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پ,یشگفتار  ایران ادز:

پــنج ســال پ>یش  ــ 9وزهــا6ی که شــاید بــرای تــجارت و کار و کسب ُپــر 
امیدتــر بــودنــد از امــAوز ــ و در פِی کوشــش و پــو6شی که گــAوهی از 
تبلیغاتچی هـای نـوگـرای شهـر در شـبکه هـای مـجاLی داشـKנد بـرای 
نـزدیک کردن اهـالی صـنعت بـه هـم و بـرقـرا9ی گـفتگوهـا6ی سـازنـده؛ 
ایران ادز  در بســتر رســانــه هــای دیجیتال شکل گــرفــت. در ا6ن پــنج 
سـال ایران ادز کار کرد تـا صـدا و رسـانـه ی اهـالی و بـه تعبیAی پ>یکره 
و بــدنــه ی صــنعت تبلیغات کشور بــاشــد. از مــوج گــرا6ی و حــاشیه 
دو9ی کرد تــا مشــتاقــانــه ا9زش خــلق ک>ند و مســئوالنــه ُپلی بــاشــد 
میان اصــــناف مــــختلف و صــــاحــــبان کار و کسب، شــــرکت هــــا، 
فــ6Aلنسرهــا، کارجــوهــا و آژانــس هــای تبلیغاتی. مــحتوا تــولید کرد، 
بــرای کم کردن فــاصــله ی میان بــرنــدهــا و آژانــس هــا گــام هــا6ی 
بـرداشـت و تـالش کرد بـه شیوه هـای گـونـاuـون امکانی بـسازد بـرای 
و  خـــــوب  کـارهـــــای  تـــــشـو6ـق  و  تـحـسیـن  و  شـــــده  دیـده 


پدیدآورندگانشان در هر دو سوی صنعت.

امـAوز  و در آسـتانـه ی سـال شـشم، فـارغ از چـالـش هـای پـر تـعداد، 
ا{ــهام هــای فــراوانی که پ>یرامــون آینده ی عــرصــه هــای اقــتصادی و 
تـجا9ی کشور وجـود دارنـد و  ا�ـبته نـگرانی هـای جـدی بـرای نـقدینگی و 
پشـتوانـه هـای مـالی کار و کسب هـا؛ پ>یکره ی ایران ادز  رشـد کرده و از 
مــاهیت رســانــه ای خــود فــراتــر رفــته اســت. بــا گــام هــا6ی که بــرای 
هـــمسو6ی بـــا تـــحوالت دنیای دیجیتال بـــرداشـــته؛ حـــاال 9و6کردی 
اســتارتــاפی بــه خــود گــرفــته، و بــا تشکیل یک شــورای راهــبردی و 
مــدی6Aتی و بــه نیت خــلق آینده ای مــعنادارتــر، آهســته و پ>یوســته 
فــــــصـل تـــــازه  می ک>ـنـد. در ا6ـن فــــــصـل و دوره ی تـــــازه؛ ایـران ادز 
منسجــم تــر از پ>یش و بــه پشــتوانــه ی کار گــAوهی، تفکر راهــبردی، 
هــم افــزا6ی و احــترام و تــعامــل، خــود را متعهــد می دانــد بــه عــنوان 
مجـموعـه ای بـا مـحو69ت خـدمـات آمـوزشی، کار   ک>ند بـرای ا�ـهام، 
آuـــاهی و رشـــد اهـــالی و مشـــت6Aان صـــنعت ارتـــباطـــات تـــجا9ی و 


عرصه های وابسته.
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بـــرگـــه هـــای ســـبز ایران ادز بـــا همین هـــدف ارایه خـــواهـــند شـــد. 
جــ�وه هــا6ی کوچک که بــه فــراخــور مــوضــوعــات 9وز، قــرار اســت تــا 
دســKנامــه ای بــاشــند بــرای اهــالی صــنعت تبلیغات (چــه در  بــخش 
ســـفارش دهـــنگان و چـــه ســـفارش گیرنـــدگـــان) و کمک ک>نند بـــه 
گســترش آuــاهی در جــامــعه ی ارتــباطــات تــجا9ی، و تــا رشــد دهــند 
مـفاهیم 9وز را در میان همکاران و تـا ا�ـهام بـبخشند بـه آن هـا6ی که 


می خواهند تاثیر مثبتی در اقتصاد ایران داشته باشند.

بـرگـه هـای سـبز ، لـ�ومـا مـطالـب تـرجـمه نـخواهـند بـود. چـه بـسا بـه 
فـراخـور نیاز جـامـعه هـدف، دسـKנامـه هـا6ی کوچک امـا کا9{ـردی بـه 


شکل تالیفی نیز در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.

