــدارد.
مــا هرگــز در دنیــای مــدرن ،پیشــنهاد
نمیکنیــم کــه افــراد کار نکننــد و همــه
افــراد کشــور در خانــه بماننــد .در واقــع
بایــد فاصلــه ایمنــی (فاصلــه اجتماعــی)
رعایــت شــود .البتــه ایــن موضــوع بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی مربــوط نیســت و
فقــط شــامل شــرایط زندگــی و معیشــت
اســت .بایــد هــدف کلــی اجــرای بهتریــن
روشهــا بــرای توقــف ایــن بحــران باشــد.
رهبــران جهانــی نیــز در حــال بررســی
تأثیــر اقتصــادی چنیــن اقداماتــی هســتند،
اینکــه در صــورت توقــف فعالیــت مشــاغل
و یــا کاهــش چشــمگیر کسـبوکارها چــه
اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ تــا چــه زمانــی
میتــوان ایــن رونــد را ادامــه داد؟ تــا
چــه میــزان بــه تحمــل ایــن بحــران بــدون
ایجــاد رنــج انســانی قــادر خواهیم بــود؟ در
ادامــه ،روشهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن
مســائل پیشــنهاد میشــود:

قبــل از هــر چیــزی الزم اســت یــادآور
شــویم ،شــیوع ویــروس کرونــا یــک
فاجعــه انســانی اســت کــه میلیونهــا
نفــر را تحــت تأثیــر خــود قــرار خواهــد
داد و تأثیــر فزاینــدهای بــر اقتصــاد جهانــی
خواهــد گذاشــت .ایــن مقالــه بــا هــدف
ارائــه چشــمانداز بــه مدیــران و رهبــران
کســبوکارها تدویــن شــده اســت و
الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه شــیوع
ســریع ایــن ویــروس ،برخــی از نظریههــای
مطرحشــده ممکــن اســت دســتخوش
تغییــر شــود .مــا در ایــن مقالــه فهرســتی
از شــیوه عملکــردی از نظــر رفتــار و طــرز
فکــر مدیــران را ارائــه میدهیــم.
ویــروس کرونــا غیــر از بحــران بهداشــتی،
بحرانــی عظیــم در نظــام اقتصــاد جهانــی
اســت .برخــی ســازمانها بــه بقــای
کوتاهمــدت ایــن بحــران معتقدنــد و
برخــی دیگــر بــه ایــن فکــر هســتند کــه
چگونــه از ایــن بحــران عبــور خواهنــد
کــرد؛ امــا پرســش اینجاســت کــه ایــن
بحــران چگونــه خواهــد گذشــت؟ چــه ســناریوهای مختلــف در شــیوع ویــروس
زمانــی بــه حالــت عــادی و طبیعــی کرونــا (ایــران و جهــان)
خواهیــم رســید؟ درحالیکــه هیچکــس کســبوکارها بایــد ســناریوهای مختلفــی

مائده عبادی
مسؤول برنامهریزی استراتژیک تیپاکس

را بهعنــوان بخشــی از برنامهریــزی
احتمالــی ،بــرای خــود در نظــر گیرنــد.
در تجزیــه و تحلیلهــای انجامشــده
بــه  3ســناریوی اقتصــادی گســترده
برمیخوریــم :بهبــودی ســریع ،کاهــش
رشــد اقتصــاد جهانــی و همهگیــری و
رکــود اقتصــادی .در اینجــا ،مــا هــر 3
را تشــریح خواهیــم کــرد .همچنیــن،
ســناریوهایی بــرای شــرکتهای ایرانــی
اعــام خواهیــم کــرد.
بــا بررســی آمــار مبتالیــان بــه
ویروسکرونــا در ایــران از اســفند ســال
 98تاکنــون (زمــان نــگارش مقالــه) ،بــه
نظــر میرســد تابــع توزیــع ایــن بیمــاری
از «توزیــع نرمــال اســتاندارد» تبعیــت
میکنــد ،لــذا  4ســناریو بــرای ادامــه
حیــات شــرکتها در نظــر گرفتــه شــده
اســت .بــرای هــر یــک از  4ســناریوی
ارائهشــده تابــع توزیــع نرمــال فــرض
شــده اســت.
پژوهشــگران فــرض کردهانــد کــه اوج
شــیوع بیمــاری را میتــوان در  4مــاه
متوالــی یعنــی در اواخــر اســفند ،۹۸
اواخــر فروردیــن  ،۹۹اواخــر اردیبهشــت
 ۹۹و اواخــر خــرداد  ۹۹بررســی کــرد.
[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹

35

 -1ســناریوی خوشبینانــه(اســفند –۹۸

فروردیــن )۹۹
در ایــن ســناریو ،اوج شــیوع در اواخــر
اســفند  ۹۸تخمیــن زده شــده کــه بــر
اســاس ایــن تخمیــن ،تعــداد مبتالیــان
بــه حــدود  ۲۰هــزار نفــر میرســد و پــس
از آن تعــداد مبتالیــان جدیــد وارد رونــد
کاهشــی خواهــد شــد .در ایــن ســناریو کــه
در اواخــر فروردیــن  ۹۹فروکــش میکنــد
تعــداد کل مبتالیــان حــدود  ۴۰هــزار نفــر
تخمیــن زده شــده اســت.
-2ســناریوی واقعبینانــه (اســفند –۹۸
خــرداد )۹۹
در ایــن ســناریو ،اوج شــیوع در اواخــر
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فروردیــن  ۹۹پیشبینــی شــده و تعــداد
مبتالیــان بــه حــدود  ۶۰هــزار نفــر
میرســد .پــس از آن ،تعــداد مبتالیــان
جدیــد وارد رونــد کاهشــی خواهــد شــد.
در ایــن ســناریو کــه در اواخــر خــرداد ۹۹
فروکــش میکنــد تعــداد کل مبتالیــان
حــدود  ۱۲۰هــزار نفــر تخمیــن زده شــده
اســت.
-3ســناریوی بدبینانــه (اســفند  –۹۸مــرداد
)۹۹
در ایــن ســناریو ،اوج شــیوع در اواخــر
اردیبهشــت  ۹۹رخ میدهــد و تعــداد
مبتالیــان در آن زمــان بــه حــدود ۱۰۰
هــزار نفــر میرســد .پــس از آن ،تعــداد

مبتالیــان جدیــد وارد رونــد کاهشــی
خواهــد شــد .در ایــن ســناریو کــه در
اواخــر مــرداد  ۹۹فروکــش میکنــد
تعــداد کل مبتالیــان حــدود  ۲۰۰هــزار
نفــر تخمیــن زده شــده اســت.
-4ســناریوی بســیار بدبینانــه (اســفند ۹۸
– مهــر )۹۹
در ایــن ســناریو ،اوج شــیوع در اواخــر
خــرداد  ۹۹رخ خواهــد داد و تعــداد
مبتالیــان در آن زمــان بــه حــدود ۱۵۰
هــزار نفــر خواهــد رســید .پــس از آن،
تعــداد مبتالیــان جدیــد وارد رونــد
کاهشــی خواهنــد شــد .در ایــن ســناریو
کــه در اواخــر مهــر  ۹۹فروکــش میکنــد

تعــداد کل مبتالیــان حــدود  ۳۰۰هــزار
نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

ﺑـــــــــﺎزار

ابعاد اثرات کرونا در ایران و جهان

بســته شــدن مرزهــای زمینــی و
کاهــش صــادرات و ورود ارز
کاهش صادرات مواد خام
افزایش قیمت ارز
کاهــش فرصتهــای کســبوکار در
برخــی حوزههــا و افزایــش فرصتهــا در
برخــی زمینههــا ماننــد کســبوکارهای
الکترونیــک ،بهداشــت ،درمــان و ســامتی.
افزایــش هزینههــای دولــت بهدلیــل
هزینههــای درمانــی و ســامت
پاییــن بــودن تــوان مالــی دولــت
در حمایــت از کســبوکارها بهدلیــل
مشــکالت بودجــهای
چالشهــای بیمـهای ،تأمیــن اجتماعــی
و مالیاتــی شــرکتها در ماههــای آینــده
شــوک در ســمت عرضــه زنجیــره
تأمیــن مــواد اولیــه بهدلیــل وابســتگی
بــه واردات از کشــورهای مختلــف بهویــژه
چیــن
افزایــش هزینههــای تولیــد بهدلیــل
کاهــش بهــرهوری ،فــروش ،منابــع انســانی
و هزینههــای ثابــت
برخــی
نبــودن
الکترونیکــی
بوکارها در شــرایط فعلــی و کاهــش
کس ـ 
فــروش
تعطیلــی برخــی کســبوکارهای
خدماتــی و اســتارتآپها و تعدیــل
نیــروی کار
کاهــش فیزیکــی تعــداد نیــروی کار
فعــال بهدلیــل تعطیلــی و شــیفتی شــدن
کاهــش نقدینگــی بســیاری از
بوکارها بهدلیــل کاهــش درآمــد و
کســ 
عــدم دریافــت مطالبــات
ناکارآمــد بــودن روشهــای فعلــی در
حــل چالشهــا و نیــاز بــه راهکارهــای
خالقانــه ،کارآفرینانــه و جدیــد
افزایــش فــروش بیــش از حــد برخــی
از شــرکتها ماننــد صنایــع غذایــی و
دارویــی و افزایــش قیمــت مجــدد و
کاهــش موجــودی انبارهــا
جهتگیــری ناخواســته فضــای

ﻧﻔــــــــﺖ

رﻓﺘﺎر

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

.................

اﺛﺮات ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐـــﺎﻫــﺶ
ﺗﻮﻟﯿــــــــﺪ

کســبوکار بــه ســمت احتــکار
بــه تعویــق انداختــن خریــد اقــام
غیرضــروری
تغییــر نگــرش مصرفکننــدگان و
ســبک زندگــی در بلندمــدت
کاهــش اعتمــاد مصرفکننــدگان و
مشــتریان بــه کســبوکارها بــه دلیــل
هشــدارهای پیشــگیرانه ســامتی
کاهــش تقاضــا و بــه تعویــق افتــادن
خریدهــای کمتــر ضــروری و تعمیــق رکود
کاهــش ســطح درآمــد ،قــدرت خریــد و
فقیرتــر شــدن دهکهــای پاییــن جامعــه
ضربــه بحــران کرونــا بــر اقتصــاد جهــان
بســیار شــدیدتر از ســایر مــوارد اســت
و عمــق خســارت آن بهراحتــی قابــل
بــرآورد نیســت .در ایــن بخــش ،بــه چنــد
عامــل اشــاره شــده اســت کــه میتوانــد
بــر کســبوکارها در ســطح کالن مؤثــر
باشــد.

ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
و ﺳﻬـــــــــــﺎم

اســت .از آغــاز ســال جدید میــادی قیمت
نفــت کاهــش یافتــه اســت .مهمتریــن
عامــل کاهــش قیمــت نفــت از ســمت
تقاضــا ،شــروع و انتشــار ویــروس کرونــا در
چیــن اســت کــه بــه کاهــش فعالیتهــای
تولیــدی و بهتبــع آن کاهــش تقاضــای
نفــت ایــن کشــور بهعنــوان بزرگتریــن
واردکننــده نفــت خــام جهــان منجــر شــده
اســت .در بخــش عرضــه نیــز منازعــات
مربــوط به جلســه اوپــک پــاس در کاهش
قیمــت نفــت مؤثــر بــوده اســت .همچنیــن
کاهــش قیمــت نفــت در کاهــش قیمــت
محصــوالت پتروشــیمی مؤثــر خواهــد بــود.
رفتار مصرفکنندگان و مشتریان

در بحــران کرونــا بخــش عرضــه و تقاضــا
هــر دو آســیب میبیننــد .کاهــش فــروش
محصوالتــی کــه در ســبد مصرفــی خانــواده
کاالهــای اساســی محســوب نمیشــود
و افزایــش فــروش برخــی محصــوالت
بهصــورت همزمــان مشــاهده میشــوند.
بخــش عرضــه بــا کاهــش تــوان زنجیــره
بازار نفت
عرضــه و تقاضــای بــازار نفــت مهمتریــن تأمیــن ،تعطیلــی واحدهــا ،کاهــش فــروش
عامــل اثرگــذار بــر قیمــت جهانی ایــن ماده و کاهــش بهــرهوری مواجــه اســت و در
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بخــش تقاضــا بــا تغییــر رفتــار خریــد بــا کاهــش ارزش قابلتوجهــی روبــهرو پیشــنهاد میشــود:
-1سناریوی خوشبینانه
مشــتریان مواجــه اســت .در واقــع مشــکل شــده کــه همچنــان ادامــه دارد.
اصلــی ،تغییــر رفتــار مــردم و دولتهــا
بــا درنظرگرفتــن ایــن احتمــال کــه بحــران
اســت کــه ممکــن اســت بــه افزایــش
بیشــتر قیمــت مــواد غذایــی منجــر شــود.
کاهش تولید

