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هم زیستی با کرونا 
مجید کیانپور 

تـنها چـند روز قـبل از شـروع سـال نـو میالدی خـبر حـضور یک ویروس نـاشـناخـته در 

ووهـان چین بـه خـبرگـزاری هـا رسید. بیماری عجیبی که بـا سـرعـت در آن شهـر 

هـمه گیر شـد و زنـدگی مـعمول و چـرخ اقـتصاد چین را تـحت تـاثیر قـرار داد. شـاید آن 

روزهــا کسی فکر نمی کرد که ایران و کشورهــای دیگر هــم بــه زودی درگیر این 

بیماری شـونـد و از مـراکز قـرمـز شیوع کرونـا بـه حـساب آیند. دوم اسـفندمـاه، درسـت 

زمـانی که مـردم بـرای سـال نـو، و بسیاری از کسب وکارهـا بـرای شـلوغ تـرین و 

پـردرآمـدتـرین مـاه سـال آمـاده می شـدنـد، اولین خـبر رسمی از مـرگ دو نـفر مـبتال بـه 

ویروس کرونـا در ایران، رسـانـه ای شـد. آمـار مـبتالیان بـه سـرعـت گسـترش یافـت؛ تـا 

جـایی که طـبق آخـرین آمـار وزارت بهـداشـت (در تـاریخ ۱۲ فـروردین) ۴۴،۶۰۶ نـفر بـه 
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این بیماری مـبتال شـده و مـتأسـفانـه ۲،۸۹۸ نـفر فـوت کرده انـد. معنی این آمـار در 

زنـدگی واقعی مـردم ایران، خـاتـمه سـالی سـخت و شـروع سـالی نـو بـا اضـطراب، 

تـرس، و میزانی از قـرنطینه شهـری و خـانگی، و بـرای فـعاالن کسب و کار مـتناظـر 

کاهـش جـدی درآمـد کوتـاه مـدت، تغ{ر بـرنـامـه هـای طـراحی شـده و ابـهام در مسیر 

آینده بـوده اسـت. حـاال در میانـه فـروردین مـاه، پـس از بـه اصـطالح تعطیالت 

نـوروزی، هـمه بـرای سـالی جـدید، بـا مـقرراتی نسـبتًا نـامـعلوم و چـالـش هـایی پیش 

بینی نشده آماده می شویم. 

سـال هـا پیش در کتاب عـلوم تجـربی دوران مـدرسـه، روابـط مـتنوع طبیعی را مـرور 

می کردیم. روابطی که بـه نـظر آن روزهـای مـا، بـرای مـوجـودات غیرانـسانی بعید بـه 

نـظر می رسید امـا در عین حـال بسیار هـوشـمندانـه، ”هـم زیستی“ دو گـونـه کامـالً 

نـامـرتـبط جـانـوری را، بـه نـحوی که ادامـه حیات و نـفع هـر دو در آن لـحاظ شـود، رقـم 

می زد. «هـم زیستی تـمساح و پـرنـده» که از نـوع هـم زیستی هـای همیاری اسـت 

مثالی از این روابط است که شاید امروز تنها راه ادامه مسیرمان باشد. 

چـند سـالی اسـت که شـرایط کسب وکار بـرایمان سـخت شـده اسـت؛ تحـریم، قـوانین 

داخـلی، نـوسـانـات ارز و چـندین مـعضل دیگر، حکم شکارچی خـطرنـاک و هـمواره در 

کمینی را بـرای فـعاالن اقـتصادی داشـته انـد. و حـاال در نـزدیکترین ارتـباط رودررو بـا 

این شکارچی، بـه نـظر می رسـد آرواره هـای مـرگـبار او در قـالـب "بیماری هـمه گیر و 

فـعال العـالج" کووید-۱۹، راه را بـر تـمام احـتماالت فـرار و ادامـه حیات سـد کرده اسـت. 