در همینجا از تــــمام بــــخش آuــــاه صــــنعت تبلیغات ایران دعــــوت 
می ک>نیم تـــا پ>یشنهادهـــای خـــود را پ>یرامـــون ا6ن مجـــموعـــه و نیز 
همکا9ی در زمینه ی تـالیف و تـرجـمه و همچنین اسـپانسـ6Aنگ بـه 


info@iranads.club ارسال ک>نند.

بـرگـه ی سـبز اول، بـه فـراخـور ا6ن 9وزهـا، مـرتـبط بـه بـحث کوو6د 19 و 
شیوه هـای پ>یشنهادی ارتـباطی آژانـس اوگیلوی اسـت که بـه تـازگی 
در مجـــموعـــه ی Redpapers ا6ن آژانـــس منتشـــر شـــده اســـت. 
امیدوا69م {هـــره گیAی از دانـــش 9وز منتشـــر شـــده تـــوســـط یکی از 
مـهم تـ6Aن آژانـس هـای تبلیغاتی جـهان، بـتوانـد حـرکت بـرنـدهـا و کار و 
کسب هـــا را {هـــبود ببخشـــد، تـــا هـــمه بـــه ســـالمـــت از ا6ن دوران 


پرتشو6ش عبور ک>نیم.


ایران ادز
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پ,یامدهای کQونا و$Qوس:
چطور در ا$ن دوران آشفته ارتباط برقرار ک,نیم؟

کوو6د-19 یا {هـتر اسـت بـگو6یم کAونـا وA6وس، تـشو6ش و اضـطراب 
فـــراوانی در ســـراســـر جـــهان ایجاد کرده اســـت. میلیون هـــا نـــفر در 
قـرنطینه بـه سـر می بـرنـد، مـسافـرت هـا محـدود شـده انـد و بـازارهـا بـا 
ادامـــه یافـــتن شیوع ا6ن وA6وس، واכ>نش نـــاخـــوشـــایندی نـــشان 


خواهند داد. 
ا6ن یک دوران چــالــش بــرانگیز در ســطح کالن جــامــعه اســت و ا6ن 
بــــدان مــــعناســــت که بــــازا69ابــــان و بــــرقــــرارک>نندگــــان ارتــــباطــــات 
(فـــرســـKנدگـــان پ>یام) دوران چـــالـــش بـــرانگی�ی پ>یش 9و دارنـــد. در 
مــدی6Aت بحــران جــمله مــعAوفی وجــود دارد که می گــو6د: «شــما 
نمی تـــوانید آن چـــه که بـــرای شـــما اتـــفاق می افـــتد ک>نتAل ک>نید امـــا 
می تـوانید آن چـه که در مـورد آن اتـفاق انـجام دهید، ک>نتAل ک>نید». بـه 
عــنوان بــازا69اب و بــرقــرارک>ننده ارتــباط آن چــه که می تــوانیم ک>نتAل 
ک>نیم، چـگونگی بـرقـرا9ی ارتـباط هـم در داخـل و هـم در خـارج سـازمـان 


در زمان بحران است.
اول از هـمه، دسـترسی داشـتن بـرقـرارک>نندگـان ارتـباط بـه اطـالعـات 
دقیق بسیار حــائــز اهمیت اســت. دوران بحــران می تــوانــد ســردرگــم 
ک>ننده و هـــراس آور بـــاشـــد که منجـــر بـــه تـــقو6ِت حـــدس و گـــمان، 
نــظ6Aه هــای تــوطــئه و تــبانی، ا{ــهام و ســانــسور ســاLی می شــود. 
بــرقــرارک>نندگــان ارتــباط بــاید اطمینان حــاصــل ک>نند که بــا حــقا6ق و 


اطالعات واقعی سAوکار دارند نه داستان و شایعه.
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دوم، داشــتن ادراכ از اهــداف نــها6ی ارتــباطــات مــنتقل شــده بسیار 
اهمیت دارد. ا�ن زمـاِن تـالش بـرای بـازا69ا{ی و فـAوش نیست، بلکه 
زمــان تــقو6ت ا9زش هــا6ی اســت که ســازمــان هــای پ>یشAو تــوســط 
آن هــا تــع6Aف می شــود. بــرای اهــداف مــتعددی که بــر 9وی آن هــا کار 
می ک>نیم، چــه می تــوان کرد؟ خــب، هــمه چیز بــه داشــتن ارتــباطــات 


اثA{خش ختم می شود.
آخـر ا6ن که، بـرقـرارک>نندگـان ارتـباط بـاید مـسائـل و بحـران هـای در حـال 
گســترش را بــه طــور صحیح در بــافــت هــای بــ�رگ تــر جــای دهــند. در 
جـهانی سـاLی، رشـد اقـتصادی و ... ا6ن بـه چـه مـعناسـت و چـگونـه 