بخــش تولیــدات صنعتــی بــه دالیلــی مانند
اختــال در عرضــه مســتقیم مشــکالت
مربــوط بــه زنجیــره ارزش و کاهــش
میــزان کلــی تقاضــا بــا چالــش مواجــه
اســت .کاهــش تولیــد دالیــل دیگــری
ماننــد کاهــش حضــور نیــروی کار ،تعدیــل
نیــروی کار و کاهــش بهــرهوری نیــز دارد.
البتــه در بخشهایــی ماننــد صنایــع
غذایــی ،افزایــش فــروش بــه افزایــش
تولیــد هــم منجــر شــده اســت؛ ولــی بــا
گذشــت زمــان ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه بــه دلیــل مشــکالت زنجیــره تأمیــن،
قیمــت مــواد اولیــه باالتــر بــرود و تولیــد
در کل کاهــش یابــد .بررســی OECD
نشــان میدهــد کــه تولیــد چیــن در
ادامــه ســال  ۲۰۲۰کاهــش خواهــد یافت
و تولیــد محصــوالت در کشــورهایی ماننــد
ژاپــن ،کــره جنوبــی ،اســترالیا و اندونــزی
کــه بــا چیــن ارتباطــات و وابســتگی
اقتصــادی زیــادی دارنــد تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد.
بازارهای مالی و سهام

از زمــان آغــاز بحــران کرونــا ،بانــ 
ک
مرکــزی کشــورهای مختلــف نــرخ بهــره
بانکــی را کاهــش دادهانــد تــا بــا ایــن
ابتــکار بتواننــد از تعطیلــی بنگاههــای
اقتصــادی جلوگیــری کننــد .مثــ ً
ا نــرخ
بهــره  ۱۰ســاله در ایــاالت متحــده بــه
پایینتریــن ســطح خــود یعنــی 0.25
در صــد کاهــش یافتــه اســت .از طرفــی،
بــا توجــه بــه کاهــش فعالیــت بنگاههــای
اقتصــادی ،ارزش ســهام در اکثر کشــورهای
جهــان بهشــدت در حــال کاهــش اســت.
مثــ ً
ا ارزش ســهام در بــورس آمریــکا
بــه کمتریــن میــزان خــود در  ۳۳ســال
گذشــته افــت کرده اســت .شــاخص ســهام
بازارهــای بــورس کشــورهای اروپایــی نیــز
بـه دلیــل گســترش شــیوع ویــروس کرونــا
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اقدامــات پیشــنهادی مبتنــی بــر ســناریوهای در اواخــر فروردیــن  ۹۹فروکــش کــرده
 4گانه
باشــد ،میتــوان از ایــن اقدامــات اســتفاده
بــا توجــه بــه  4ســناریوی مطرحشــده در کــرد.
بخشهــای قبــل و بــر اســاس مطالعــات -2سناریوی واقعبینانه
مختلــف داخلــی و خارجــی ،اقدامــات بــا توجــه بــه آنکــه بــر اســاس ایــن
زیــر بــرای مواجهــه شــرکتها بــا بحــران ســناریو ،بحــران در اواخــر خــرداد ۹۹

فروکــش کــرده اســت ،میتــوان از ایــن
اقدامــات اســتفاده کــرد.
-3سناریوی بدبینانه

بــا توجــه بــه آنکــه بــر اســاس این ســناریو
بحــران در اواخــر مــرداد  ۹۹فروکــش
میکنــد ،میتــوان از ایــن اقدامــات
اســتفاده کــرد.
-4سناریوی بسیار بدبینانه

بــا توجــه بــه آنکــه بــر اســاس این ســناریو
بحــران در اواخــر مهــر  ۹۹فروکــش
میکنــد ،میتــوان از ایــن اقدامــات
اســتفاده کــرد.
پیشــنهادات و راهکارهــا بــرای ابقــاء در
آینــده

پیشبینیهــا بــا مشــاهده نمــودار رشــد
ایــن ویــروس ،نمایانگــر ادامــه آن تــا
هفتههــا و ماههــای آتــی اســت ،بنابرایــن
بایــد بــا در نظــر گرفتــن شــرایط موجــود
بهغیــراز بحــران جهانــی ویــروس ،بــه
بازســازی نظــام اقتصــادی نیــز توجــه
ویــژهای داشــت .مؤسســه هــاروارد بــا
توجــه بــه تجزیــه و تحلیلهــای مــداوم
ســازمانها و ارتبــاط بــا مشــتریان آنهــا
در سراســر جهــان 12 ،نظریــه ذیــل را در
خصــوص شــیوه برخــورد کســبوکارها
در شــرایط بحرانــی ایجــاد شــده ناشــی
از شــیوع ویــروس کرونــا منتشــر کــرده
اســت:
-1اطالعــات خــود را بهصــورت
روزانــه بــهروزآوری کنیــد :همــه

اتفاقــات بهصــورت روزانــه و بــا ســرعت
حیرتانگیــزی در حــال تغییــر هســتند .تــا
چنــد وقــت پیــش ،تصــور بــر ایــن بــود کــه
ایــن ویــروس فقــط بــه کشــور چیــن محدود
میشــود و بهراحتــی تحــت کنتــرل قــرار
خواهــد گرفــت؛ امــا نهتنهــا در سراســر
چیــن بلکــه در سراســر جهــان شــیوع
آن بــا ســرعت بســیار باالیــی اتفــاق افتــاد،
بنابرایــن بهروزرســانی اطالعــات ،نهتنهــا
بــرای بهروزرســانی دادههــا بلکــه بهمنظــور
دریافــت چشـمانداز کلــی از بحــران و تعریف
اســتراتژیهای جدیــد جهــت کاهش شــیوع
ویــروس ضــروری اســت.

-2مراقــب چرخههــای خبــری باشــید:

ســازمانهای خبــری در اکثــر مواقــع بیــن
حقایــق (واقعیتهــا) و حــدس و گمانهــا
تفاوتــی قائــل نیســتند .هنگامیکــه در
معــرض تغییــرات ســریع در اطالعــات
هســتیم ،خــواه یــک فنــاوری جدیــد یــا
یــک بحــران در حــال وقــوع ،بایــد قبــل از
اقــدام ،اخبــار غیرقابــل اســتناد را نادیــده
گرفتــه و بــا توجــه بســیار زیــاد نســبت بــه
آنچــه کــه در حــال رخ دادن اســت ،منبــع
اطالعاتــی آن را بررســی کنیــم.

-3فــرض نکنیــد کــه اطالعــات آگاهــی
ایجــاد نمیکنــد :در دنیــای بههــم

پیوســته مــا ،کارکنــان بــه بســیاری از
منابــع اطالعاتــی دسترســی دارنــد .لــذا،
ممکــن اســت رهبــران و مدیــران بــه
ایــن نتیجــه دســت یابنــد کــه اطالعــات
و منابــع زیــادی در خــارج از کشــور وجــود
دارد و بــه انجــام کارهــای اضافــی نیــازی
نیســت؛ امــا بــا ایــن وجــود ،تهیــه و بــه
اشــتراک گذاشــتن منظــم اطالعــات و
پیامدهــا بســیار ارزشــمند اســت .ایــن امــر
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موجــب صرفهجویــی در زمــان شــده و نیــز
فرضیــات مختلفــی نیــز نتیجــه میدهــد.
-4از کارشناســان متخصــص اســتفاده
کنیــد :متخصصــان اپیدمیولــوژی، ،

بهداشــت عمومــی ،لجســتیک و ســایر
رشــتهها جهــت تفســیر اطالعــات پیچیــده
و واکنــش ســریع نســبت بــه تغییــرات
بســیار ضــروری هســتند ،امــا قطعـاً نظرات
کارشناســان دربــاره موضوعــات مهــم مانند
سیاس ـتهای مهــار بحــران و نیــز تفســیر
تأثیــر آن در اقتصــاد متفــاوت اســت،
بنابرایــن بهتــر اســت بــا چندیــن منبــع
مشــورت کنیــم .هــر اپیدمــی غیرقابــل
پیشبینــی و منحصربهفــرد اســت و
مــا هنــوز در مرحلــه یادگیــری و کشــف
مشــخصات ایــن ویــروس هســتیم و بایــد
یــک رویکــرد تکــراری را بــرای درک
اینکــه چــه اتفاقــی میافتــد و بــه چــه
عواملــی بســتگی دارد اســتفاده کنیــم.
-5بهطــور مــداوم ،درک خــود را از
آنچــه کــه اتفــاق میافتــد بــهروز
کنیــد :ســازمانهای بــزرگ اغلــب

انعطافپذیــر نیســتند ،مدیــران آنهــا غالباً
تــا زمــان کســب اطمینــان کامــل از نتایــج
فعالیتهــا ،اقدامــی انجــام نمیدهنــد،
بنابرایــن ایــن تــرس موجــب غیرمســؤول
شــناخته شــدن آنهــا میشــود .یــک
مســتند بــا بهتریــن دیــدگاه جهــت مقابلــه
بــا ایــن مــوارد و ســازگاری بــا شــرایطی
کــه بهســرعت تغییــر میکنــد ،ضــروری
اســت.

-6مراقــب بروکراســی باشــید :معمــوالً
موضوعــات بحثبرانگیــز و حســاس
توســط مدیریــت ارشــد ،واحــد حقوقــی،
مدیریــت ریســک و تعــداد زیــادی از
متخصصــان دیگــر بررســی میشــود و
هرکــدام پیشــنهاداتی در خصوص چگونگی
رفــع موضوعــات دارنــد کــه بــه دیدگاهــی
بیــش از حــد کلــی ،محافظهکارانــه و
دســت و پاگیــر منجــر خواهــد شــد.
تشــکیل یــک تیــم قابــل اعتمــاد کوچــک
و تخصیــص فرصــت کافــی بــه آنهــا
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جهــت تصمیمگیــری ،تاکتیکــی بســیار
مهــم اســت .یــک ســند دیجیتالــی،
ســرعت عمــل را افزایــش داده و بــا توجــه
بــه تغییــرات ســریعی کــه رخ میدهــد،
امــکان بهروزرســانی را باالتــر میبــرد.
عــاوه بــر ایــن ،در صــورت تفکیــک
حقایــق و فرضیههــا ،تصمیمگیــری بــا
ســرعت بســیار باالیــی انجــام میشــود.
-7اطمینــان حاصــل کنیــد کــه پاســخ
شــما در ایــن  7بعــد متعــادل اســت:
ارتباطــات :بــه احتمــال زیــاد،

کارمنــدان در معــرض اطالعــات متناقــض
قــرار میگیرنــد کــه تصمیمگیــری
بــر اســاس ایــن اطالعــات و انتخــاب
بهینهتریــن مســیر ،جهــت اقــدام دشــوار
خواهــد بــود؛ بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه
سیاس ـتهای واضــح و بــا روشــی متعــادل
برقــرار میکنیــد تــا کارمنــدان بتواننــد در
شــرایط غیرقابــل پیشبینــی ابتــکار عمــل
بهخــرج دهنــد.
نیازهــای کارمنــدان :اعمــال
محدودیــت در رفتوآمــد و ممنوعیــت
تشــکیل اجتماعــات باعــث میشــود
تــا دسترســی بــه آمــوزش و اطالعــات

دشــوار شــود ،بنابرایــن بایــد تدابیــری
اندیشــیده شــود کــه کارمنــدان بهراحتــی
بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود دسترســی
داشــته باشــند.
رفتوآمــد :اطمینــان حاصــل کنیــد
کــه سیاســتهای رفتوآمــدی از نظــر
مکانــی کــه کارمنــدان میتواننــد در محــل
کار خــود حاضــر شــوند روشــن و شــفاف
ن را کــه بــه چــه مجوزهــای
اســت .ایــ 
رفتوآمــدی و در چــه مواقعــی نیــاز
دارنــد ،بررســی کنیــد.
دورکاری :خطمشــی خود را در شــرایط
بحرانــی بهگونــهای تعریــف و تنظیــم
کنیــد کــه بهروشــنی بیانکننــده شــیوه
فعالیــت کارمنــدان در ایــن زمــان باشــد؛
یعنــی اینکــه در زمــان دورکاری بــه
چــه صــورت فعالیتهــای خــود را انجــام
میدهنــد و چگونــه نتایــج فعالیتهــا
بررســی میشــود .دورکاری در بســیاری از
کشــورها بســیار نــادر اســت.
تثبیــت زنجیــره تأمیــن :تــاش
بــرای ایجــاد ثبــات در زنجیــره تأمیــن
بــا اســتفاده از ذخایــر ایمنــی ،منابــع
جایگزیــن و همــکاری بــا تأمینکننــدگان
بــرای حــل تنگناهــا بســیار ضــروری اســت.