تـمساحی که در ابـتدا خیلی بـه آن تـوجـه نـداشـته ایم امـا هـرچـه پیشتر آمـدیم ،مـتوجـه 

شـدیم دسـتیابی بـه بـرنـامـه  هـا و هـدف هـایی که بـرای کسب وکارمـان تـرسیم کرده ایم را 

سـخت تـر می کند و وزن این سختی هـا روز     بـه روز افـزایش پیدا کرده اسـت تـا اینکه 

امـروز در ادامـه این مسیر در آرواره تـمساح که هـمان کرونـای این روزهـا اسـت، 

مـحبوس شـده ایم. از زمـان آغـاز هـمه گیری کرونـا تـاکنون واژه  هـا و عـباراتی هـمچون 

تـرس، مـقابـله و شکستش دادن را کم نشنیده ایم. امـا شـاید داسـتان بحـران کرونـا، 

داسـتان تـمساح و شکار گـاو نـباشـد که چـاره آن مـقابـله یا فـرار بـاشـد؛ شـاید راه حـل 

این بحــران، درک کردن قــانــونی دیگر از "زیستن"؛ مــثال "هــم زیستی" و شــاید 

داسـتانی که بـاید بـه آن فکر کنیم، داسـتان هـم زیستی تـمساح و پـرنـده بـاشـد. این 

داستان نگاه و ادبیات جدیدی می طلبد. 
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امروز در ادامه این 

مسیر در آرواره 

تمساح که همان 

کرونای این روزها 

است، محبوس 

شده ایم.
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بی شک کرونـا هـم مـثل هـر بحـران دیگری قـربـانی هـایی خـواهـد گـرفـت و  این حـادثـه 

در اقـتصاد بـه معنی کوچک شـدن و یا از بین رفـتن تـعدادی از کسب وکارهـا خـواهـد 

بـود. حتی ممکن اسـت این قـربـانی شـرکت دوسـت صمیمی مـا، هـمسایه واحـد 

روبـه رویی، یکی از بـرنـدهـایی که همیشه از مـحصوالتـش اسـتفاده می کرده ایم و یا 

شـاید مـنبع درآمـد هـرروزه مـا در سـال هـای گـذشـته بـاشـد. پـذیرش این حقیقت تـلخ، 

قـطعا سـخت اسـت؛ امـا اگـر بـپذیریم که این تـمساح تـعدادی قـربـانی خـواهـد داشـت 

و پـس از آن دور می شـود و در عین حـال راهی بـرای هـمزیستی بـا آن وجـود 

دارد، حــتما می تــوانیم در کنار هــم کمک کنیم تــا کسب وکار مــا بلعیده نــشود یا 

حداقل آسیب کمتری ببیند.  

این روزهــا بسیاری از بــزرگــان حــوزه کسب وکار دنیا و حتی ایران در تــالشــند تــا 