کشورهای جهان می توانند با همکا9ی هم از ا6ن بحران عبور ک>نند؟


به حقا$ق بپرداf$د نه داستان ها
در هـر بحـران، ضـAو9ی اسـت که بـرقـرارک>نندگـان ارتـباطـات بـا حـقا6ق و 
اطـالعـات صحیح سـAوکار داشـته بـاشـند. بـرنـدهـا و شـرکت هـا نـباید 
ســاده لــوحــانــه یا ارتــجاعی دیده شــونــد 6Lرا ایجاد هــر نــوع ارتــباطی 
مبتنی بـر حـدسیات یا اطـالعـات تـأی>یدنشـده می تـوانـد آس�ب رسـان 
بـــاشـــد. بـــنابـــرا6ن، دانســـتن دقیق ا6ن مـــوضـــوع که کدام مـــنابـــع 
اطــالعــاتی قــابــل اعــتمادنــد و کدام یک فــاقــد اعــتبار بسیار ضــAو9ی 


است. 
ا6ن امـر می تـوانـد بـا تـوجـه بـه مـوقعیت هـای خـاص تغییر ک>ند. بـنابـرا6ن 
داشـــتن دانـــش گســـترده که نـــشان دهـــد کدام مـــنابـــع دانـــش در 
مــوقعیت هــای خــاص نســ�ت بــه بقیه قــابــل اعــتمادتــر هســKנد، 


توصیه می شود. 
بــه عــنوان یک اصــل، هــمواره پ>یشنهاد می شــود که بــرای داشــتن 
دیدگـاه یا تـوصیه بـا سـه تـا پـنج مـنبع دانـش مـشورت شـود بـنابـرا6ن 
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زمــانی که کوو6د-19 از راه می رســد، بــه هشــدارهــا و اطــالعــاتی که 
مـراכز ک>نتAل بیما9ی منتشـر می ک>نند تـوجـه می ک>نیم، بـه عـنوان مـثال 
از ســــازمــــان جــــهانی {هــــداشــــت و نیو6ورک تــــایمز آغــــاز می ک>نیم، 
همچنین، دنـــبال کردن دیدگـــاه هـــای مـــقامـــات محـــلی در طـــول 

 بحران ها بسیار ا9زشمند خواهد بود. 
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بـــرقـــرا^ی ارتـــباطـــات اثـــZQـــخش در شـــرایط 

بحرانی

اjـر تـنها یک نتیجه مـثyت از چـالـش هـای بـه وجـود آمـده 
نـاشی از شیوع کQونـاو$Qوس وجـود داشـته بـاشـد، آن 
ا$ن اســــت که مــــا بــــه عــــنوان رهــــبران ارتــــباطــــات، 
می بـایست پ,یام را تـوسـعه بخشیم و آن را بـه سـرعـت 
منتشــر ک,نیم؛ بــه قــول و$نستون چــرچیل: حقیقت تــا 
چکمه هـــایش را بـــپوشـــد ، د^وغ نیمی از جـــهان را دور 


زده است.
در ا$ن جـا ۵ گـام بـرای مـدیQ$ت ارتـباطـات در طـول بحـران 
خـلق کرده ایم. ا$ن گـام هـا که آن هـا را DRIVE (حـQوف 
اول هـر گـام) می نـامیم، اقـدامـات مـورد نیاز در هـر فـاز 
فـرآیند ارتـباطـات را نـشان می دهـد. بـه طـور خـاص، ا$ن 


پنج گام به تعیین )مخاطبان(، 

شــفاف ســاfی (پ,یام رســانی)، آjــاه ســاfی (هــواداران)، 
ا^زش هـــا (تـــمرکز) و ا^f$اZی (تـــأثیر) اشـــاره دارنـــد. بـــه 
عـنوان یک جـامـعه مبتنی بـر ارتـباطـات تـوصیه می ک,نیم 
بـه جـای ا$ن که اجـازه دهیم مـسائـل چـگونگی واכ,نش 
مـا را بـه آن هـا تـعQ$ف ک,نند، خـود ارتـباطـات را هـدایت 
(درایو) ک,نیم. در ا$ن جـا تـوضیحاتی در مـورد آن چـه در 
هــر گــام فــرآیند پ,یشنهاد می شــود آورده شــده اســت. 
ا$ن ^و$کرد کارهـا$ی که در حـال حـاضـر بـرای مشـتQ$ان 


خود انجام می دهیم را نشان می دهد.