در صــورت امــکان برنامههایــی تدویــن
کنیــد کــه نتیجــه آنهــا راهحلهــای
ســریع اســت ،راهحلهــای موقــت را
برقــرار کنیــد و برنامههــا را بــه همــه
ذینفعــان ابــاغ کنیــد.
پیگیــری و پیشبینــی کســبوکار:
بــه احتمــال زیــاد ،بحــران نوســانات
غیرقابــل پیشبینــی ایجــاد خواهــد
کــرد .چرخههــای گزارشدهــی خــود
را بهگونــهای تنظیــم کنیــد کــه بتوانیــد
درک درســت و ســریعی از چگونگــی
تأثیــر ایــن بحــران بــر کســبوکار خــود
داشــته باشــید ،یعنــی اینکــه بایــد در
چــه زمانــی ســرعت عمــل داشــته باشــید؛
بنابرایــن یــک بحــران بــه معنــای مصونیت
از مدیریــت عملکــرد نیســت و دیــر یــا
زود بازارهــای رقابتــی بهروشــنی ایــن
موضــوع را بیــان میکننــد کــه کدامیــک
از شــرکتها بهصــورت مؤثــری ایــن
بحــران را مدیریــت کردهانــد.
راهحــل گســتردهتر :شــما بهعنــوان
یــک شــهروند شــاغل بایــد بتوانیــد از
دیگــران در حوزههــای زنجیــره تأمیــن،
صنعــت ،جامعــه و ...حمایــت کنیــد .در
نظــر بگیریــد کــه کسـبوکار شــما چگونــه
میتوانــد در مــواردی همچــون رفــع
نیازهــای حــاد اجتماعــی ،مراقبتهــای
بهداشــتی ،ارتباطــات ،مــواد غذایــی و یــا
دیگــر حوزههــا اقــدام کنــد .بــه عبــارت
بهتــر ،هــدف خــود را زندگــی کنیــد.
-8از اصــول تــابآوری پیــروی کنیــد:

طــرز فکــر بســیاری از شــرکتهای بــزرگ
بــر ایــن اســت کــه راندمــان در جهانــی
پایــدار و بــدون شــگفتی و تغییــرات
ناگهانــی حاکــم اســت؛ امــا هــدف اصلــی
در مدیریــت چالشهــای پویــا و غیرقابــل
پیشبینــی ،انعطافپذیــری اســت .امــروز
بــا شــرایطی در جهــان مواجــه هســتیم
کــه بیشــک از جنــگ جهانــی دوم ســابقه
نداشــته اســت و بهتبــع آن کســبوکارها
بایســتی تــاش کننــد از شــرایط موجــود
بتواننــد بــا چالشهــای کمتــر عبــور کننــد
و تابآورتــر شــوند .تــابآوری ســازمانی
مفهومــی اســت کــه بــرای مقابلــه ســازمان

بــا مخاطــرات محیطــی و موقعیتهــای
چالشــی بــهکار گرفتــه میشــود .ایــن
مفهــوم موجــب تقویــت نگــرش و
رفتارهــای ســازنده رهبــران ســازمان شــده
و تواناییهــای شــرکت را در مواجهــه بــا
بحرانهــای پیــشرو بهبــود میبخشــد.
بــا ارتقــای ســطح تــابآوری ســازمان
در برابــر مشــکالت ،مقاومــت بیشــتری
از خــود نشــان میدهــد و مدیــران نیــز
تصمیمــات صحیحتــری را بــرای بقــا
و پایــداری ســازمان اتخــاذ میکننــد.
سیســتمهای تــابآوری کــه بررســی
شــدهاند ،شــامل  14ویژگــی مشــترک
هســتند کــه بایــد در پاســخ بــه بحــران بــه
آن توجــه کــرد:
افزایــش ظرفیــت :افزایــش ظرفیــت
تولیــد میتوانــد بــه نوســانات زنجیــره
تأمیــن کمــک شــایانی داشــته باشــد.
تنــوع :تنــوع ایدههــا میتوانــد
توســعه راهحلهــا را تــا حــد زیــادی
تقویــت کنــد؛ بنابرایــن داشــتن یــک تیــم
مدیریــت بحــران میتوانــد ایدههــای
متنــوع و بهتــری ارائــه دهــد ،بهخصــوص
زمانــی کــه فرهنــگ ســازمانی بــرای
دیدگاههــای مختلــف احتــرام قائــل باشــد.
مــودالر بــودن :بــا وجــود اینکــه
سیســتمهای کامــ ً
ا یکپارچــه کارآمــد
هســتند امــا ایــن سیســتمها در
مقایســه بــا سیســتمهای مــودالر کــه از
واحدهــای ســازمانی و منابــع تأمینــی
مختلــف ترکیــب شــدهاند در شــرایط
بحــران آســیبپذیرتر هســتند.
تحولپذیــری:
و
سســیتمها
ســازمانها میتواننــد بــرای بهینهســازی
و کارایــی بــاال ،رویکــرد خــود را براســاس
تحولپذیــری جهــت بهبــود مســتمر
تعریــف کننــد .مث ـ ً
ا بــرای بحــران کرونــا
کــه تــا کنــون هیــچ پاســخ علمــی و
صحیحــی دربــاره آن وجــود نــدارد ،هــر
راهحــل از پیــش تعیینشــدهای بــه
احتمــال زیــاد اشــتباه خواهــد بــود امــا
بــا تکــرار و یادگیــری راهحلهــای مؤثــر
بــر ایــن بحــران بــه رفــع آن کمــک
خواهــد کــرد .بهصــورت کلــی ،بــرای
تأثیرگــذاری بیشــتر روی بحــران بهتــر

اســت اســتراتژیهای کوتاهمــدت را در
نظــر گرفــت.
احتیــاط :مــا نمیتوانیــم رونــد رشــد
وقایــع و یــا تأثیــرات بحــران کرونــا را
پیشبینــی کنیــم ،امــا میتوانیــم بــا
تعییــن اســتراتژیهای نزولــی ،شــرایط
مقاومتــری در مقابلــه بــا بحــران ایجــاد
کنیــم.
جانمایــی :شــرکتهایی کــه در
سیســتمهای صنعتــی ،اقتصــادی و
اجتماعــی نفــع بیشــتری دارنــد و یــا
شــرکتهایی کــه از زنجیــره تأمیــن
و اکوسیســتمهای خــود محافظــت
نمیکننــد ،در شــرایط بحــران نیــز
بیشــتر تحتفشــار خواهنــد بــود .اگــر
شــرکتها بــه منافــع و هزینههــای
ذینفعــان و مصرفکننــدگان توجــه
نداشــته باشــند ،در طوالنیمــدت باعــث
ایجــاد بیاعتمــادی و آســیبپذیرتر
شــدن کسـبوکار خــود خواهنــد شــد؛ امــا
در مقابــل پشــتیبانی از مشــتریان ،شــرکا،
مراقبتهــای بهداشــتی و سیســتمهای
اجتماعــی در شــرایط بحرانــی موجــب
جلــب اعتمــاد آنهــا میشــود و حســن
نیــت شــرکتها آشــکار خواهــد شــد.
پذیــرش و درک واقعیــت :در حالیکــه
هنــوز شــناخت دقیقــی از ایــن بحــران
گســترده جهانــی وجــود نــدارد ،مدیــران
ارشــد کســبوکارها بایــد بپذیرنــد کــه
شــرایط عــادی بــه شــرایط اضطــراری
مبــدل شــده اســت و در صــورت عــدم
انطبــاق بــا ایــن شــرایط ،مانــدگاری
شــرکتها بــا مخاطــره جــدی مواجــه
خواهــد شــد .شــاید بتــوان اذعــان داشــت
کــه پذیــرش و درک صحیــح از واقعیــت
موجــود ،نخســتین گام بــرای مقابلــه بــا
ایــن بحــران فراگیــر اســت.
افزایــش تحمــل ابهــام :همهگیــری
ســریع جهانــی ایــن بیمــاری و انتشــار
دائمــی اخبــار و گزارشهــای مختلــف
پیرامــون آن بــر عــدم قطعیــت و شــیوه
مقابلــه بــا آن افــزوده اســت .ﻋﺪم اطمینــان
بوکار
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨش مهمــی از هــر کســ 
تلقــی میشــود .منظــور از تحمــل ابهــام
ایــن اســت کــه افــراد در تطبیــق خــود بــا
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تغییــرات محیطــی تــا چــه اندازه احســاس
تهدیــد میکننــد .هنگامیکــه تغییــرات
بهصــورت ســریع و غیرقابــل پیشبینــی
رخ میدهــد ،اطالعــات ،ناکافــی و
غیرشــفاف بــوده و تفــاوت نگــرش افــراد
در نــوع واکنــش آنهــا اثــر میگــذارد.
افــرادی کــه تحمــل ابهــام باالیــی دارنــد،
معمــوالً درک مناســبی از رویدادهــا دارنــد
و برعکــس وجــود تحمــل ابهــام پاییــن،
کارآمــدی افــراد را در رویارویــی بــا
چالشهــا بهشــدت کاهــش میدهــد.
بــه همیــن دلیــل ،افزایــش تحمــل ابهــام،
مدیــران را در مقابلــه بــا مشــکالت و
اســترسهای ناشــی از بحرانهــا در
کس ـبوکار توانمندتــر میســازد .ازای ـنرو،
گام دوم پــس از پذیــرش واقعیــت ایــن
اســت کــه رهبــران بنگاههــا تحمــل ابهــام
خــود را ارتقــاء دهنــد و ســازمان خــود
را از آمــاج اخبــار منفــی و گمانههــای
متعــدد رهایــی بخشــند .بــدون شــک ایــن
اقــدام مؤثــر ،امنیــت روانــی مدیــران را در
مواجهــه بــا بحــران کرونــا بهبــود خواهــد
بخشــید.
ایجــاد تیمهــای کاری تخصصــی:
مدیــران ارشــد بایســتی بــه ایــن نکتــه
توجــه کننــد کــه شــدت و گســتردگی
بحــران کرونــا بهحــدی زیــاد اســت کــه
بــدون یــاری طلبیــدن از نیروهــای زبــده
ســازمان نمیتــوان بهراحتــی بــر ایــن
بحــران غلبــه کــرد؛ بنابرایــن بایــد بــا
تشــکیل و حمایــت مناســب از تیمهــای
کاری مختلــف در زنجیــره تأمیــن ،تولیــد،
بازاریابــی و فــروش ،مالــی ،توزیــع ،خدمات
پــس از فــروش ،منابــع انســانی و ...زمینــه
همافزایــی ایــن تیمهــا فراهــم و بــر
اســاس اقدامــات پیشــنهادی تصمیمگیــری
شــود .حضــور رهبــران ســازمان در
تیمهــای تخصصــی مقابلــه بــا بحــران
کرونــا بــر همــکاری بهتــر ایــن تیمهــا و
تقویــت روحیــه کار تیمــی خواهــد افــزود و
اعضــای تیمهــا را کــه از ســطوح مختلــف
ســازمان انتخــاب شــدهاند بــه انجــام مؤثــر
وظایــف محولــه تشــویق خواهــد کــرد.
تصمیمگیــری مبتنــی بــر تحلیــل:
اگرچــه شــرایط تحمیلــی بحــران
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کرونــا موجــب شــده تــا مدیــران عالــی
کســبوکارها دســت بــه اقدامــات
اضطــراری بزننــد امــا ایــن موضــوع نبایــد
ســبب شــود تــا آنهــا شــتابزده عمــل
کننــد .تصمیــم بــر مبنــای تحلیــل
اطالعــات ،کلیدیتریــن اصلــی اســت کــه
مدیــران ارشــد نبایــد از آن غافــل باشــند.
در واقــع ،مدیــران ارشــد ســازمان عــاوه
بــر بهرهگیــری از قــوه شــهود خــود کــه از
تجربیــات و آموختههــای چندیــن ســاله
آنهــا پدیــدار شــده اســت بایــد حتم ـاً از
تحلیلهــای منســجم تیمهــای کاری کــه
از جمـعآوری و پــردازش اطالعــات متنــوع
حاصــل شــده اســت ،اســتفاده کننــد.
شناســایی نقــاط اهرمــی :نقــاط
اهرمــی محلهایــی از یــک سیســتم
پیچیــده هســتند کــه یــک تغییــر کوچــک
در یــک جــزء میتوانــد تغییــرات بزرگــی
را در همــه اجــزای سیســتم بــه همــراه
داشــته باشــد .الزم اســت رهبــران ســازمان
در شــرایط بــروز بحــران کرونــا نقــاط
اهرمی را شناســایی و ســازمان را در مســیر
درســت هدایــت کننــد .بــرای یافتــن نقــاط
اهرمــی ،فرمــول ســریع و آســانی وجــود
نــدارد و هــر شــرکت بایــد بــر اســاس
بررســی مجــدد عملکــرد خــود بیامــوزد
کــه نقــاط اهرمــی ســازمان کجــا اســت .در
واقــع ،تمرکــز بــر نقــاط اهرمــی موجــب
تحقــق راهبردهــای ســازمانی میشــود
و بهبــود فعالیتهــای ســازمان و ارائــه
خدمــات بــه مشــتریان را بههمــراه خواهــد
داشــت .تمرکــز بــر نقــاط اهرمــی کــه
نقــاط قــوت ســازمان محســوب میشــوند،
مزیــت رقابتــی بیشــتر را بــرای ســازمان
فراهــم میســازد .در ایــن زمینــه بایــد بــه
شایســتگیهای کلیــدی و عوامــل کلیــدی
موفقیــت نیــز توجــه داشــته باشــید.
بههنــگام:
اطالعرســانی
اطالعرســانی و شفافســازی تصمیمــات
و اقدامــات ســازمان بــه ذینفعــان از جملــه
تأمینکننــدگان ،کارکنــان ،عرضهکننــدگان،
مشــتریان و ســهامداران از فعالیتهــای
ارزشــمندی اســت کــه همراهــی مؤثــر
ذینفعــان را در پــی خواهــد داشــت .اســتمرار
در امــر اطالعرســانی بهموقــع ،مدیــران