سـناریوهـایی را بـرای پیش بینی دنیای بـعد از کرونـا طـراحی و ارائـه کنند. هـمه 

این هـا پـاسخی اسـت بـرای جـلوگیری از روبـه رویی بـا شـرایط ابـهام. ابـهامی که 

خـوشـایند هیچ کسب وکاری نیست. امـا مـن فکر می کنم بهـترین پـاسـخ مـا بـه این 

دوران عـدم اطمینان، پـذیرش کرونـا و شـرایط مـاحـصل آن اسـت. راهی نیست جـز 

اینکه دسـت کم شـش مـاه صـبر کنیم و ببینیم بـازی چـه طـور پیش می رود؛ امـا این 

صـبر بـه این مـعنا هـم نیست که دسـت از کار بکشیم و بـدون بـرنـامـه و نـقشه راه 

حـرکت کنیم. دوشـنبه شـب، ۱۱ فـروردین، بـا رضـا غیابی بـه عـنوان یک مـشاور 

مـدیریت، آیالر مکی بـه عـنوان صـاحـب یک کسب وکار کوچک، دکتر حـسن سیرانی 

بـه عـنوان یک کارآفـرین مجـرب و وفـا کمالیان بـه عـنوان یک مـتخصص مـنابـع 

انـسانی، در قـالـب یک بـرنـامـه اینستاگـرامی در مـورد ویژگی شخصیتی و مـهارت 

تحـمل ابـهام صـحبت کردیم. هـمانـطور که رضـا گـفت بـرای عـبور از هـر بحـران و 

ابــهامی تــنها مــنابعی که در اختیار داریم، خــودمــان، آمــوخــته هــایمان و شــبکه 

اطـرافیانـمان اسـت. تـمساح مشکالت اقـتصادی بـا آرواره هـای بـازش از جـنس کرونـا 

ممکن اسـت بـه زودی دنیا را تـرک کند امـا نـباید فـرامـوش کنیم که مشکالت  دیگری 

در دنیای اقـتصاد هـمچنان در کمین هسـتند و بـعد از کمرنـگ شـدن کرونـا و یا حتی 

هم زمان با آن، خود را نشان خواهند داد.  
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این صبر به این 

معنا هم نیست که 

دست از کار بکشیم 

و بدون برنامه و 

نقشه راه حرکت 

کنیم.
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اینکه تـا چـند مـاه دیگر چـه اتـفاقـاتی در انـتظار مـاسـت، بـرای هیچ کدام از مـا شـفاف 

نیست و تـنها واقعیت مـوجـود مجـموعی از حـدس و پیش بینی هـا اسـت. امـا این 

حقیقت که بـعد از کرونـا شـرکت هـای بـزرگی کوچک خـواهـند شـد و شـر کت هـایی 

کوچک فـرصـت رشـد پیدا خـواهـند کرد بـر کسی پـوشیده نیست. حتی ممکن اسـت 

عـبور از کرونـا بـه تـبادل بیشتر یا کمتر کشورهـا منجـر شـود و بـا خـود فـرصـت هـایی بـه 

همراه داشته باشد. 

از دوم اسـفند مـاه ۹۸ که  شیوع کرونـا در ایران رسـما اعـالم شـد، همکاران مـن در 

شـاپـرک آبی، مـطالـعه مـقاالت و یادداشـت هـای مـعتبر مجـله کسب وکار هـاروارد و 

  ،BCG ،McKinsey ،Bain ،KPMG ،EY ،Deloitte شـرکت  هـای مـشاوره مـدیریت

PwC و مـجالت Forbes و The Economist را آغـاز کردنـد، تـاکنون بیش از ۷۰ 

مـقالـه و گـزارش از مجـموع صـدهـا عـنوان تـولید شـده بـررسی و انـتخاب شـده انـد و تـا 

لحـظه نـگارش این مـقالـه بیش از ۴۰ عـنوان بـا هـدف تسهیل دسـترسی بـه اطـالعـات 

جـهانی و ایجاد درک و بـرداشـت صحیح تـر خـود مـا در شـرکت شـاپـرک آبی، تـرجـمه 

شـده انـد. تیم مـنتخب بـررسی آثـار کرونـا بـر کسب وکارهـا، هـمچنان در حـال فـراهـم 

کردن مـحتواهـای کاربـردی تـا مـاه هـای آینده می بـاشـند. عـالوه بـر آن همکاران مـن در 

حـال تـولید ابـزارهـای مـناسـب بـرای مـدیریت در شـرایط بحـران فعلی هسـتند و بـه 

صورت دوره ای این ابزار منتشر و در اختیار  کسب وکارها قرار خواهد گرفت. 