گام اول: مشخص ک,نید، چه کسی، چه چیز را باید بداند

زمـانی که مـردم تـالش می ک>نند تـا دنیای پ>یرامـون خـود در هـنگام بـAوز 
مشکالت و بحــران هــا درک ک>نند، تعیین کردن ا6ن که چــه کسی بــه 
چــه چی�ی بــاید بــدانــد بسیار حــائــز اهمیت اســت. در هــر ســازمــانی 
اولین کسانی که بـاید مـورد تـوجـه قـرار گیرنـد، جـامـعه کارمـند اسـت 
(هــنگام دســت و پــنجه نــرم کردن بــا چــالــش هــای بــه وجــود آمــده 
تـوسـط کAونـا وA6وس، بـه ا6ن مـوضـوع פی بـردیم). بـرقـرا9ی ارتـباط 
مـنظم بـا کارک>نان آرامـش آن هـا را فـراهـم می سـازد و همچنین ا6ن 
اطـمیـنـان را ایـجـاد می ک>ـنـد کـه نیـازهــــــای حیـاتی کـسـب وکـار کـمـاכـان از 
طــ6Aق یک تــحول مــرتــفع می شــود. ا6ن جــا اســت که داشــتن یک 
بـــرنـــامـــه اســـتمرار کسب وکار (Business Continuity Plan) یک 
مـ�6ت مـحسوب می شـود. شـرکت هـا اعـتقادی بـه اسـتفاده از ا6ن 
بـرنـامـههـا نـدارنـد و در حـالـت ایده آ  گـرایانـه بـه نـدرت از ا6ن بـرنـامـه هـا 
اســـتفاده می ک>نند. در واقـــع ا6ن بـــرنـــامـــه هـــا مـــانـــند داشـــتن یک 


بیمه نامه خوب است.
بـــرنـــامـــه هـــای اســـتمرار کسب وکار اثـــA{ـــخش چـــندکار 6Lر را انـــجام 


می دهند:

•
تکیه بر تک,نولو�ی
 بـرخی از پـلتفرم هـای تک>نولـو¡ی بـرای مـدی6Aت ارتـباطـات 
9وزمـره را بـه کار بگی6Aد. ا6ن پـلتفرم هـا می تـوانـند داخـلی 
یا خــارج ســازمــانی بــاشــند، از هــر کدام که بــه {هــت6Aن 
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شکل ممکن شـما را کمک می ک>نند تـا شـفاف و مسـتمر 
بـــا کارک>نان ســـازمـــان ارتـــباط داشـــته بـــاشید و یا بـــرای 
کارک>نان سـهولـت اسـتفاده بیشتر و مـانـع کمتAی جهـت 
 در ســازمــان هــای بــ�رگ تــر 

ً
و9ود بــه س£ستم مــخصوصــا

ایجاد می ک>نند، استفاده ک>نید.

•
گزاره ا^زشی سازمان را به کارک,نانتان نشان دهید
زمــان {هــتAی از ا6ن دوران بحــران نــخواهید یافــت تــا بــه 
کارک>نان خـــود نـــشان دهید که چـــقدر بـــرای ســـازمـــان 
اهـمیـت دارنـــــد؛ گــــــفـتـن کـافی نیـسـت، نــــــشـان دهیـد. 
کارک>نان، شــــرکت و مــــدی6Aت را از اقــــدامــــاتی که بــــرای 
امن�ت آ ن هـا انـجام می دهـند، قـضاوت خـواهـند کرد. مـا 
خـود شـاهـد بـوده ایم که بـرخی شـرکت هـا بـا ارائـه بیمه 
مـــازاد، ارائـــه حـــمایت هـــای عـــاطفی و حتی مـــشاوره 
پــزشکی از طــ6Aق تــلفن، در فــاصــله گــذا9ی میان خــود و 
کارک>نان 6Lاده 9وی کرده انـد. بسیا9ی از شـرکت هـا دوران 
بحـران را زمـانی بـرای ارتـقا، تـوسـعه و مـعرفی طـرح هـای 
مسـئولیت پـذیAی اجـتماعی شـرکت می پـندارنـد. ا6ن که 
بـه مـردم خـارج از سـازمـان نـشان دهید که چـه کارهـا6ی 
بــرای آن هــا انــجام می دهید بسیار پــسندیده اســت امــا 
پـسندیده تـر آن اسـت که ا6ن اقـدامـات را بـه کارک>نان خـود 
 شנ£دیم که شـرک>تی علیرغـم نیاز 

ً
نیز نـشان دهید. اخیرا

کارک>نان خـود بـه مـاسک، تـعداد قـابـل تـوجهی از آن هـا را 
اهـدا کرده اسـت و بـا ا6ن کار خـود را سـر L{ـان هـا انـداخـته 


است. 
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تــمامی ســازمــان را در نــظر داشــته بــاشید و •