ســازمان را در موقعیتــی قــرار خواهــد داد که
ضمــن جلــب اطمینــان ذینفعــان ،از بــروز
تنشهــای احتمالــی بعــدی نیــز جلوگیــری
کننــد .شفافســازی اقدامــات انجــام شــده
و تصمیمــات اتخــاذ شــده بههمــراه رفتــار
صادقانــه میتوانــد رهبــران ســازمان را
در ترســیم چشــمانداز واقعگرایانــه و
خوشبینانــه یــاری کنــد و تأثیــر مثبتــی
بــر ذینفعــان بهویــژه کارکنــان و ســهامداران
شــرکت داشــته باشــد.
اقدامــات کارآفرینانــه و خالقانــه:
امــروز بــا بحرانــی مواجــه هســتیم کــه
گــذار از آن و شــرایط پــس از آن دیگــر
بــه مفهــوم بازگشــت بــه شــرایط اولیــه
نخواهــد بــود .زنجیــره تأمیــن در جهــان
دچــار آســیب شــده اســت؛ لــذا شــرکتها
و اســتارتآپها بــه اقدامــات کارآفرینانــه
بــرای تأمیــن مــواد اولیــه ،یافتــن منابــع
جدیــد ،ارتباطــات بهتــر بــا مشــتریان
و ورود بــه حوزههــای جدیــد نیازمنــد
هســتند .در دوره پســاکرونا بــا تغییــر
نگرشهــا و ســبک زندگــی مشــتریان
مواجــه خواهیــم شــد کــه بــر منطــق
بوکار و ارزش پیشــنهادی
مدلهــای کس ـ 
تأثیــر خواهنــد داشــت؛ لــذا مدیــران ارشــد
بایســتی توجــه خــود را بــه اقدامــات
کارآفرینانــه بــرای حــل مشــکالت ،یافتــن
راهکارهــای جدیــد و جلــب مشــارکت
کارکنــان معطــوف ســازند .کشــف
فرصتهــای جدیــد و بهرهبــرداری
همزمــان از ظرفیتهــا و توانمندیهــای
موجــود در ایــن زمینــه اهمیــت دارد.
همدلــی بــا کارکنــان :از مهمتریــن
وظایــف رهبــران ســازمان در مواجهــه
بــا بحرانهــای بــزرگ از جملــه کرونــا
آن اســت کــه بهگونــهای اقــدام کننــد
کــه کارکنــان کمــاکان احســاس کننــد
کــه ســازمان بــرای آنهــا ارزش قائــل
اســت و بــه آنهــا توجــه میکنــد .بایــد
مدیــران بــه کارکنــان نشــان دهنــد بــا
درک ابعــاد گوناگــون بحــران در تــاش
هســتند تهدیدهــای پیــشرو را خنثــی
کننــد و در ایــن راه از توانمندیهــای
کارکنــان اســتفاده خواهنــد کــرد .تشــویق
کارکنــان بــه اقدامــات ابتــکاری ،اســترس

واردشــده بــه کارکنــان را کاهــش داده و
تــا حــد زیــادی مشــارکت فعاالنــه آنهــا
را بــرای خــروج ســریعتر از بحــران مهیــا
خواهــد ســاخت .حمایــت از کارکنــان در
ایــن شــرایط بــر تعهــد بلندمــدت کارکنــان
تأثیــر مثبــت دارد .از دســت دادن نیروهای
بــا اســتعداد در دوران پســاکرونا بهســادگی
قابــل جبــران نخواهــد بــود.
-9اکنــون بــرای بحــران بعــدی آمــاده
شــوید :بحــران کرونــا یــک چالــش

یکطرفــه نیســت و مــا بایــد بــرای
همهگیــری ایــن ویــروس و افزایــش
بحــران در آینــده آمادگــی کافــی داشــته
باشــیم .بهصــورت کلــی ،آمادهســازی و
پیشبینــی بــرای مقابلــه بــا هــر بحرانــی
بســیار مؤثرتــر از واکنــش در زمــان رخ
دادن آن اســت .بهعبارتــی پیشــگیری
بهتــر از درمــان اســت.
-10آمادگــی فکــری کافــی نیســت:

کننــد .بهصورتیکــه بــا ایجــاد یــک اتــاق
فکــر و تشــکیل یــک تیــم تخصصــی کــه
توانایــی تصمیمگیــری را در زمــان بحــران
دارد ،میتــوان بســیاری از دشــواریها
و پیچیدگیهــای حاصــل از بحــران را
برطــرف کــرد.
 -11بــه آنچــه یــاد گرفتهایــد ،فکــر
کنیــد :در زمــان فروکــش کــردن بحــران

بهجــای آنکــه در پیلــه آرامــش فرورویــم
و چنیــن تصــور کنیــم کــه بــه روال عــادی
بازگشــتهایم ،بایــد تــاش کنیــم تــا از
فرصتهــای یادگیــری ارزشــمندی کــه
در اختیــار داریــم بهتریــن اســتفاده را
داشــته باشــیم .پاســخها و تأثیــرات را
مستندســازی و بعدهــا بررســی کنیــم و
حتــی آمــوزش دهیــم .نقــاط ضعــف خــود
را شناســایی و بــه نقــاط قــوت تبدیــل
کنیــم .در نهایــت ،ایــن بحرانهــا فرصتــی
بــرای پیشــرفت نیــز ایجــاد میکننــد.
-12بــرای یــک دنیــای تغییریافتــه
آمــاده شــوید :انتظــار مــیرود بعــد از

بیشــتر شــرکتها ســناریوها و
برنامههایــی را بــرای آمادگــی در شــرایط
غیرمنتظــره در نظــر میگیرنــد کــه بحــران کرونــا ،سیســتم و روشهــای
ایــن ســناریوها بایــد بدتریــن شــرایطی مشــاغل و جوامــع تغییــر یابــد ،مثــ ً
ا در
را کــه ممکــن اســت یــک کســبوکار در برخــی مناطــق ،خریــد آنالیــن ،آمــوزش
زمــان بحــران بــا آن روبـهرو شــود بررســی آنالیــن و ســرمایهگذاری در زمینــه

بهداشــت و درمــان تقویــت خواهــد شــد.
بــه احتمــال زیــاد ،شــرکتها زنجیــره
عرضــه خــود را پیکربنــدی میکننــد
و متقاعــد میشــوند کــه رونــد خــود را
از وابســتگی بــه چنــد کارخانــه بــزرگ
تغییــر دهنــد .شــرکتها و ســازمانها
بایــد شــرایط حاکــم را در زمــان بحــران
پایــش و بررســی کننــد تــا از ایــن طریــق
نتایــج تغییــرات و نیــز تأثیــرات بحــران بــر
بوکار خــود را دریابنــد و در برنامههــا
کسـ 
و اســتراتژیهای خــود منعکــس کننــد.
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معرفی کتاب
اصول مدیریت جهانی زنجیره تأمین
کتــاب اصــول مدیریــت جهانــی زنجیــره تأمیــن ،توســط ئویــی ییــپ الوو؛
آدولــف کــی .وای .ان جــی و جــرج آســیویدو در ســال  2019در  12فصــل
بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت کــه بــه موضوعاتــی نظیــر مدیریــت توزیــع
و لجســتیک برونمــرزی ،مدیریــت زنجیــره تأمیــن ،اســتراتژی زنجیــره
تأمیــن ،نقــش توزیــع در مدیریــت زنجیــره تأمیــن ،مدیریــت حملونقــل،
انتخــاب تأمینکننــده و تــدارکات ،نقــش تأمینکننــدگان در زنجیــره
تأمیــن ،معیارهــای انتخــاب تأمینکننــده ،درک جهانیســازی در مدیریــت
تــدارکات ،مدیریــت انبــار و نقــش آن در زنجیــره تأمیــن ،تغییــرات آب و
هوایــی محیــط جهانــی ،پایــداری در زنجیــره تأمیــن زیرســاخت محــور،
لجســتیک معکــوس ،انجمنهــای لجســتیک و آمــوزش و تعالیــم لجســتیک
میپــردازد.
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تجــارت هنوز ادامــه دارد
بیمــاری همهگیــر کرونــا در حــال
ویرانکــردن اقتصــاد جهانــی اســت .از
برگــزاری لیگهــای ورزشــی و رویدادهــای
بــزرگ جهانــی جلوگیــری شــده اســت و
کشــورها بــرای جلوگیری از شــیوع بیشــتر
ایــن ویــروس ،محدودیتهــای مســافرتی
اعمــال کردهانــد و مقامــات بهداشــت
عمومــی و بیمارســتانها در بدتریــن
وضعیــت خــود بهســر میبرنــد .درســت
اســت کــه در مواقــع بحرانــی ،آرامــش و
خوشبیــن بــودن بســیار ســخت اســت
ولــی خوشــبختانه ،بــرای کارآفرینــان و
رهبــران مشــاغل ،آرام مانــدن تحــت فشــار
بحرانهــا بخشــی از ویژگــی شــغل و
شــخصیت آنهــا اســت.
وبســایت بلومبــرگ نوشــته اســت:
«تمرکــز جهانــی روی کوویــد  ۱۹اولویتها
را بــرای همــه مشــاغل و افــراد در ســطح
جهــان تغییــر داده اســت .درحالیکــه بــه
نظــر میرســد تأثیــر شــیوع ایــن ویــروس
روی زنجیرههــای تأمیــن و لجســتیک
در سراســر جهــان رواج دارد ،ســازمانها
ممکــن اســت بــا اســتفاده از یــک مجموعه
ترکیبــی از ابزارهــا بتواننــد تأثیــرات ایــن
ویــروس را روی تجــارت خــود پیشبینــی
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علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان

شناســایی خطــرات احتمالــی میتوانــد
بــه یــک شــرکت کمــک کنــد تــا بــرای
تغییــرات ناگهانــی در ایــن عــدم تعــادل
آمــاده شــود.
پــس همانگونــه کــه همیشــه ایــن امــر
مطــرح شــده اســت کــه «بایــد از تهدیدهــا
فرصــت ایجــاد کــرد» ازای ـنرو ،بــا انجــام
اقدامــات پیشــگیرانه و پیشبینیشــده
میتوانیــد تجــارت خــود را در موقعیتــی
امنتــر قــرار دهیــد تــا بهمحــض
فروکــش کــردن بحــران (و حتــی در
زمــان بحــران) ،قدرتمندتــر و ســریعتر
خــود را بازیابــی کنیــد .در حقیقــت،
چیــن کشــوری اســت کــه ابتــدا ویــروس
در آن پدیــدار شــده و در حــال حاضــر،
بــا پیشبینــی و برنامهریــزی دقیــق
توانســته عالئمــی از بهبــود اقتصــادی را
در خــود ایجــاد کنــد .چنــد اســتراتژی
و بینــش اصلــی بــرای کمــک بــه شــغل
شــما در حــوزه بازیابــی (در زمــان بحــران
کرونــا) پیشــنهاد میشــود.

