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فراتر از کربن ...

تالش پایدار: تجربه های پست نروژ 

چالشی به نام سازگاری!

پرش جسورانه برای هدفی بلند

درباره این پرونده
تغییرات آب و هوایــی و تاثیرات متقابل انســان و محیط بر یکدیگر، 

سالهاست که به یک چالش جهانی بدل شده است.
دولت ها، شرکت ها، نهادهای بین المللی و پویش های مردمی، در یک 
دهه اخیر بر شدت تالش های خود برای کاهش اثرات تخریبی انسان 
بر محیط زیست افزوده اند و نگرانی بابت تغییرات اقلیمی به یک مسأله 

جهانی بدل شده است. 
شــرکت های لجســتیکی و فعاالن صنعت پســت، به عنــوان یکی 
از مصرف کنندگان کلیدی و ســنتی ســوخت های فســیلی نیز در 
طول ســال های گذشــته، جنبش های رفتــاری و فناورانــه ای را با 
 هــدف کاهــش مصــرف ســوخت فســیلی آغــاز کرد  ه انــد.

پرونده چهارم پســت نوین با محوریت  "کاهش ردپای کربنی" در 
صنعت پست لجستیک، به مصادیقی از این تالش ها در سراسر جهان 

اشاره دارد.
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عملکرد فعاالن صنعت پست نشان می دهد که آنان، درمجموع، به پیشتازی و خالقیت در حوزۀ مسئولیت اجتماعی بنگاه 
و کسب وکار پایدار در سطح بین المللی متعهدند. IPC )شرکت پســت بین الملل( با اجرای برنامۀ اندازه گیری و پایش اثرات 
محیطی کسب وکار موجب شده است که شرکت های عضو این برنامه، از سال 2008 )زمان آغاز برنامه( تا امروز، پیشرفت های 

تحسین برانگیزی در زمینۀ مدیریت کربن و کاهش آلودگی داشته باشند.
اهدافی که قرار بود شرکت های عضو این برنامه تا سال 2020 به آن برســند؛ یعنی کاهش 20 درصدی آلودگی های محیطی 

تولیدشده بر اثر فعالیت های کسب وکار شش سال زودتر از پایان برنامه و در سال 2014 محقق شد.

فراتر از کربن ...
شرکت های پستی برای پیشتازی در عرصۀ کسب وکار پایدار با یکدیگر همکاری می کنند
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بیشتر شرکت های عضو این برنامه اکنون نیز برای مدیریت کربن در کسب وکار 

خود تا سطح 90 درصد، فاصلۀ بسیار کمی در حد دو درصد دارند.
هم اکنون شرکت های حاضر در این پروژه کاماًل از برنامۀ زمانی تعیین شده برای 
ارتقای کارایی تحویل )parcel delivery efficiency(  بسته ها در سال 
2025 جلوتر هســتند. کلید این موفقیت مســتمر، تالش متمرکز و مصرانه، 

توانایی سازگاری و قابلیت نوآوری در شرکت های عضو برنامه است.

همه با هم به سوی جهانی سبزتر
تعهد کمابیش فراگیر کشورهای جهان به معاهدۀ تغییرات آب وهوایی پاریس 
و ارتقای سطح اهداف توسعۀ پایدار ســازمان ملل، این پیام روشن را به جامعۀ 
بین المللی فعاالن کسب وکار می دهد که باید اقدامات فوری تر و مؤثرتری را در 

حوزۀ پایداری کسب وکارها انجام داد.
بر اســاس همین نگاه، شرکت پست بین الملل برنامۀ ســال 2019 خود را در 
"اندازه گیری و پایش اثرات محیطی کسب وکار" از مدیریت کربن فراتر برده و به 

تمام حوزه های مربوط به "پایداری" تسری داده است.

شرکت های مسئولیت پذیر فعال 
در صنعت پست افزون بر تالش 

برای مدیریت ردپای کربنی ناشی 
از افزایش تقاضا برای تحویل 

بسته، تالش می کنند که مسأله 
پسماندهای ناشی از بسته بندی، 

به ویژه در مورد بسته های کوچک را 
نیز به صورت بهینه ای مدیریت کنند.

شــرکت پســت بین الملل در حوزه هــای گوناگون 
کســب وکار پایدار برنامه ای با اهــداف بلندپروازانه 
تدوین کرده است. اجرای این برنامه توسط شرکت های 
عضو، ارتقای چشمگیر آن ها در شاخص های پایداری 
کسب وکارشان را در پی خواهد داشت و سبب می شود 
که صنعت پست همچنان در عرصۀ کسب وکار پایدار 

در سطح بین المللی پیشتاز باشد.
سال گذشــته، شــرکت های عضو این برنامه از میان 
اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل، 5 هدف را برگزیدند 
که ارتباط بیشتری با صنعت پست و کسب وکار  آنان 

داشت.
تعقیب اهداف، رویکردهایی همچون مبارزه با تغییر 
اقلیم، تضمین محیط کار ســالم، ارتقــای نوآوری، 
ساختن جوامع و شــهرهای پایدار و تضمین تولید و 

مصرف مسئوالنه را دربرمی گیرد.
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در آغاز سال 2018، شرکت پســت بین الملل پژوهش 
"مروری جامع بر ادبیات موضوع کسب وکار پایدار" را اجرا 
کرد که هدف از انجام دادن آن دستیابی به رویکردهای 
انطباق میان اســتراتژی های تجاری در کسب وکارهای 