اصالحات ^و به جلو انجام دهید

طی هـفته هـای اخیر، بسیا9ی از شـرکت هـا بـرنـامـه هـای 
اسـتمرار کسب وکار خـود را مـورد اصـالح قـرار داده انـد تـا 
اطمینان یابـــــند تیم هـــــا در جـــــای خـــــود قـــــرار دارنـــــد. 
د69افـته ایم که {هـت6Aن بـرنـامـه هـای اسـتمرار کسب وکار 
آن هــا6ی هســKנد که رهــبر مــتمای�ی دارنــد و هــدایت و 
رهـبAی واכ>نش هـا و فـعالیت هـای سـازمـان بـرعهـده دارد 
همچنین واحـــدهـــای مـــختلف مـــانـــند مـــنابـــع انـــسانی، 
ارتـــباطـــات، بـــازا69ا{ی، مـــالی، حـــقوقی و فـــناو9ی را در 
شــــــخـص  ا6ـن  می ک>ـنـد.  دخیـل  تـصـمیـم گیـAی  فــــــرآیـنـد 
مـــدیرعـــامـــل ســـازمـــان نیست امـــا ارتـــباط نـــزدیکی بـــا 
مــــدیرعــــامــــل دارد و او را از واכ>نش هــــای ســــازمــــان و 


نیازهای مستمر کسب وکار آuاه می سازد. 
مشـت6Aان، دیگر مـخاطـبانی هسـKנد که ارتـباط بـا آن هـا 
حیاتی اســت. هــمانــطور که شــرکت هــا بــرای بــرقــرا9ی 
ارتـــباط بـــا کارک>نان خـــود در زمـــان بحـــران از تک>نولـــو¡ی 
اسـتفاده می ک>نند، هـنگام تـعامـل بـا مشـت6Aان نیز بـاید از 
آن اسـتفاده ک>نند. تـرتیب دادن یک مـالقـات غیرحـضو9ی 
بـا مشـت6Aان یا بـAرسی و پـرداخـتن بـه نـگرانی هـای آن  هـا از 
راه دور، کمک خـــواهـــد کرد تـــا د69ابیم کدام تک>نولـــو¡ی 
{هــــت6Aن کا9{ــــرد در شــــرایط فعلی دارد. دوران بحــــران، 
بــرهــه ای از زمــان اســت که هــمراه شــدن بــا مشــت6Aان 
بسیار ا9زشـمند اسـت. ا6ن فـرصتی اسـK©نائی بـرای شـما 
اســت تــا بــه مشــت6Aان خــود نــشان دهید که بــه آن هــا 
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صمیمانــــه اهمیت می دهید. نــــباید خــــود را در مکانی 
دیگر دور از مشـــت6Aان تـــصور ک>نید و بـــه فکر ســـودآو9ی 
بـاشید در حـالی که آن هـا نـگران سـالمتی و دنیای اطـراف 


خود هسKנد.
دولــت، یکی دیگر از ذینفعان مــهم اســت. مــا مشــت6Aان 
6Lادی داشــــK£م –هــــم داخــــلی و هــــم بین ا�مللی- که 
تـــابعیت خـــود را از طـــ6Aق ارائـــه حـــمایت هـــای مـــالی، 
مـحصول و حتی از طـ6Aق پـرسـنل نـشان می دادنـد. ا6ن 
اقـدامـات دال�ـت بـر ا6ن مـوضـوع دارنـد که شـرکت هـا و 
بـرنـد هـا بـاید نـقش خـود را در جـامـعه و یا فـرهـنگ بـ�رگ تـر 

 جدی تر بپذیرند.
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گام دوم: پ,یام رسانی خود را شفاف ساfی ک,نید

زمـانی که مـتوجـه شـدید که بـاید بـا چـه کسی ارتـباط بـرقـرار ک>نید و 
نــــتایج نــــاشی از آن را نیز دانســــK£د آنــــگاه تــــمرکز خــــود را بــــر 9وی 
پ>یام رسـانی مـعطوف سـا6Lد. اuـر بـتوانید در مـورد اقـدامـات خـود بـا 
اجـتناب از هـر گـونـه جـنجال و مـوانـع سیاسی بـا دیگران ارتـباط بـرقـرار 
ک>نید ایده آ  خـواهـد بـود. در شـرایطی مـانـند کوو6د-19، نـباید تـرس 
بیشتر ایجاد ک>نید امـا اقـدامـات الزم بـرای منطقی و مـحتاطـانـه عـمل 
کردن بـاید انـجام دهید. بـه عـنوان مـثال: British Airways در مـورد 


توقف موقت پAوازهایش به چین بسیار محتاطانه رفتار کرد:

“بـراسـاس تـوصیه وزارت امـورخـارجـه در مـورد تـمامی 
سـفرهـای ضـAو9ی بـه چین، تـمامی پـAوازهـایمان بـه پکن 
و شــانــگهای بــه صــورت رفــت و بــرگشــت تــا تــا69خ ۲۹ 
فـــــو69ه لـــــغو کردیم، ا6ن در حـــــالی اســـــت که ا6L9ا{ی 
وضعیت در دســتور کار مــا قــرار دارد. پــAوازهــای رفــت و 
بـرگشـت بـه هـنگ ک>نگ هـمچنان ادامـه خـواهـند داشـت. 
ا6ن وضعیت نیز در دسـت بـAرسی خـواهـد بـود و بـه طـور 
مــنظم در ا6ن رابــطه بــه 9وز رســانی انــجام خــواهیم داد. 
 اطمینان 