اگـرچـه فـرهـنگ اقـتصادی کشور مـا بـا تـوجـه بـه شـرایطی که در سـال هـای اخیر از سـر 

گـذرانـده اسـت، ممکن اسـت شـبیه دیگر نـقاط دنیا نـباشـد، امـا مـرور این مـقاالت 

کمک می کند، بـا آگـاهی، اعـتماد بـه نـفس و ابتکار بیشتری قـدم بـرداریم. مـطالـعه و 

تحـلیل نـظریه هـا، راهکارهـا و ابـزارهـای مـعرفی شـده تـوسـط تحـلیلگران اقـتصادی و 

مـالی و اسـتراتـژیست هـای بـزرگ کمک می کند تـا هـمگام بـا دنیا از تجـربیات و 

پیش بینی هـای مـوجـود مـرتـبط بـا این "تـنها اتـفاق مشـترک تـمام دنیا" در قـرن اخیر، 

بهره بگیریم و به پیش حرکت کنیم. 

بـرای آنکه ببینیم در شـرایط فعلی چـه اقـدامـاتی بـاید صـورت گیرد و چـگونـه هـدایت 

کسب وکار خـود را در دسـت بگیریم تـا عملکرد مـوفـق تـری داشـته بـاشیم بـا اسـتفاده از 

چارچوب مقاالت ترجمه شده مواردی را معرفی می کنم. 
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اما این حقیقت که 

بعد از کرونا 

شرکت های بزرگی 

کوچک خواهند 

شد و شر کت هایی 

کوچک فرصت 

رشد پیدا خواهند 

کرد بر کسی 

پوشیده نیست.
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در مـطالـعات مـان یک مسـئله روشـن آن بـود که تـمام دنیا بـرای مـدیریت این بحـران 

بـه سـاخـتارهـای مـشابهی اشـاره می کنند. چک لیست شـرکت مـشاوره ی BCG در 

خـصوص ارزیابی وضعیت کسب وکارهـا نـقطه شـروع حـرکت شـما اسـت. سـاخـتاری 

که این چـارچـوب ارائـه کرده بـه چـهار بـخش اصلی یعنی تیم، عملیات، فـرآیندهـای 

مـالی و دوام کسب وکار اشـاره می کند. هـودسـا قـزوینیان بـه عـنوان یکی از مـشاوران 

سـازمـان مـدیریت صنعتی بـا در اختیار گـذاشـتن این چک لیست بـرای شـما فـرصـت 

شفاف شدن ابتدایی مسیر حرکت را فراهم کرده است. 

در رابـطه بـا تیم، مـهم تـرین مسـئله ای که بـاعـث درگیری ذهـن مـا شـده اسـت مسـئله 

دورکاری اسـت که در این خـصوص مـقاالت مـتعددی را بـرای راهـنمایی کسب وکارهـا 

در اختیار شـما قـرار داده ایم. «بـرنـامـه اضـطراری سـازمـان شـما در ارتـباط بـا دورکاری 

چیست؟» راهــنمای خــوبی بــرای طــراحی سیستم دورکاری بــه مــا ارائــه کرده و 

«چـگونـه افـراد را بـه شـرکت در جـلسات مـجازی تـشویق کنیم؟» حـتما بـرای ایجاد 

فرهنگ دورکاری مورد نیاز است. 

اگـر تصمیم دارید که بـعد از اتـمام تعطیالت فـعالیت سـازمـان را از سـر بگیرید، 

رعـایت مـوارد بهـداشـتی بـه کارمـندان اطمینان خـاطـر را می دهـد که بـا نـگرانی کمتری 

در محیط کار حـضور داشـته بـاشـند. بـرای بـررسی مـواردی که احتیاج بـه کنترل و 

رسیدگی در محیط کار دارد لیال مهـرابـپور بـه کمک یادداشـت «مسـری ولی قـابـل 

کنترل» راهـنمایی را ارائـه کرده اسـت که اسـتفاده از آن  در کنار چـند مـطلب دیگر از 

ایشان در رابـطه بـا حـفظ آرامـش و افـزایش تـاب آوری سـازمـان کمک می کند تـا این 

آمادگی را در سازمانتان ایجاد کنید. 