کننــد.
ماهیــت جهانــی اقتصاد مســتلزم آن اســت
کــه همــه ســازمانها زنجیرههــای عرضــه
و توزیــع مســتقیم خــود را و همچنیــن
خطــرات ذاتــیای کــه ممکــن اســت در
ســطح عرضهکننــده ثانویــه یــا ثالثــه و
مشــتری در معــرض آن وجــود داشــته
باشــد ،درک کننــد .آگاهــی از ایــن
خطــرات بــه تدویــن اســتراتژیهای
شــرکت و برنامهریــزی تجــارت کمــک
میکنــد » .
بــا بررســی نیازهــا و تغییــرات رخ داده
در شــرایطی پیــش آمــده ماننــد کرونــا
و تحلیــل اتفاقــات حاکمــه ،ایــن امــر
مــی توانــد بــرای شــرکت هــا بــه عنــوان
"عبــور از گــذار" باشــد ،بــا ایــن تمهیــدات
مــی تــوان همیشــه مســیر تولیــد تــا
ارائــه محصــول بــه مشــتری (از مــواد
اولیــه شــروع بــه تولیــد و ســپس توزیــع
محصــول جدیــد بــه مشــتریان) را همــواره
و متعــادل و بــدون اختــال ماننــد قبــل
از اتفاقــات پیــش بینــی نشــده ادامــه داد.
حــال هرگونــه اختــال در عرضــه یــا تقاضا دربــاره چگونگــی تأثیــر ویــروس کرونــا روی
بوکار و رفتــار خریــد مشــتریان خــود
بــه تغییــر در اســتراتژی ،حجــم تولیــد یــا کســ 
رویههــای یــک شــرکت نیــاز دارد .توانایــی فکــر کنیــد

نســبت بــه نــوع صنعتــی کــه در آن
فعالیــت داریــد ،ممکــن اســت مشــتریان
شــما دارای برخــی از نگرانیهــا و نقــاط
ضعــف مربــوط بــه ویــروس کرونــا باشــند.
بهطــور اســتراتژیک فکــر کنیــد کــه
چگونــه ایــن همهگیــری روی مشــتریان
شــما تأثیــر میگــذارد ،چــه چیــزی
آنهــا را از ایــن وضعیــت نجــات میدهــد
و چگونــه میتوانیــد بــه آنهــا کمــک
کنیــد .ســپس میتوانیــد رونــد فــروش
خــود را تنظیــم کنیــد و بازاریابــی خــود
را دربــاره شــیوه رفــع ایــن چالشهــا و
نگرانیهــای خــاص طراحــی کنیــد .مث ـ ً
ا
ممکــن اســت پرس ـشهایی از ایــن قبیــل
بــرای شــما مطــرح شــود:
آیــا نگــران اختــال در زنجیــره تأمیــن
هســتید؟
آیا نگران زنجیره توزیع هستید؟
آیا نگران تولید هستید؟
آیــا نگــران چگونگــی مدیریــت کارمنــدان
در محیطــی هســتید کــه ممکــن اســت
همــه بــه کار کــردن از خانــه نیــاز داشــته
باشــند؟
آیا نگران محدودیت سفر هستید؟
چگونگــی مقابلــه بــا عــدم قطعیــت بــازار و
کاهــش تقاضــا؟
نمیدانیــد چگونــه میتوانیــد جریــان
نقــدی خــود را مدیریــت کنیــد؟
آیــا بــا کمبــود موجــودی کلیــدی یــا
وســایل ناشــی از مصرفکننــدگان در
وحشــت خریدوفــروش مواجــه هســتید؟
در ایــن وضعیــت ،همــه ایــن چالشهــای
تجــاری را میتــوان بــا بحرانــی ماننــد
کرونــا تشــدید کــرد .وظیفــه شــما
بهعنــوان صاحــب یــک کســبوکار ایــن
اســت کــه دریابیــد چگونــه میتوانیــد
محصــوالت و خدمــات خــود را دوبــاره
در چرخــه نیــاز مشــتریان خــود قــرار
دهیــد و بــه آنهــا کمــک کنیــد و نگرانــی
مشــتریانتان را برطــرف کنیــد.
مثــ ً
ا اگــر شــما اپهــای خدماتــی
میفروشــید یــا در حــوزه e-Commerce
فعالیــت داریــد ،ایــن یــک فرصــت ایــدهآل
بــرای شــما اســت کــه بتوانیــد راهــکار
جدیــدی را ارائــه دهیــد تــا بــه مشــتریان
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Suppliers

خــود کمــک کنــد بتواننــد شــیوه کار خــود دیجیتــال را بفروشــند .یادمــان باشــد
را بــا کار از راه دور تنظیــم کننــد .اگــر در تجــارت هنــوز ادامــه دارد امــا ممکــن اســت
تجــارت لجســتیک فعالیــت داریــد ،اکنــون بیشــتر آن بهصــورت آنالیــن اتفــاق افتــد.
زمــان مناســبی اســت کــه بــا اســتفاده از
راهحلهــای ممکــن بــرای دســتیابی بــه مسیر فروش خود را کوتاهتر کنید
جدیدتریــن موضوعــات مؤثــر بــر زنجیــره مدلهــای کســبوکار  D2Cبهطــور
تأمیــن جهانــی ،کشــوری و منطقـهای ،بــه مســتقیم بــا مصرفکننــده نهائــی در
مشــتریان خــود دسترســی و بــه آنهــا ارتبــاط هســتند یــا بهعبارتدیگــر
 D2Cهــا بــدون اتــکا بــه فروشــگاههای
خدمترســانی کنیــد.
ســنتی یــا ســایر واســطهها ،محصــوالت
بــا آغــوش بــاز بــه ســمت کانالهــای فــروش خــود را مســتقیم بــه دســت خریــداران
و روشهــای جدیــد برویــد
نهائــی میفرســتند .ایــن امــر بــه
هنــوز هــم مــردم بــه محصــوالت ،خدمــات شــرکتهای  D2Cاجــازه میدهــد
و خریــد بســیاری از چیزهــا نیــاز دارنــد و تــا محصــوالت خــود را نســبت بــه
ایــن امــر فرصتهایــی را بــرای خدمــت مارکهــای مصرفــی ســنتی بــا هزینــه
بــه بــازار شــما از طریــق کانالهــای کمتــری بفروشــند و کنتــرل نهایــی را
فــروش جایگزیــن ایجــاد میکنــد .مثــ ً
ا بــر تولیــد ،بازاریابــی و توزیــع محصــوالت
اگــر كرونــا در حــال كاهــش ترافیــك خــود حفــظ کننــد.
خردهفروشــی در ایــن مــدل از کس ـبوکار بــر خــاف رقبــای خردهفروشــی ســنتی،
اســت! پابهپــای آن از مســیر دیگــری و مارکهــای  D2Cمیتواننــد بــا اســتفاده
لونقــل
بــا ســرعت بیشــتری ،بهدنبــال گســترش از مدلهــای توزیــع ،از حم 
و یــا ایجــاد تجــارت الکترونیکــی خــود مســتقیم بــه مصرفکننــدگان گرفتــه
باشــید .اتفاقــی کــه در حــال حاضــر در تــا مشــارکت بــا خردهفروشــان و افتتــاح
کشــور مــا بــرای رســتورانها افتــاده فروشــگاهها در نقــاط فــروش اقــدام
اســت ابتــدا در چیــن رخ داده بــود و آنهــا کننــد .مســأله مهــم ایــن روش ایــن اســت
شــاهد کاهــش مشــتری بودنــد ،بــه همیــن کــه آنهــا دیگــر بــه حضــور فیزیکــی
دلیــل در عــوض آنهــا غــذای آمــاده نیــازی ندارنــد و بــا حــذف بــازار ســنتی،
طبــخ را جایگزیــن کردهانــد کــه اکنــون بــازار خردهفروشــی را متحــول میکننــد.
در کشــور مــا نیــز ایــن جایگزینــی اتفــاق ایــن قبیــل اســتارتآپها بــا موقعیــت
افتــاده اســت.
مناســبی کــه بهدســت آوردهانــد ،فقــط بــا
بینیــم چــه جایگزینهایــی در نــوع برندهــای بــزرگ در حــوزه خردهفروشــی
ارتباطــات بــا مشــتریان خــود میتوانیــد (مثـ ً
ا تشــک ،تیــغ ،کفــش و…) در رقابــت
داشــته باشــید؟ مثــ ً
ا آیــا میتوانیــد نیســتند .آنهــا بــا بازاندیشــی نهتنهــا
تالشهــای بازاریابــی آنالیــن و تجــارت دربــاره محصــول ،بلکــه در مدلهــای
الکترونیکــی خــود را تقویــت کنیــد؟ آیــا
میتوانیــد بهجــای جلســات فــروش
حضــوری ،مکالمــات بیشــتری را در
رســانههای اجتماعــی و  LinkedInایجــاد
کنیــد؟ در حــال حاضــر ،بســیاری از
شــرکتهای  B2Bبــرای ایــن کار بســیار
مناســب هســتند ،بهویــژه اگــر آنهــا
نرمافــزار یــا ســایر خدمــات و راهحلهــای
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خردهفروشــی حــال حاضــر نیــز رقابــت
میکننــد .شــرکتهایی ماننــد کاســپر
کــه صنعــت تشــک را در دســت گرفتــه،
 Club Shave Dollarو هــری در صنعــت
ریشتــراش و شــرکت  Honestکــه
در حــال توســعه بخــش بهداشــتی و
محصــوالت کــودک اســت و حتــی برخــی
دیگــر از ایــن شــرکتهای  D2Cماننــد
 Soylentدر حــال ســاخت کاالهــای کامـ ً
ا
جدیــد هســتند.
در نظــر داشــته باشــیم در ایــن روش
هیــچ شــرکت تجــارت الکترونیکــی از
آمــازون قدرتمندتــر نیســت و هــر شــرکت
تجــارت الکترونیکــی بایــد ایــن شــرکت را
در اســتراتژی رشــد خــود ســرلوحه قــرار
دهــد.
البتــه کــه ایــن شــرکتها بــرای رســیدن
بــه موفقیــت بــا بررســی سیســتم توزیــع
(جزئــی) و یــا اســتفاده از انبارهــا یــا
ســولههای آن بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه بــا اســتفاده از پتانســیل شــرکتهای

46

[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹

کوریــری ،حملونقــل بینشــهری یــا
شــرکتهای فولفیلمنــت میتواننــد در
ســاخت جایــگاه و ایجــاد رضایتمنــدی
مشــتریان و توزیــع کاالهــای خــود
بهصــورت خــرد ،اقــدام کننــد.
روی ســرمایهگذاریهای بلندمــدت در
تجــارت خــود کار کنیــد
اگــر در فــروش  B2Bهســتید ،کرونــا ممکن

اســت فرصتــی بــرای ســرمایهگذاریهای
طوالنیمــدت در تجــارت شــما باشــد.
بهخصــوص اگــر شــاهد کاهــش ســرعت
کوتاهمــدت هســتید ،ایــن زمــان بــرای
ارزیابــی مجــدد عملیــات ،ســکوها و
فرآیندهــای خــود و انجــام برخــی
برنامهریزیهــای اســتراتژیک بلندمــدت

بســیار مناســب اســت.
ایــن وضعیــت بیســابقه بدیهــی اســت
کــه موجــب لغــو مــوارد زیــادی از اقدامــات
شــما در حــوزه کس ـبوکارتان باشــد ،امــا
فــروش  B2Bممکــن اســت آنگونــه تحــت
تأثیــر قــرار نگیــرد ،مگــر اینکــه بحــران
آنقــدر طوالنــی ادامــه داشــته باشــد کــه
باعــث شــود کــه شــرکتها نابــود شــوند.
درس دیگــری کــه از مشــاغل چینــی
میگیریــم ایــن اســت کــه بهبــود
اقتصــادی پسازایــن بحــران ممکــن
اســت ســریعتر از آنچــه انتظــار داریــم
باشــد .اگــر امــروز پیشبینــی نداشــته
باشــیم و متوقــف شــویم ،ممکــن اســت
موقعیتــی بــرای پــس از بحــران نداشــته
باشــیم .نمیتوانیــم از جــدی بــودن
جنبههــای بهداشــت عمومــی در ایــن
بحــران صرفنظــر کنیــم .بــرای ســالم
مانــدن و کاهــش ویــروس ،همــه بایــد
اقدامــات احتیاطــی انجــام دهنــد؛ امــا
مــن اعتقــاد دارم امــروز كــه شــركتها
میتواننــد گامهــای خوبــی را بردارنــد تــا
فــردای بحــران بــه موفقیــت بزرگتــری
دســت یابنــد .همیشــه چالشهــا و
بحرانهایــی وجــود دارد کــه بــر مشــاغل
مــا تأثیــر میگــذارد .همیشــه میتوانیــم
از چالشهــا فرصتهــا را بســازیم و حتــی
از یــک بحــران بزرگتــر از ویــروس کرونــا،
قویتــر برگردیــم.

ترجمه و تلخیص :نسیم رستمی
روانشناس صنعتی و سازمانی
nrostami2008@gmail.com

آیا میتوانیم حال و احوال روزمرهمان را مهندسی کنیم؟
حالمــان چقــدر خــوب اســت؟ اصـ ً
ا حــال «هیجــان »2را بدانیــم.
خــوب یعنــی چــه؟ آیــا میتوانیــم حــال
ُ
بدمــان را در خانــه ،محیــط کار ،مدرســه ،خلق (حالواحوال) چیست؟
جمــع دوســتانه و  ...بــه حــال خــوب بــه احســاس درونــی پایــداری کــه درک
و نگــرش فــرد را نســبت بــه دیگــران
تغییــر دهیــم؟
علــم روانشناســی بــه پرســش آخــر پاســخ و محیــط تحــت تأثیــر قــرار میدهــد،
مثبــت میدهــد ،امــا بایــد بدانیــم کــه خلــق میگوینــد .خلــق مــا شــکلدهنده
تغییــر حــال بــد بــه حــال خــوب ،یــک رفتــار ،تفکــرات ،احساســات و ســامت
مهــارت اســت کــه هماننــد فراگیــری هــر فيزيکــي مــا اســت .خلــق همیشــه وجــود
مهــارت دیگــری بــه صــرف وقــت و تمریــن دارد چــه مــا نســبت بــه آن آگاه باشــیم
فــراوان نیــاز دارد .میخواهــم شــما را بــا و چــه نباشــیم( .از ایــن بــه بعــد در ایــن
ایــن مهــارت آشــنا کنــم ولــی پیــش از آن مقالــه ،مــا بهجــای حــال و احــوال از واژه
نیــاز داریــم تــا تعریــف بعضــی اصطالحــات ُخلــق اســتفاده میکنیــم).
را بدانیــم.
آنچــه از آن بــا عنــوان حالواحــوال هیجان چیست؟
قوخــو یــاد میکنیــم ،معــادل هیجانــات ،نمــود بیرونــی خلــق ما هســتند
یــا خل 
ُ
«خلــق» در ادبیــات روانشناســی اســت .و گاهــی در طــول روز ظاهــر میشــوند و
ضــروری اســت کــه بــرای فهــم بهتــر مــا همیشــه از وجــود آنهــا باخبر هســتیم.
مطلــب ،تفــاوت دو حالــت «خلــق »1و آنهــا پدیدههــای احساســی و هدفمنــدی
1-Mood