ً
اuــر در شــرکت مــا 9L9وی انــجام داده اید، لــطفا

حـاصـل نـمای>ید که اطـالعـات تـماس شـما در اختیار مـا 
قــــــرار دارد. هـمـچـنیـن جـهــــــت کـمک بــــــه مــــــسـافــــــران 
آس�ب دیده از ا6ن مــــوضــــوع، تــــمامی تــــالش خــــود را 


خواهیم کرد.”
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همچنین، کمیته ا�مپیک پکن بـــا مســـئولیت پـــذیAی، 9و6داد تســـت 
بـرای اسکی آ�ـپا6ن که قـرار بـود پـس از سـال نـو چینی انـجام شـود را بـه 


تعو6ق انداخت:

“ پـس از بـAرسی  دقیق نـگرانی هـای ایجاد شـده پ>یرامـون 
مـسائـل سـالمتی و امن�ت نـاشی از شیوع کAونـاوA6وس 
در چیـن، تـصـمیـم گیـAی دشــــــوا9ی انــــــجـام دادیـم تــــــا 
جــام جــهانی اسکی آ�ــپا6ن که قــرار بــود در یانکینگ پکن 
بــرگــزار شــود، لــغو ک>نیم. ســالمتی و امن�ت و9زشکاران، 
کارک>نان و هـــواداران از اولـــو6ت هـــای اصلی مـــاســـت. 
بـنابـرا6ن، پـس از بـAرسی  دقیق تـوصیه هـای ارائـه شـده 
تــوســط مــقامــات {هــداشــت عــمومی چین و ســازمــان 
جـهانی {هـداشـت، قـاطـعانـه تصمیم گـرفتیم که {هـت6Aن 
اقــدام بــرای بــه حــداقــل رســانــدن هــرگــونــه خــطرات 
تهـدید ک>ننده سـالمتی شـرکت ک>نندگـان، لـغو ا6ن 9و6داد 
اســــت. بــــه ک>نتAل وضعیت ادامــــه خــــواهیم داد و بــــا 
گسـترش ا6ن وضعیت تـوصیه هـای مـقامـات ذیA{ـط را 
دنــبال خــواهیم کرد و در ا6ن مــورد بــAوLرســانی هــا6ی 


انجام خواهیم داد “.

هیچ کدام از ا6ن اظـهارات بـا تـوجـه بـه شـرایط فعلی، سیاسی در نـظر 
گــرفــته نــخواهــند شــد. ا6ن وظیفه بــرقــرار ک>ننده ارتــباط اســت که 
حـساس�ت هـا درک ک>ند و بـتوانـد در مـورد مسـئله مـورد نیاز، ضـAو9ی 
و مـهم ارتـباط بـرقـرار ک>ند و تـمامی 69سک هـای مـرتـبط بـا ارتـباطـات 


خارجی را مدی6Aت نماید.
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گام سوم: هواداران خود را آjاه ساf$د

هیچ چیز {هــتر از یک جــ6Aان اطــالعــات صحیح و مســتمر که شــامــل 
هـمه افـراد شـود نمی تـوانـد در طـول یک بحـران اعـتماد ایجاد ک>ند. 
شـرکت هـا می خـواهـند بـه تـمامی جـنبه هـای واכ>نش بـه یک بحـران 
نـزدیک بـاشـند تـا بـتوانـند جـدیدتـ6Aن و مـرتـبط تـ6Aن اطـالعـات بـه تـمامی 
ذینفعان خـود انـتقال دهـند. بـرای 9و6ا9و6ی بـا نـگرانی هـا و سـوا�ت 
مـــــتعدد ذینفعان، ایجاد یک کانـــــال ارتـــــباطی جهـــــت ارتـــــباطـــــات 
غیـرمـســــــتـقیـم و بــــــه کـارگیـAی 9و6کـرد کـادنــــــس (9و6کـرد 69ـتـمیک و 
مـنظم) بـرای ایجاد بـAوLرسـانی بسیار ضـAو9ی اسـت. مـا در ا6ن زمینه 
کمک می ک>نیم. بسیا9ی از مشــت6Aان خــود را بــه تــمامی جــنبه هــای 
واכ>نش بـــه ا6ن شیوع در چین و ســـایر نـــقاط جـــهان نـــزدیک نـــگاه 
می دارنـد و آنـچه که شـرکت هـا در مـورد ا6ن بحـران انـجام می دهـند، 
مســــKנدســــاLی می ک>نند. ا6ن کارهــــا بــــه تیم هــــای رهــــبAی کمک 
می نـماید تـا در مـورد آن چـه که بـرای سـازمـان خـود ا�ـزامی می دانـند، 
تصمیم گیAی ک>نند. مشــت6Aان مــا از طــ6Aق ایجاد یک کانــال بــه طــور 
غیرمســـتقیم بـــا ذینفعان خـــود ارتـــباط بـــرقـــرار می ک>نند و هـــمواره 


