ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﭗ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد» .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی« ،در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﻨﭗ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او درﺑﺎره ﺗﻐﺮات اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،آﯾﻨﺪه اﺳﻨﭗ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد و
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.

ﺧﻠﺞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪ؟
او ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۱۴ﺳﺎل در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽاش در اﯾﺮاﻧﺴﻞ» ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎری« ﺑﻮده اﻣﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﺞ در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻬﺎمدار )-MTN
اﯾﺮاﻧﺴﻞ( در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮهی اﺳﻨﭗ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻠﺞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از  ۲۰۱۷ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و اﺳﻨﭗ
ﺑﻮده اﺳﺖ» :در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ و ﻃﺮح ﺗﺠﺎری درﮔﯿﺮ ﺑﻮدهام و ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم«.
ﺧﻠﺞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۷در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  MTNاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ »ژوﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ« از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﭗ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ،ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ،ﺳﮑﺎن
ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻠﺞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﭗ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ دارﻧﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻧﻘﺸﻪ راه اﺳﻨﭗ ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﻬﺎمداران ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه:

»اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺷﮑﻞ داده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ،ﻫﻢﺳﻮ و در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه،

ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺣﺬف و ورود اﻓﺮاد ،ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وارد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ

او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺻﻠﯽاش ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت در اﺳﻨﭗ،
اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻨﭗ اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ذیﻧﻔﻌﺎن
اﺳﻨﭗ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهای دارﯾﻢ .ذیﻧﻔﻌﺎن اﺳﻨﭗ ﻫﻢ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
»در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﻨﭗ دارد«
او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮای اﺳﻨﭗ
دارد» :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت رخ داده اﺳﺖ .وزارت
ﮐﺸﻮر و ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ از  ۷ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ۸.۷۵ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش آﻗﺎی ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد«.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻠﺞ درﺑﺎره ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ

راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ» :از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی وﯾﮋهای اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ«.
ً
اﺧﯿﺮا
ذیﻧﻔﻌﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﭗ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ً
»اﺧﯿﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ
اﺳﻨﭗ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ:
اﻋﺘﺒﺎری داﺋﻤﯽ را از ﺑﺎﻧﮏ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۱۱۰۰ﻧﻔﺮ در  ۳۱اﺳﺘﺎن ،وام ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ «.او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ
ﺣﻮزهی ﺑﺨﺼﻮص ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد» :ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد«.
او اداﻣﻪ داد» :در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان از ﻣﺰاﯾﺎی
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
»ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«

اﻣﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﻨﭗ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ
ﺧﺪﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ» :ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﻄﻌﺎً در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
ﺧﻠﺞ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﺪهای دارﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺳﺮوﯾﺲﺷﺎن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ:

ً
اﺧﯿﺮا اﺳﻨﭗ دﮐﺘﺮ
»ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهای دارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد داﺷﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎرش را در
ﺳﻮﭘﺮاپ اﺳﻨﭗ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

»ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ«
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻠﺞ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ اﺳﻨﭗ ،ﻋﻀﻮی از
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ» :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در
آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢﺟﻬﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ«.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی
او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده و
ً
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﺳﻮی ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺲ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺣﺬف ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

 ۶ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ
در ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﭗ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن او ﺑﻪ  ۶ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد.

آﯾﻨﺪه اﺳﻨﭗ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮون ﻣﺮزی؟
ﺳﻮال اول درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﺳﻨﭗ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻠﺞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت،
ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دﻗﯿﻘﺎً ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﻠﺞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»در ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎت .ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ را از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮدﯾﻢ .در آﯾﻨﺪه
ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ
ورود ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻼش دارﯾﻢ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺪهآل
در آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺑﺴﺘﺮ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﺪه
و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دارد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ ،ﺧﺪﻣﺘﺶ را اراﺋﻪ دﻫﺪ«.

اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
او در اداﻣﻪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :در آﯾﻨﺪه اﯾﻦﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﺮوز در  ۱۴۷ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در داﺧﻞ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد .در ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ورود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،دور از ذﻫﻦ
ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﺗﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﻠﺞ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻨﭗ آﻣﺎدهی ﺷﻨﯿﺪن اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﭙﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ اﺳﻨﭗ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎر
اﺻﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ
ﭼﻘﺪر ﺟﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺧﻠﺞ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮔﻔﺖ:
»در ﺑﺤﺚ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﻢ«

»ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ،ﺗﯿﻢ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﭘﺮ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽاش ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .اﺳﻨﭗ در ﺧﺼﻮص
ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﭘﺮاپ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﻢ .دوﺳﺖ
دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺟﺎﻣﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﭘﺲ از ﺷﺎﻫﮑﺎر و ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ ،ﺧﻠﺞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دوره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ »ﺷﻬﺮام ﺷﺎﻫﮑﺎر« ﯾﺎ »ژوﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ« در اﺳﻨﭗ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻫﺮ دوره اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دوره ﺷﺎﻫﮑﺎر ،اﺳﻨﭗ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ و
در دوره ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ ،اﺳﻨﭗ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دو دﺳﺘﺎورد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻗﺮارداد
ﺷﻬﺮداری را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻻی اﺳﻨﭗ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ«

»ﻣﺎ ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪهی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﭗ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای ورود اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺋﻤﺎً از ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد«.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺎصﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎ در
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﺮض
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
راهﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﻠﺞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮﻓﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ ﺑﻮده و ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ و… ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان راﻧﻨﺪه اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﻫﻢ از ُﺑﻌﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻫﻢ از اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ«.
ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ؟

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ در زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺘﺶ ،از ﮐﻠﯿﺪ واژه »ﺗﻌﺎﻣﻞ« ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺣﺘﯽ رﻗﺒﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ ﺑﺎ
رﻗﺒﺎﯾﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ رﺲ آن ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﺎرغ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﭗ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻗﻄﻌﺎً رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻨﭗ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪواژه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت را ﺳﺎدهﺗﺮ ﺣﻞ ﮐﺮد«.
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﻨﭗ در ﮐﻮرس رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ،۹۸ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻫﯿﺎﻫﻮی رﺳﺎﻧﻪای ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﺳﻨﭗ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و اﻋﻼم
ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮ دارد .دﻟﯿﻞ اﺳﻨﭗ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻏﯿﺒﺖ در ﮐﻮرس رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﻮرس ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺧﻠﺞ اﻣﺎ در
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﭗ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ:

»ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦﮐﺎر را
ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