2-Emotion

هســتند کــه بــه مــا کمــک میکننــد
تــا بــا فرصتهــا و چالشهایــی کــه
در رویدادهــای مهــم زندگــی مواجــه
میشــویم ،ســازگار شــویم .مهمتریــن
هیجانــات عبــارت از تــرس ،خشــم ،نفــرت،
غــم ،شــادی و عالقــه هســتند.
بگذاریــد اینطــور بگویــم کــه در واقــع
خلــق ،گویــی خــاک مناســبی بــرای
پــرورش هیجانــات اســت .خلــق هیجانــات
را تغذیــه میکنــد و میپرورانــد .کمــی
ســخت اســت کــه مثــ ً
ا زمانــی کــه
خلقتــان بــد اســت ،هیجــان مثبتــی را
تجربــه کنیــد یــا برعکــس.
علیرغــم اینکــه خلــق ،شــیوه
احساســات مــا را دربــاره خــود و دنیــای
اطرافمــان رقــم میزنــد و زیربنــا و
مبنــای هیجانــات اســت و بــر آنهــا تأثیــر
میگــذارد ،امــروزه بیشــتر مــردم دربــاره
هیجانــات خیلــی بیشــتر از خلقیاتشــان
میداننــد و کمتــر کســی از میــزان
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اهمیــت خلــق باخبــر اســت.
خلــق بــد بــه افــکار بــد ،هيجانــات
غیرمفیــد ،ســامت جســمی و روانــی
ضعیــف منجــر میشــود و در نتیجــه
بــر عملکــرد فــرد تأثیــر میگــذارد.
درصورتیکــه خلــق خــوب بــه تفکــر
مثبــت منجــر شــده و خالقيــت و هــوش
و عملکــرد را بــاال ميبــرد .نخســتین
مزيــت مهــم حــال خــوب (خلــق مثبــت)،
رايــگان بــودن آن اســت! در ايــن زمانـهای
کــه بــرای هــر قدمــی کــه برمیداریــد،
بایــد پولــی بدهیــد ،حــال خــوب بــدون
آن شــما اســت .بهمحــض
هيــچ قيمتــي از ِ
اينکــه بــه تغييــر تصميــم بگيريــد،
ميتوانيــد انتخــاب کنيــد چــه احساســي
داشــته باشــيد .از فوايــد حــال خــوب،
نهتنهــا بهتــر فکــر و احســاس کــردن و
داشــتن بــدن ســالم اســت ،بلکــه توانایــی
تنظیــم روابــط و بهبــود عملکــرد نیــز از
فوایــد مهــم آن اســت.
اساســاً چــرا بایــد تــاش کنیــم تــا
خلقمــان مثبــت شــود؟
چون:
 -1خلــق مثبــت (حــال خــوب) ،باعــث
ميشــود آســانتر روي نقــاط مثبــت
تمرکــز کنيــم.
 -2خلــق و رفتــار باهــم ارتبــاط مســتقيم
دارنــد .بهخاطــر داشــته باشــيد بــا رفتــار
خــوب قادريــم دنيــا را فتــح کنیــم.
 -3داشــتن رابطــه لذتبخــش بــا کســي
کــه دائمــاً خلقــش منفــی (حالــش بــد)
48

[شماره یازدهم-بهار]۱۳۹۹

اســت ،نهتنهــا جــذاب نيســت بلکــه
تقريبــاً غيرممکــن اســت.
 -4وقتــي خلــق مثبــت و باثباتــي داريــم،
ناخــودآگاه تــابآوری مــا نیــز زیــاد
میشــو د .
 -5خلــق مثبــت ،قــدرت اراده مــا را نيــز
تقويــت ميکنــد.
 -6مدیریــت بهتــر ســامت جســمانی بــا
خلــق مثبــت میســر اســت و همانگونــه
کــه میدانیــد ،بســیاری از بیماریهــا
مثــل اختــاالت قلبــي ،فشــار خــون بــاال،
ديابــت ،ســکته ،ســرطان و ...بــا خلــق
منفــی در ارتبــاط هســتند.
 -7عــاوه بــر همــه اینهــا از فایــده
اقتصــادی خلــق مثبــت نبایــد غافــل
شــویم .احتمــال بيشــتري دارد کــه افــراد
بــا خلــق مثبــت (رویکــرد مثبــت) در
محيــط کار ارتقــاء یابنــد .آنهــا از افــراد
منفيبــاف موفقتــر هســتند.
حــاال کــه بهطــور مختصــر از فوایــد خلــق
مثبــت (حــال خــوب) گفتیــم ،نوبــت آن
رســیده کــه یــاد بگیریــم چگونــه خلــق
منفــی خــود را بــه ســمت خلــق مثبــت
پیــش ببریــم.
1
ایــن کار از طریــق ترســیم نقشــه خلــق
امکانپذیــر اســت .بلــه ،ترســیم نقشــه
خلــق.
مــا هميشــه یــک خلقــی داريــم ،حتــي
اگــر نســبت بــه آن آگاه نباشــيم .خلقیــات
مــا ،بســتري هســتند کــه مــا در آن کار
1-Mood Mapping

ميکنيــم؛ خلــق در طــول روز تغییــر
میکنــد .احــواالت آدمهــا ميتوانــد
بســته بــه آنچــه انجــام دادهانــد يــا انجــام
ميدهنــد از هفتــهاي بــه هفتــ ه بعــد
تغييــر کنــد .هفتــهاي بــا فشــار کاري،
بيشــک روحي ـه شــما را کســل و خســته
ميکنــد ،بــه همــان انــدازه کــه اســتراحت
کــردن در یــک منطقــه خــوش آبوهــوا
در تعطيــات آخــر هفتــه حالتــان را خــوب
ميکنــد .
هــر کســي الگــوي خلقــي مخصــوص
و منحصربهفــرد خــود را دارد .برخــي
خلــق نســبتاً ثابتــي دارنــد و در طــول
زندگيشــان ،خيلــي دچــار تغييــرات و
تالطــم نميشــوند.
برخــي ديگــر احساســاتي بــا فــراز و نشــيب
فــراوان را تجربــه ميکننــد .زندگــی و
موفقيــت مــا بيشــتر بــا ايــن خلقیاتمــان
تعريــف ميشــود تــا بــا شــخصيتمان.
نقشــه خلــق ،ابــزاري ديــداري بــراي
طرحريــزي خلــق ارائــه ميدهــد و باعــث
میشــود کــه بتوانیــم نســبت بــه خلقیــات
اینجــا و اکنــون خــود آن هــم بــا اســتفاده
از یــک نمــودار ،آگاه باشــیم .در يــک نــگاه،
ميتوانيــم ببينيــم چگونــه حالمــان در
طــول يــک روز تغييــر ميکنــد و از آنجــا
تغييــرات روزبــهروز و هفتهبههفتــه را
میتوانیــم چــک کنیــم .حتــي بيــش از
ايــن ،نمــودار بــه مــا امــکان مقايس ـهاي از
پيشــرفت و تغييــر حــال خودمان را نســبت
بــه اطرافيانمــان بــه دســت ميدهــد.

بــرای رســم نمــودار يــا نقشــ ه خلقــي،
بایــد دو گزینــه را ثبــتکنيــم.
الف) چقدر انرژي داريم؟
ب) چقدر حالمان خوب يا بد است؟
بــراي ايــن کار بايــد در  14روز ،روزي 4
بــار ،در  4زمــان ثابــت ،ایــن نمــودار را
رســم کنیــم.
قــدم دوم بــرای ترســیم نقشــه خلــق،
تهیــه نمــودار ســطح انــرژی اســت.
ـاخص انــرژی درونــی بــا نمــره
بــه یــک شـ ِ
بیــن  1تــا  10فکــر کنیــد .عــدد  1بــه
معنــای دلمردگــی کامــل ،بیحالــی یــا
افســردگی اســت (در ایــن حالــت هــر
چیــز کوچکــی کاری بســیار ســخت بــه
نظــر میرســد) .عــدد  10زمانــی اســت
کــه شــما سرشــار از زندگــی هســتید،
اعتمادبهنفــس و ســرزندگی در شــما بــاال
اســت و همهچیــز در حالــت «حرکــت بــه
ســمت جلــو» اســت!
یــک خــط عمــودی در دفتــر خــود
بکشــید ،بــاالی آن بنویســید  ،10بــه
ایــن معنــی کــه شــما در باالتریــن ســطح
انــرژی قــرار داریــد و در پاییــن بنویســید 1
کــه بــه معنــی پایینتریــن ســطح انــرژی
شــما اســت .ســطح انــرژی کــه شــما در
همیــن لحظــه احســاس میکنیــد را
عالمــت بزنیــد.
حــاال زمــان آن رســیده اســت کــه روی
فکــری کــه بــر میــزان انــرژی شــما
اثــر میگــذارد کار کنیــم .مثــ ً
ا اگــر
در یــک بعدازظهــر خوابتــان میآیــد،

خوابآلودگــی شــما احتمــاالً بــه آنچــه
بــرای ناهــار خوردهایــد ربــط دارد .چــه
چیــز دیگــری میتوانــد در تغییــر انــرژی
شــما اثــر داشــته باشــد؟ هــر زمانــی
کــه ســطح انــرژی خــود را روی نمــودار
عمــودی عالمــت میزنیــد ،دالیــل آن
میــزان از انــرژی را حتمـاً یادداشــت کنیــد
(مهــم نیســت کــه انــرژی بــاال اســت یــا
پاییــن) .یادداشــت برداشــتن بــه شــما
کمــک میکنــد تــا یــک الگــو بســازید .در
چنــد روز بعــدی ،بــه ســطوح انــرژی کــه
ثبــت کردهایــد نگاهــی بیندازیــد ،متوجــه
خواهیــد شــد کــه چقــدر ســطح انرژیتــان
متفــاوت بــوده اســت .همچنیــن توضیحات
شــما تصویــر بهتــری را از آنچــه احســاس
میکردیــد ،ارائــه میدهــد .اســتفاده از
مقیــاس عمــودی ،مقایســه ســطوح انــرژی
را در یــک نــگاه بــرای شــما راحتتــر
میکنــد.
در گام بعــدی بــرای ترســیم نقشــه خلــق،
بــه نقش ـهبرداري از جــزء مهــم ديگــري از
خلــق بــه نــام بهزيســتي 1نیــاز داریــم.
در اصــل ،بهزیســتی احســاس و حال خوب
يــا بــد ،مثبــت يــا منفــي شــما اســت.
انســانها موجوداتــی اجتماعــي هســتند،
مــا بــه يکديگــر نيــاز داريــم (اگرچــه
ايــن نيــاز ،از حيــث انــدازه ،از فــردي
بــه فــرد ديگــر تغييــر ميکنــد .برخــي
توانايــي دارنــد بهتنهايــي زندگــي کننــد
درحالیکــه ديگــران ترجيــح ميدهنــد
1-Well- Being