9و6کرد کادنس را به کار می گیرند.
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گام چهارم: بر ا^زش ها تمرکز ک,نید

هیچ یک از مـا نمی خـواهـد که بحـرانی رخ دهـد. امـا هـنگامی که بحـران 
پ>یش آمــد، زمــانی از ا6ن {هــتر وجــود نــخواهــد داشــت تــا خــود را بــه 
عـــنوان یک شـــرکت نـــشان دهید. کدام ا9زش هـــا شـــما را تـــع6Aف 
می ک>نند؟ اuـر ا6ن ا9زش هـا در ا6ن شـرایط بحـرانی چشمگیر نـباشـند، 
آیا می تـوانـند نـشان دهـند که شـرکت شـما چـگونـه فـعالیت می ک>ند و 


چه هدفی در ا6ن جهان دنبال می ک>ند؟
بحـران هـا لحـظه ی نـشان دادن و نـه فـقط حـرف زدن در فـرآیند شهـرت 


شرک>تی هسKנد.
شـرکت هـا6ی مـانـند Shiseido ،The NBA ،Intel و Carlyle پـا بـه 
میدان گـذاشـKנد تـا حـمایت هـای مـالی و پـزشکی در طـول ا6ن بحـران 


ارائه نمایند. 
شـــرکت UPS، رهـــبر لجســـK£ک در دنیا، مـــثال خـــو{ی در ا6ن زمینه 
اســـت ا6ن شـــرکت نـــشان داد چـــطور می تـــوان از شـــایستگی هـــای 
مــحو9ی خــود بــرای کمک کردن در دوران بحــران اســتفاده نــمود. در 
۳۱ ژانــو6ه ۲۰۲۰، بنیاد UPS اعــالم کرد که شــبکه جــهانی خــود را بــه 
مــنظور ارســال بیش از 2 میلیون مــاسک تنفسی، ۲۸۰ هــزار جــفت 
دسـتکش نیت6Aل و ۱۱ هـزار گـان مـحافظتی جهـت کمک بـه مـقابـله بـا 
کوو6د-19 بـه صـورت رایگان از طـ6Aق را هـوا6ی بـه چین مجهـز کرده 
اسـت. در تـا69خ 2 فـو69ه ا6ن محـمولـه بـه مـرکز بین ا�مللی شـانـگهای 
مـتعلق بـه UPS تـحو6ل داده شـد و در میان مـراכز درمـانی که بـه ا6ن 


مل�ومات نیاز داشKנد، تو6Lع شدند.
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در ا6ن رابـطه شנ£دیم که شـرکت هـای تک>نولـو¡ی تـمامی تـالش خـود 
را بــرای ارتــباطــات مــردم، مــقابــله بــا وA6وس و بــه اشــتراכ گــذا9ی 


اطالعات پزشکی انجام دادند. 
شـرکت تک>نولـو¡ی DELL جهـت مـشارکت در کمک رسـانی بـه {هـت6Aن 
شکل ممکن تــالش خــود را کرده اســت تــا 6Lرســاخــت هــای فــناو9ی 
اطــالعــات در مــراכز پــزشکی، مــالی و دولتی در اســتان هــو{ئی چین 
هـمانـند گـذشـته بـاشـد؛ بـنابـرا6ن تیم پشـK£بانی فنی ا6ن شـرکت بـه 


ارائه خدمات 24/7 خود در ا6ن استان ادامه خواهند داد.
آن چــه که در ا6ن اقــدامــات مــهم اســت ا6ن اســت که از تــخصص یا 
سـرمـایه بـرنـد خـود بـرای کمک رسـانی در دوران بحـران اسـتفاده ک>نید 
نــه بــرای مــنافــع تــجا9ی و ســودآو9ی. ا6ن یعنی انــجام دادن کارهــای 
درسـت بـرای جـامـعه و نـشان دادن ا9زش هـای واقعی و شهـAونـدی 


شرکت.
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گام پنجم: کل فرآیند را ا^f$اZی ک,نید