نکته دیگری که بـرای کارفـرمـاهـا ایجاد مسـئله می کند مـوارد مـربـوط بـه حـقوق و 

مـزایای قـانـونی و مـسائـل مـربـوط بـه بیمه کارمـندان اسـت. علی زاهـدی یکی دیگر از 

مـشاوران مـا بـرای پـاسـخ بـه سـواالتـمان در مـورد مـدیریت کارمـندان در دوران کرونـا 

مـقاالت مـتعددی را از مجـله کسب وکار هـاروارد آمـاده کرده اسـت که می تـوانید بـا 

بـه کارگیری تـوصیه هـای  «شـرکت هـا چـه تعهـدات قـانـونی ای پیرامـون کرونـا دارنـد؟» 

تصمیم گیری بهتری در این حوزه داشته باشید. 
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تیم.

https://shaparak.associates/article/COVID-19-Rapid-Response-Check-list
https://shaparak.associates/article/COVID-19-Rapid-Response-Check-list
https://shaparak.associates/article/what-is-your-companys-emergency-remote-work-plan
https://shaparak.associates/article/what-is-your-companys-emergency-remote-work-plan
https://shaparak.associates/article/how-to-get-people-to-actually-participate-in-virtual-meetings
https://shaparak.associates/article/the-contagion-we-can-control
https://shaparak.associates/article/the-contagion-we-can-control
https://shaparak.associates/article/building-resilience
https://shaparak.associates/article/what-are-companies-legal-obligations-around-coronavirus
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مـهم تـرین سـوالی که کارفـرمـایان بـاید در دوران بحـران از خـود بـپرسـند این اسـت که 

چـه اقـدامی انـجام دهیم تـا کسب وکار خـود را حـفظ کنیم، پـاسـخ این سـوال بـا تـمرکز 

بـر حـفظ فـروش/درآمـد و جـلب اعـتماد مشـتریان، تـقویت تـوان عـرضـه، تطبیق مـنابـع 

با نیازها و پاسخ به بازار و پویایی رقابت ها به دست می آید. 

حـفظ کسب وکار بـدون وجـود جـریان و سیستم مـالی کارآمـد کاری سـخت و دشـوار 

اسـت. در این زمینه راهکارهـایی تـوسـط شـرکت مـشاوره مـدیریت Deloitte که در 

زمینه مــشاوره مــالی در دنیا شهــرت دارد ارائــه شــده که یکی از آن هــا «بــررسی 

تـاثیرات ویروس Covid-19 بـر مـسائـل مـالی» اسـت که تـوسـط همکاران مـن در 

اختیار شـما قـرار گـرفـته اسـت. بـررسی سـناریوهـای تـاثیر کرونـا بـر کسب وکارهـا نیز بـه 

کمک بـرنـامـه ریزی مـالی می آید و می تـوانـد بـه پیش بینی اعـتبار بیشتری ببخشـد. 

یکی از مـعتبرتـرین طـراحی هـای سـناریو صـورت گـرفـته تـوسـط شـرکت مـشاوره 

مـدیریت مکنزی بـا عـنوان «تـاثیرات کرونـا بـر کسب و کارهـا» مـعرفی شـد که در 

اقـدامی چـابک بـه عـنوان اولین ابـزار فـارسی تـوسـط امیر مـداح در زمـان شیوع کرونـا 

در ایران منتشر شده است. 