در محاصــره ديگــران زندگــي کننــد).
بزرگتريــن آســيبها بــه بهزيســتي و
تندرســتي مــا توســط انســانهاي ديگــر
در خــال تمســخر و قلــدري ،آزار و اذيــت
و حمــات شــخصي اعمــال ميشــود.
افــرادي کــه در زندگــی زناشــویی خــود
مشــکل دارنــد ،يــا کســانی کــه در محــل
کار خــود مــورد سوءاســتفاده ،آزار و
تمســخر قــرار گرفتهانــد نيــز در معــرض
خطــر افســردگي قــرار دارنــد .حرمــت
نفــس (اینکــه مــا چطــور دربــاره
خودمــان صحبــت ميکنيــم و بــا خــود
رفتــار ميکنيــم) ،بخشــي از بهزيســتي
مــا را تشــکيل ميدهــد .افــراد بــا حرمــت
نفــس مثبــت ،منافــع مثبــت بيشــتري را
تجربــه ميکننــد مثــل احســاس درونــي
بهتــر ،ايــن افــراد بــه احتمــال کمتــري
نســبت بــه افــرادي بــا حرمــت نفــس
پاييــن ،تســليم بيمــاري ميشــوند.
ترســیم نقشــه خلــق ،انــرژي شــما را بــا
بهزيســتي شــما ترکيــب ميکنــد تــا بــه
شــما يــک محتــوا روي نمــودار ُخلــق
بدهــد .در گام قبلــی ،انرژيتــان را روي
نمــودار برديــد و آن را طرحريــزي کرديــد،
حــال زمــان طرحريــزي و نموداربنــدي
ي شــما اســت .معيــار انــرژي بــا
بهزيســت 
خــط عمــودي و بهزيســتي درونــي بــا
خــط افقــي نشــان داده ميشــود.
در دفتــر يادداشــت خــود ،خطــي عمــودي
رســم کنيــد و اندازههــا را جــوري روي
آن عالمتگــذاري کنيــد کــه عــدد ،1
پاييــن باشــد و کمتريــن ســطح انــرژي
را نشــان دهــد و عــدد  10بــاال قــرار
گرفتــه و نشــاندهنده باالتريــن ســطح
انــرژي باشــد .ســپس خطــي افقــي
بکشــيد جــوري کــه خــط عمــودي را
قطــع کنــد .ايــن خــط را نيــز اينطــور
مقياسگــذاري کنيــد کــه عــدد  1ســمت
چــپ باشــد و بدتريــن حــس و حــال شــما
را نشــان دهــد و بــه همــان ترتيــب عــدد
 10ســمت راســت قــرار گیــرد و بهتريــن
حالتــان را نمايــش دهــد.
ابتــدا ،ســطح انــرژي خــود را بــا يــک
ضربــدر روي خــط عمــودي عالمــت بزنيــد.
ســپس دربــاره ســطح آرامــش و بهزيســتي
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خــود فکــر کنيــد و ببينيــد احساســتان
منفــي يــا مثبــت اســت ،ضربــدري روي
خــط افقــي بزنيــد کــه آن را نشــان دهــد.
اگــر احســاس ميکنيــد خيلــي انــرژي
داريــد ،بايــد عالمــت ضربــدر را بــه ســمت
بــاالي خــط عمــودي ببريــد و اگر احســاس
ضعــف و بيانــرژي بــودن داريــد ،عالمــت
ضربــدر در ســمت پاييــن خــط عمــودي
زده ميشــود.
اگــر احســاس ميکنيــد حالتــان خــوب
اســت يــا شــاد هســتيد ،عالمــت در
ســمت راســت خــط افقــي اســت و درســت
برعکــس ،اگــر احســاس حــال بــد يــا غــم
داريــد ،عالمــت را بــه ســمت چــپ خــط
افقــی ببريــد .واقعـاً ســاده اســت .بهمحــض
اينکــه ضربــدري روي محــور عمــودي و
محــور افقــي کشــيديد ،خطوطــي افقــي و
عمــودي بــه ســمت بيــرون از آن ضربدرهــا
و بــه مــوازات محورهــا بکشــيد جــوري کــه
خطــوط همديگــر را در نقطــهاي قطــع
کننــد .نقط ـه مذکــور ،حــال شــما را روي
نمــودار نشــان ميدهــد .عالمــت ضربــدر،
ُخلــق کنونــي شــما را نشــان ميدهــد .بــا
کمــي تمريــن ميتوانيــد روي نمــودار،
خلــق خــود را بــدون کشــيدن محورهــا
رســم کنيــد.
همينطــور کــه انــرژي شــما بــاال و پاييــن
ميشــود و يــا در طــول روز حــس آرامــش
و هيجــان شــما تغييــر ميکنــد ،خلــق
شــما نيــز در تغييــر اســت.
هــر چقــدر روي محــور عمــودي جايــگاه
باالتــري داشــته باشــيد ،يعنــي انــرژي
بيشــتري داريــد و هرچــه بيشــتر بــه
ســمت راســت روي محــور افقــي حرکــت
کنيــد ،حــس و حــال بهتــري داريــد.
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بــه هميــن ترتيــب ،اگــر کمانرژيتــر
هســتيد معنايــش ايــن اســت کــه روي
نمــودار جايــگاه پايينتــري خواهيــد
داشــت و هــر چقــدر احساســاتان بدتــر و
منفيتــر باشــد ،روي محــور افقــي بيشــتر
بــه ســمت چــپ حرکــت ميکنيــد.
بــا رســم نمــودار خلقــی 4 ،حیطــه اصلــی
خلــق پدیــدار میشــود.
ایــن خلقیــات ،زمینههــای مختلــف
بــا عمــق و قــدرت متفاوتــی را پوشــش
میدهنــد .مثــ ً
ا خلــق آرام میتوانــد از
اســتراحت کــردن جلــوی تلویزیــون تــا
ریلکــس کــردن کنــار دریــا یــا مدیتیشــن
عمیــق ،متفــاوت باشــد .خلــق فعــال
میتوانــد پرانــرژی و فعــال باشــد یــا
میتوانــد مانیــک و غیرقابــل کنتــرل
باشــد.
رســم نمــودار خلقــي را  3يــا  4بــار در روز
ادامــه دهيــد .متوجــه خواهیــد شــد کــه
خلــق شــما در روز بارهــا تغييــر ميکنــد
و تصويــري از چگونگــي عملکــرد خلقتــان
بــا گذشــت زمــان بــه دســت ميآوريــد.
رســم نمــودار خلقــي يــک دســتورالعمل و
راهحــل ســريع نيســت ،بهعبارتدیگــر،
بــه ایــن معنــی نیســت کــه صرفــاً بــا
کشــیدن نقشــه خلقیتــان ،حالتــان بهتــر
شــود.
مهمتریــن عملکــرد نقشــه خلــق ایــن
اســت کــه نســبت بــه خلقیاتمــان در
لحظــه آگاه میشــویم ،امــا آیــا ایــن
آگاهــی ،تغییــر خلــق را نیــز تضمیــن
میکنــد ؟
پاسخ این پرسش ،خیر است.
بــرای تغییــر خلــق ،بایــد یــاد بگیریــم کــه

حیطههــای اصلــی زندگیمــان (محیــط
اطــراف ،ســامت جســمانی ،ارتبــاط،
معلومــات و دانــش نســبت بــه مســأله،
ماهیــت و طبیعتمــان) را بــا تمریــن و
تکــرار ،تغییــر دهیــم تــا بتوانیــم خلقمــان
را آن گونــه کــه میخواهیــم ،تغییــر
دهیــم.
توضیحــات مفصــل در ارتبــاط بــا همــه
انــواع خلــق کــه در ایــن مقالــه توضیــح
داده شــد ،تمرینــات تغییــر هــر یــک از این
حیطههــای اصلــی زندگــی بــرای تغییــر
خلــق ،تمرینــات تغییــر خلــق از منفــی
بــه مثبــت و مــوارد مشــابه ،در کتــاب
«ترســیم نقشــه خلــق» کــه ب ـهزودی بــه
چــاپ میرســد ،ارائــه شــده اســت.
همچنیــن بــرای مطــرح کــردن
پرســشهایتان در ایــن زمینــه میتوانیــد
بــا آدرس ایمیــل مــن مکاتبــه کنیــد.
منبع Mood mapping :
Dr. Liz Miller

درسهای کرونا برای زندگی ما؛

هیـچ بنبســتی وجـود نــدارد

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

درســت اســت کــه نخســتین و مهمتریــن
قربانیــان ویــروس کرونــا کــه بــه مرحلــه
اپیدمــی و پاندمــی رســیده اســت ،جــان
انســانها و همنوعــان مــا بــود ،امــا شــاید
بتــوان گفــت کــه یکــی از قربانیــان مهــم
ایــن ویــروس ارتباطــات انســانی اســت.
فکــر کنیــد نمیتوانیــد بــه عزیزانتــان،
مــادر ،پــدر و فرزنــدان خــود ســر بزنیــد،
آنهــا را در آغــوش بگیریــد ،بــا آنهــا
بنشــینید و بخندیــد و گفتوگــو کنیــد .بــا
بچههــا و نوههایتــان بــازی کنیــد.
کرونــا دورهمیهــا و ارتباطــات حضــوری
نزدیــک را نشــانه گرفتــه اســت؛ امــا یکــی
از درسهــای بســیار مهــم ایــن روزهــای
کرونایــی زندگــی ،ایــن اســت کــه چــه
فرصتهــای زیــادی را بــرای لــذت بــردن
از بــا هــم بــودن از دســت دادهایــم.
لــذت صحبت کــردن حضوری ،همنشــینی
و گپوگفــت خودمانــی ،لــذت دیــدن
یــک لبخنــد مــادر ،پــدر ،همســر و فرزنــد،
لــذت شــنیدن و گــوش دادن همدالنــه بــه
عزیــزان .کســانی کــه وقتــی بــه دیدنشــان
میرفتیــم بهجــای صحبــت کــردن و

گــوش دادن بــه دغدغههــا ،صحبتهــا،
آرزوهــا و نگرانیهایشــان ،ســرمان را بــا
گوشــیهای موبایلمــان گــرم میکردیــم.
کرونــا بــه مــا اهمیــت و ارزش ارتبــاط
چشــمی و بــا حــواس جمــع بــه عزیــزان و
دوســتانمان را یــادآوری میکنــد.
چــون اکنــون دیگــر ارتباطــات انســانی
آنالیــن ایــن لطــف و لــذت را نــدارد .در
واقــع ،همــه پیامدهــای شــیوع ویــروس
کرونــا بــدی و زشــتی نیســت ،در ورای
ایــن چهــره منحــوس ،پیامهــای خوبــی
بــرای مــا و ارتباطــات انســانی وجــود دارد.
کرونــا بــه مــا یــادآور میشــود کــه
چیزهایــی کــه هیــچ هزینــهای ندارنــد،
ماننــد یــک ارتبــاط انســانی ســاده و
انرژیبخــش ،چقــدر میتوانــد حــال و
هــوای دلمــان را خــوب کنــد ،شــاد کنــد.
کرونــا بــه مــا میگویــد کــه زندگــی بــدون
همدلــی و همــدردی بیمعنــا اســت.
بهقــول ســعدی «چــو عضــوی بــه درد
آورد روزگار ،دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار».
گرچــه ایــن ویــروس از ووهان ســر بــرآورد
امــا جهــان را درنوردیــد.

اکنــون همــه جهــان بســیج شــدهاند کــه
بــا ایــن ویــروس مبــارزه کننــد و آن را
شکســت دهنــد.
کرونــا همــه حوزههــای زندگــی فــردی و
اجتماعــی و شــغل و کسـبوکار و معیشــت
مــا را دچــار اختــال کــرده اســت.
نمیتوانیــم بــا همنوعــان خــود همدلــی
نکنیــم.
چگونــه میتوانیــم همدلــی نکنیــم بــا
کســی کــه تــا  2مــاه پیــش روزمــزد بــود
و االن دومــاه اســت کــه درآمــدی نداشــته
اســت؟ چگونــه همدلــی و همــدردی
نکنیــم بــا کســی کــه عزیــزی را از دســت
داده اســت ،امــا حتــی نتوانســته مراســم
خاکســپاری ،بدرقــه و ترحیــم شایســتهای
بــرای عزیــز ازدســترفته خــود
بگیرد.
نتوانســته همدلــی و همــدردی اقــوام
و آشــنایان را از نزدیــک احســاس کنــد.
نبایــد بگذاریــم کــه بــار ســنگین تجربــه
دردنــاک از دســت دادن عزیــزی و
ســوگواری در تنهایــی ،هموطنانمــان را
افســرده کنــد.
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ایــن یکــی از درسهــای مهــم ارتباطــات
انســانی کرونایــی اســت.
کرونــا بــه مــا میگویــد ن َ َفــس زندگــی
کوتاهتــر از آن اســت کــه آن را بــه عرصــه
قدرتنمایــی ،زورآزمایــی و خودنمایــی
خــود تبدیــل کنیــم ،دیگــران را برنجانیــم،
دل بشــکنیم یــا بخــل و حســادت بورزیــم.
وقتــی چنــان ضعیــف هســتیم کــه بــا یــک
ویــروس ناپیــدا دچــار بحــران میشــویم،
دیگــر تکبــر و غــرور چــه جایگاهــی در
ارتباطــات انســانی دارد؟ کرونــا بــه مــا
تواضــع و فروتنــی را یــادآور میشــود کــه
افتادگــی آمــوز اگــر طالــب فیضــی ،هرگــز
نخــورد آب زمینــی کــه بلنــد اســت.
کرونــا درســت اســت که مظهر مــرگ و درد
اســت امــا مظهــر امیــد هــم اســت .امیــدی
کــه در دل و ذهــن همــه مــا بــرای چیــره
شــدن بــر ایــن مهمــان ناخوانــده وجــود
دارد .امیــد معطــوف بــه تــاش علمــی،
ایمانــی و انســانی همــگان برای پیــروزی بر
ایــن دشــمن ناپیــدا بــرای ســاخت درمــان
و واکســن ،بــرای بهبــود بیمــاران .امیــد
جامعــه بــرای راه افتــادن دوبــاره نبــض
جامعــه ،کســبوکارها و معیشــت .امیــد
بــرای دوبــاره دیــدن عزیــزان ،دوســتان
و هموطنــان ،بــرای دیــدن شــادیها و
تندرســتی و دلخوشـیهای دیگــران .امیــد
بــرای رخــت بــر بســتن ناگواریهــا و
دشــواریها ،تنگنظریهــا ،امیــد بــرای
قــدر زندگــی را دانســتن ،بــرای لــذت
بــردن از لحظهلحظــه زندگــی.
کرونــا بــه مــا تــابآوری را میآمــوزد.
مقاومــت و تــاب آوردن در برابــر
دشــمن مکنــون و ناپیدایــی کــه همــه
را نگــران کــرده اســت؛ امــا انســان در
برابــر دشــواریهای زندگــی همیشــه
ایــن راهبــرد را در پیــش گرفتــه اســت،
هیــچ بنبســتی وجــود نــدارد ،یــا راهــی
مییابــم یــا راهــی میســازم .انســانها
بــا همیــن راهبــرد بحرانهــا ،جنگهــا،
زلزلههــا ،ســونامیها و اپیدمیهــای
بزرگــی را از ســر راه برداشــته و پشــت ســر
گذاشــتهاند.
کرونــا همــه چیــزش نحــس نیســت ،روی
خوبــی هــم دارد .اینکــه در قرنطینــه،
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بــرای عادیتریــن روزهــای زندگــی
دلمــان تنــگ میشــود.
بــرای یکقــدم زدن ســاده در خیابــان،
بــرای نشســتن در یــک پــارک و شــنیدن
صــدای گنجشــکها ،بــرای آن قنــاری
کــه بــدون دریافــت هیــچ مبلغــی و هیــچ
بلیتــی صــدای زیبایــش را تقدیــم مــا
میکنــد .
دلمــان تنــگ میشــود بــرای قــدم
گذاشــتن در آب یــک رودخانــه ،بــرای
لــذت بــردن از شــفافیت آب یــک چشــمه،
بــرای شــنیدن صــدای پــای آب در یــک
کوهســار ،بــرای دیــدن امــواج خروشــان
دریــا.
دلمــان تنــگ میشــود بــرای دیــدن
برگهــای ســبز درختــان ،بــرای بوییــدن
آویشــن کوهــی در بلندیهــای کوههــای
ایرا نزمیــن.
دلمــان بــرای دیــدن گلهــای قرمــز
بهــاری کوههــای زاگــرس و البــرز تنــگ
میشــود ،بــرای دوش آفتــاب روی ســاحل
مرجانــی آبهــای خلیجفــارس .بــرای
دیــدن برآمــدن آفتــاب در صبــح زود،
بــرای غــروب آفتــاب.
اصــ ً
ا دلمــان تنــگ میشــود بــرای
یکنفــس کشــیدن راحــت ،بــدون
نگرانــی ،بــرای فروبــردن اکســیژن رایــگان
بــه درون ریههایمــان .بــه قــول ســعدی
«منــت خــدای را عــز و جــل کــه طاعتــش
موجــب قربــت اســت و بــه شــکر انــدرش
مزیــد نعمــت .هــر نفســی کــه فرو مـیرود
ممــد حیاتســت و چــون بــر میآیــد
ّ
ـرح ذات ،پــس در هــر نفســی دو نعمــت
مفـ ّ
موجــود اســت و بــر هــر نعمتــی شــکری
واجــب ،از دســت و زبــان کــه برآیــد /کــز
عهــده شــکرش بــه در آیــد ».کرونــا بــه مــا
میگویــد :قــدر همــه چیزهــای رایگانــی
را کــه خداونــد در اختیارمــان قــرارداده
اســت ،بدانیــم.
کرونــا را بعضــی خشــم طبیعــت و برخــی
هــم چنــد درجــه پایینتــر اخــم میداننــد.
کرونــا بــه مــا میگویــد :ای انســان در
طبیعــت دس ـتدرازی نکــن .زیادهخواهــی
نکــن .وقتــی انســان زیادهخــواه ،نظــم
محیطزیســت و طبیعــت و قوانیــن آن را