فــرآیند بــرقــرا9ی ارتــباط در طــول پ>یدایش بحــران تغییر پــذیر و سیال 
اســــت. آخــــ6Aن گــــام، ا6L9ا{ی نــــحوه عملکرد اســــت که از طــــ6Aق 
ابـزارهـا6ی مـانـند نـظرسنجی ، بـAرسی واכ>نش هـا و نـظرات بـا سـطح 
درگیAی بــاال و تــأی>یدهــای واقعی تــوســط هــواداران صــورت می گیرد. 
پـاسـخ بـه ا6ن سـوا  حیاتی می تـوانـد راهـنمای شـما بـاشـد: آیا ا6ن 
گــام هــا تــوانســKנد جــایگاه شــما را در دید ذینفعان بــه عــنوان یک 


سازمان {هبود ببخشند؟
اuـر پـاسـخ هـر چی�ی بـه جـز بـله اسـت؛ بـه ا6ن مـعنا نـخواهـد بـود که 
تــمام چیزهــا6ی که تــا بــه اכ>نون انــجام داده اید، بیهوده و اشــµKاه 
بـوده اسـت. تـنها کافی اسـت که بـا یک نـگاه کل نـگر د69ابید که مـراحـل 
گــذشــته را چــگونــه انــجام  داده اید و مجــدد بــه عــقب بــرگــردید تــا 
مـطمئن شـو6د که ارتـباطـات صحیح تـوسـعه بخشیده اید، کانـال هـای 
ارتـــباطی درســـت جهـــت ارتـــباط بـــا ذینفعان ایجاد کرده اید و ا6ن که 
اطمینان حـاصـل ک>نید که ا6ن اقـدامـات تـوسـط ا9زش هـای سـازمـان 
مـحصور شـده بـاشـند. اجـرای ا6ن گـام هـا فـقط بـه مـدی6Aت بحـران 
کمک نمی ک>نند بلکه بـه شـما کمک خـواهـند کرد تـا سـازمـان خـود را 


فعاالنه براساس دستورا�عمل هدایت (DRIVE) ایجاد نمای>ید.
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درک بافت های وسیع تر

در حـالی که دولـت هـا، کسب وکارهـا و مـردم در سـراسـر جـهان بـرای 
مـــقابـــله بـــا ا6ن وA6وس تـــالش می ک>نند، ا6ن نک>ته بـــه مـــا یادآو9ی 
می شـود که در دنیا6ی بـه شـدت جـهانی سـاLی شـده در حـال زنـدگی 
هسـK£م. بـه طـور حـتم، اقـتصادهـا در دور و نـزدیک، بـه شـدت تـحت 
تــأثیر ا6ن شــرایط قــرار خــواهــند گــرفــت. شــرکت مــشاوره آכسفورد 
اכونــومیکس بــراســاس تــأثیر ا6ن وA6وس پ>یش بینی کرده اســت که 
افــت رشــد تــولید نــاخــالــص داخــلی چین از 5/0 بــه 6/5 درصــد و 
 افــت رشــد GDP جــهانی از 2/0 بــه 3/2 درصــد در ســال 

ً
مــتعاقــبا


۲۰۲۰ برسد.
اuــر چــه زنجیره هــای تــأمین مــختل شــده انــد و بسیا9ی از صــنایع بــه 
شــدت تــحت تــأثیر قــرار گــرفــته انــد، امــا در ســراســر جــهان مــردم و 
ســازمــان هــا6ی می بیנ£م که حــمایت خــود از آس�ب دیدگــان نــشان 
می دهــــند. هــــر چــــه که {هــــتر بــــتوانیم ا6ن وA6وس ک>نتAل ک>نیم و 
تــــأثیرات آن را درک ک>نیم، جــــنگ تــــجا9ی که میان چین و دنیا ایجاد 
شـــده اســـت، فـــAوکش خـــواهـــد کرد و شـــاهـــد خـــواهیم بـــود که 
اصـالحـات و امید در مـراכز درمـانی، خـدمـاتی اجـتماعی، ارتـباطی و ... 
69شه می گسـترانـد. در ا6ن فـرآیند، کا9ی که می تـوانیم بـه عـنوان یک 
بـرقـرارک>ننده ارتـباط انـجام دهیم، حـمایت سـازمـان هـایمان اسـت تـا 
بـتوانـند ارتـباطـات را شکل دهـند و بـه اعـضای ا9زشـمند جـامـعه تـبدیل 
شـونـد یعنی هـمان کسانی که فـراتـر از سـودآو9ی بـه فکر ارتـقا زنـدگی 


دیگران هسKנد.
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از تــخصص یا ســرمــایه بــرنــد خــود 
بـرای کمک رسـانی در دوران بحـران 
اســـتفاده ک,نید نـــه بـــرای مـــنافـــع 
تـــــجـا^ی و ســـــودآو^ی. ا$ـن یـعـنی 
انــجام دادن کارهــای درســت بــرای 
جــامــعه و نــشان دادن ا^زش هــای 


واقعی و شهQوندی شرکت.
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برگه های سبز - ۱
اردی Zهشت ۱۳۹۹