اگـر جـریان مـالی شـرکت خـود را مـدیریت نـما�م و سـالمـت و انگیزه کارکنان را حـفظ 

کنیم می تـوانیم بـا نـظارت بـر سیستم عملیاتی خـود و نـظم بخشیدن بـه آن شـرایط 

مـطلوبی را بـرای حـفظ مـوقعیت خـود شکل دهیم. یادداشـت «شـرکت هـا چـگونـه 

می تـوانـند بـرای بهـبودی نـتایج COVID-19 بـرنـامـه ریزی کنند و دوبـاره تغ{رشکل 

دهـند» کمک می کند تـا بـرنـامـه ریزی بهـتری بـرای فـعالیت هـای سـازمـان خـود داشـته 

باشیم. 
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آرواره هـای تـمساح بسـته خـواهـدشـد 

ولی بســته نــخواهــد مــانــد. بــه 

زیرساخت های اساسی بپردازیم.

تاب آوری مالی.

نظم عملیاتی.

دوام کسب وکار.

https://shaparak.associates/article/three-elements-of-value-for-consumers-take-precedence-snap-chart
https://shaparak.associates/article/covid-ceo-response
https://shaparak.associates/article/prepare-your-supply-chain-for-coronavirus
https://shaparak.associates/article/covid-19-navigating-volatility-and-distress
https://shaparak.associates/article/covid-19-navigating-volatility-and-distress
https://shaparak.associates/article/covid-19-implications-for-business
https://shaparak.associates/article/companies-can-reshape-results-and-plan-for-covid-19-recovery
https://shaparak.associates/article/companies-can-reshape-results-and-plan-for-covid-19-recovery
https://shaparak.associates/article/companies-can-reshape-results-and-plan-for-covid-19-recovery
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در این مـقالـه تـنها بخشی از مـطالـب آمـاده شـده بـرای آمـادگی بهـتر بـرای هـمزیستی 

بـا بحـران کرونـا مـعرفی شـد و تـعداد بیشتری از این ابـزارهـا در صـفحه مـا آمـاده 

استفاده و در دسترس است و مرتبًا به روزرسانی می شود. 

تـمام این فـعالیت بـا کمک و همفکری هـودسـا قـزوینیان، رضـا غیابی و بـابک 

معدندار و با تالش تمام مشاوران شاپرک آبی به سرانجام رسیده است.  

همکاران مـن در تیم اجـرایی نشـریه بـه مـنظور تحـلیل بـه روز شـرایط کسب وکار هـای 

ایرانی، پـرسـشنامـه ای را طـراحی نـموده انـد تـا بـا اسـتفاده از آن بـتوانیم ابـزار و 

مـحتوای مـناسـب تـری را در اختیار کسب وکارهـا قـرار دهیم. بـا اسـتفاده از نـتایج این 

نـظرسنجی ابـزارهـای مـتناسـب بـا مـسائلی که درگیر آن هسـتیم بـه روزرسـانی و تهیه 

خواهد شد. 

در شـاپـرک هـدف مـا دیدن حقیقت و تـمام حقیقت اسـت. مـواجـهه بـا واقعیت بـا 

مـهارت حـل مـسالـه، که در تـمام افـراد تیم نـهادینه شـده اسـت مـا را بـه سـمت حـل 

مشکالت کسب وکارها که وظیفه ماست، سوق داده است.  

کرونـا دروازه ورود مـا بـه دنیای جـدید کسب و کار و بـهانـه مـواجـهه دقیق بـرای تـمرکز 

بر نقاط قوت و همزمان برطرف کردن نقاط ضعف اساسی است.  

آرواره هـای تـمساح بسـته خـواهـدشـد ولی بسـته نـخواهـد مـانـد. بـه زیرسـاخـت هـای 

اساسی بپردازیم. 
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بـه مـنظور تحـلیل بـه روز شـرایط کسب وکارهـای 

ایرانی، می تـوانید پـرسـشنامـه ارزیابی وضعیت 

شرکت را تکمیل نمایید.

https://shaparak.associates/coronavirus-survey.html
https://shaparak.associates/coronavirus-survey.html
https://shaparak.associates/tag/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://shaparak.associates/team
https://shaparak.associates/coronavirus-survey.html
https://shaparak.associates/coronavirus-survey.html
https://shaparak.associates/coronavirus-survey.html
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