بــه هــم میزنــد ،طبیعــت واکنــش نشــان
میدهــد تــا تعــادل را برگردانــد.
تغییــرات اقلیمــی ،گرمایــش زمیــن،
آتشســوزیها ،ســیلهای ویرانگــر،
ســونامیها و ...همــه نشــانه عــدم تعــادل
زمیــن اســت کــه انســان عامــل آن اســت.
زمیــن خانــه ماســت ،هــر کســی در
خانـهاش دوســت دارد کــه نهایــت تمیــزی
و زیبایــی و لــذت و آرامــش را تجربــه کند،
امــا مــا اکنــون بــا زمیــن چـهکار کردهایــم
کــه اینچنیــن برآشــفته اســت؟ کرونــا
ضــرورت حفــظ زیباییهــای زمیــن را بــه
مــا گوشــزد میکنــد.
حتــی اخیــرا ً دانشــمندان گفتهانــد کــه بــر
اثــر توقــف فعالیــت کارخانههــا و کاهــش
ترددهــای هوایــی و زمینــی و حرکــت
انســانها ،تکانهــای زمیــن کمتــر شــده
اســت.
ویــروس کرونــا یــک پیــام اخالقــی مهــم
دارد.
اینکــه مــا خیلــی وقتهــا رفتارهایمــان
را در برخــورد بــا دیگــران نمیبینیــم امــا
ایــن رفتارهــا همچــون ویــروس ،روح و
روان و ذهــن دیگــران را نابــود میکنــد.
ارتبــاط مثبــت و مؤثــر برقــرار نمیکنیــم
امــا زندگــی و معیشــت و آینــده یــک فــرد
را خــراب میکنیــم.
خیلــی وقتهــا نظیــر کرونــا بــا یــک
کالم ،بــا یــک اشــاره بــه دیگــران انــرژی
منفــی میدهیــم و تمــام روز یــک انســان
را خــراب میکنیــم.
ایــن رفتــار میتوانــد برخــورد یــک راننــده
تاکســی بــا یــک مســافر ،رفتــار یــک مدیــر
بــا کارمنــد ،رفتــار یــک پزشــک بــا بیمــار،
رفتــار یــک والــد بــا فرزنــد و برعکــس
باشــد.
کرونــا ضــرورت رعایــت اخــاق اجتماعــی
و اخــاق ارتباطــی مؤثــر و انرژیبخــش را
گوشــزد میکنــد.
چیزهایــی کــه هیــچ هزینــهای ندارنــد.
یــک کالم خــوب ،مثبــت ،یــک جــواب
ســام بلنــد و انرژیبخــش ،یــک
راهنمایــی محترمانــه و همدالنــه ،یــک
لبخنــد ...هیــچ هزین ـهای نــدارد امــا اثــر،
ارزش و انــرژی بیشــمار دارد.

categories:
Human Responsibility: Tipax has
placed humanitarian and voluntary
participation at the forefront of a
wide range of public benefit activities
to help people, alleviate pain and
meet needs of society.
Moral Responsibility: To achieve
excellence in its organizational goals,
Tipax has institutionalized moral and
ethical standards. Characteristics
such as politeness, respect, fairness,
avoidance of undesirable thoughts
and behaviors, and promotion of
humanitarian principle, importance
of collective wisdom and teamwork
are appreciated in Tipax, otherwise
the energy that should be spent
on building and promoting the
organization will be costly.
Legal Responsibility: Tipax, while
focusing on profitability, is required
to comply with applicable laws and
regulations. Ensuring health and safety
of personnel, avoiding discriminatory,
gender-based instances, and paying
attention to environmental issues
in all service delivery processes are
among many issues that Tipax takes
into consideration.
Economic
Responsibility:
Tipax
does not see the value added
of profits as its primary goal in
providing services, but believes that
continuous accountability and the
use of accountable managers can
play a significant role in improving
the quality of the organization,
maximizing
intra-organizational
participation and promoting it in
maintaining trust at the customer
level, increasing efficiency and
ultimately, rising organizational profit.
Tipax has been pursuing its social
responsibility based on a coherent
strategy in accordance with logistic
activities for almost a year and
believes that these activities need to
continue uninterruptedly.
like other selected companies, Tipax
is committed to assisting in critical
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and normal conditions. With this
approach, Tipax is recognized as a
responsible organization and ally
of the Iranian Red Crescent Society.
This cooperation, by concluding a
memorandum of understanding for
social responsibility, introduces Tipax
as an Iranian brand to serve and assist
our compatriots at urban, national
and international levels. Furthermore,
Tipax joined the Iranian Red Crescent
Volunteers Organization by providing
aid to flood victims on Nowruz
98, the flood victims of Sistan and
Baluchestan, and sent humanitarian
aid to deprived areas during Corona
pandemic. To this end, in November
2019, Tipax was introduced as the
official logistic partner of UNICEFWorld Food Program- (WFP) in Iran.
Tipax was responsible for sending the
food aid organization of the United
Nations system to 21 locations across
the country, and continued to work
with the organization during Corona
pandemic.
With the onset of corona, Tipax
was one of the organizations that
continued to operate from the
beginning of the virus outbreak. Tipax
considers providing services as its own
duty in all circumstances, and for this
reason it has taken extensive measures
in the area of its social responsibility.
Among joint actions taken in recent
days that can be mentioned is
transportation of WFP consignments
and aid to 20 cities in Iran. It is
important to note that the cities are
selected according to the supervision
of the World Food Program, and this
organization continuously sends aid
to these cities with the help of Tipax.
Other actions taken by Tipax include
sending hospital equipment and 6.5
tons of public donations with the help
of Ofogh Kourosh chain stores and
the supervision of the Red Crescent
Volunteers Organization to all parts
of Iran.
Following these activities, Tipax has
been continuously cooperating with
Yaraneshgh Foundation under the
management of Narges Kalbasi, who

has already sent more than 12,000
consignments to equip the country's
hospitals. Tipax also collaborates with
Hilal Mehrabani Charity, Iran Painters
Association, and other charitable
organizations on its ongoing social
responsibility program.
Tipax's activities for its social
responsibility
during
Corona
pandemic can be summarized as
follows:
•Continuous delivery of World Food
Program aid (WFP) to 20 cities across
the country.
•Continuous delivery of food, hospital
equipment, as well as masks and
gloves to deprived areas across the
country, accompanied by the Red
Crescent Volunteers Organization.
•Continuous
cooperation
with
Yaraneshgh Foundation by sending
more than 12,000 consignments
to equip hospitals in the country's
provinces.
•Accompanying Hilal Mehrabani
Charity to distribute medical
equipment in Bojnourd.
•Sending 6.5 tons of public donations
in cooperation with Ofogh Kourosh
chain stores and the Red Crescent
Volunteers Organization to deprived
areas of the country.
•Joining “I'm with you" campaign in
sending charitable donations.
These are just some of the activities
related to Tipax Social Responsibility.
We are committed to being with
people who have been with Tipax
brand for 60 years under any
circumstances. Overall, Tipax will
continue such activities, and we hope
that such support will be effective in
breaking the vicious circle of Corona
virus in the country.

60 years of companionship in the path
of innovation and service provision

Post is a national heritage, and Tipax,
as the inheritor of this tradition, has
endeavored to present post and
logistic activities differently from
the very beginning by innovation
in providing services and making
fundamental changes. Progress in the
world is inevitable because mankind
was born with this trait and continues
to exist. Tipax has been able to
become one of the most important
post and logistic companies in the
region by offering creative solutions
since 1960. We believe that progress
is being made for Tipax in the direction
of technology, and for this reason
we have always been committed to
growing, developing, and achieving
our big dreams in the context of
technology. In 2016, Tipax, while
adhering to the initial values and
authenticity, correctly understood the
need for change and improved and
rebuilt its infrastructure. The move
towards this change began in 2016,
and after a year, Tipax transformed
from a purely traditional company
into an organization based on
technological platforms. we always
strived to be up-to-date to improve
the customer experience at the
highest possible level, both in terms
of speed and convenience. Alongside
Tipax's growth, the development and
expansion of the various pillars of the
organization has been simultaneously
shaped, leading to fundamental

changes in infrastructure, human
resources, operations and marketing,
and business. Meanwhile, agents
are known as Tipax's business
partners and form an important
part of Tipax's value chain. Tipax's
important mission is to protect and
care for interests and commonalities
of its business partners. In this
cooperation, making a continuous
and sustainable relationship by
maintaining organizational values has
created a secure chain that has always
kept customers and Tipax connected.
It is expected that in the not too
distant future, in the field of post
and logistics, there will be a need
to review business models and
increase flexibility. In fact, the main
advantage of business transformation
in implementing and monitoring
shipping flows is to improve the
customer experience. Therefore, the
way to increase customer satisfaction
is in digitalizing logistics workflow. The
field of logistics and transportation
is a valuable treasure trove of data,
so IoT, artificial intelligence and
blockchain technologies can be
considered as key mainspring of digital
transformation in logistics, supply
chain management, warehousing and
transportation. We plan to digitize the
future of Tipax with automation, the
use of artificial intelligence and smart
robots that have already changed
the course of progress around the

world. This perspective may seem
unlikely and beyond reach, but it is
a point at which effective logistical
flow can be achieved. Today, we are
proud that after 60 years, Tipax's
name has been registered as a part
of this land's national memory and
as the founder of the private postal
industry, it is considered as a national
heritage for our country. It is the
people's support and sensitivity to
these names that has led the country
to rely on these important assets to
facilitate development and economic
stability in national and international
relations.

SINCE 1960

The social responsibility of Tipax during
Corona Pandemic
Social responsibility in Tipax is a set of
activities that underlies humanitarian
and are subject to moral, religious,
cultural and national values with
respect to human beings and their

environment. This type of attitude
has been widely regarded as a
significant value in Tipax for a long
time. Tipax's approach to the issue
of social responsibility is a forward-

looking perspective, predicting social
responsibility and implementing
programs beyond what is required
by organizations. Social responsibility
in Tipax can be divided into 4 general
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