پستی با اهداف توسعه ای سازمان ملل بود.
مجموعه ای از تعامالت و گفت و گوهای چندجانبه میان 
اعضای این برنامه نیز به تعیین پنج محور کلیدی برای 
برنامۀ کسب وکار پایدار صنعت پست بر اساس اهداف 

توسعه ای سازمان ملل منجر شد.
تعیین ایــن محورها، درواقع زیربنای اصلی توســعۀ 
برنامۀ اندازه گیری و پایش کربــن و تبدیل آن از یک 
"برنامۀ مدیریت کربن" به یک "برنامۀ جامع کسب وکار 

پایدار" بود.
بر اساس این الگوی تازه، شرکت ها به جای اندازه گیری 
ردپای کربنــی فعالیت های خود بــه اندازه گیری و 

ارزیابی عملکرد و شایســتگی های مدیریتی خود در هــر پنج حوزۀ منتخب 
می پردازند. به این ترتیب، می توان به تصویر روشــنی از سهم و نقش صنعت 

پست در تحقق اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل دست یافت.

راه حل های خالقانه در برابر تهدیدها
روندهای فعلی کسب وکار در صنعت پســت برای حفظ سطح سودآوری، نیاز 
ویژه ای به خالقیت و همکاری میان بازیگــران کلیدی صنعت دارند. با کاهش 
تقاضا برای ارسال نامه و افزایش تقاضا برای ارسال بسته های پستی، شرکت های 
فعال در صنعت پست به تغییر ســاختار، کاهش هزینه ها و توسعۀ راه حل های 

خالقانه برای ارتقای کارایی تحویل نیاز مبرمی دارند.
هرساله، با انتشــار گزارش عملکرد اعضای شرکت پســت بین الملل، همگان 
تحت تأثیر سخت کوشی و ابتکار اعضا برای غلبه بر چالش های موجود در صنعت 

قرار می گیرند.
اعضای شرکت پســت بین الملل، در ســال 2017، حدود 11 میلیارد بسته 
به مشــتریان خود تحویل داده اند. این رقم نسبت به ســال 2016 با افزایش 
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9 درصدی مواجه بوده اســت. اما افزایش تعداد بســته های پســتی مسائل 
زیست محیطی تازه ای را نیز با خود به همراه دارد.

شرکت های مسئولیت پذیر فعال در صنعت پست افزون بر تالش برای مدیریت 
ردپای کربنی ناشی از افزایش تقاضا برای تحویل بســته، تالش می کنند که 
مسأله پسماندهای ناشی از بسته بندی، به ویژه در مورد بسته های کوچک را نیز 

به صورت بهینه ای مدیریت کنند.
شرکت پســت بین الملل، اعضای خود را به ترسیم یک تصویر جامع از موضوع 
مدیریت پسماند در پست لجســتیک و همکاری میان تمام ذی نفعان زنجیرۀ 
ارزش این صنعت برای جســت و جوی راه حل های مشــترک تشویق می کند. 
حاصل ایــن رویکرد تــازه را می توان در نتایــج چشــمگیر ارزیابی وضعیت 
 پایداری کســب وکار شــرکت های عضو که در ماه مارس 2018 انجام شــد، 

به وضوح دید.
صنعت پست بنا به ماهیت خود دارای یک رد پای زیست محیطی بسیار گسترده 
به لحاظ جغرافیایی و بسیار پیچیده از نظر ارتباط با بخش های گوناگون زنجیرۀ 

تأمین بین المللی است.
شرکت پست بین الملل تحت تأثیر ابتکار عمل هوشمندانۀ اعضای برنامۀ پایش 
و اندازه گیری اثرات محیطی کســب وکار، در طول سال های 2017 و 2018، 
برای مدیریت سیستمی ردپای زیست محیطی فعالیت های حوزۀ کسب وکار 
قرار گرفته که صنعت پست را به اهداف تعیین شده برای کسب وکار پایدار )در 

سال 2025( بسیار نزدیک ساخته است.

شرکت پست بین الملل، اعضای 
خود را به ترسیم یک تصویر 

جامع از موضوع مدیریت 
پسماند در پست لجستیک و 
همکاری میان تمام ذی نفعان 

زنجیرۀ ارزش این صنعت 
برای جست و جوی راه حل های 

مشترک تشویق می کند.
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توسعۀ اســتفاده از وســایل نقلیه با ســوخت های 
جایگزین و ادغــام مؤثر این وســایل در ناوگان های 
فعلی شرکت های پســتی، یکی دیگر از اقدامات مهم 
صورت گرفته بــرای مهار آلودگی هــای محیطی در 

صنعت پست بوده است.
از نــاوگان 643 هزار فروندی مجموع وســایل نقلیۀ 
مورد استفادۀ شــرکت های عضو در این برنامه، سهم 
درخور توجهی )معادل 23 درصد( به وسایل نقلیه با 
سوخت های جایگزین تعلق دارد؛ و 70 هزار فروند از 

این تعداد را خودروهای الکتریکی تشکیل می دهند.
بعضی از اعضای شــرکت پســت بین الملل راهبری 
بزرگ ترین ناوگان های خودروهــای الکتریکی را در 
کشور خود بر عهده دارند. همچنین به عنوان بخشی 
از روند همکاری میان شــرکت های عضو برنامه، در 
سال 2018، به اشتراک گذاشــتن بهترین الگوهای 
رانندگی دوستدار محیط زیســت نیز به برنامۀ پایش 
و اندازه گیری اثرات محیط کســب وکار شرکت پست 

بین الملل اضافه شده است.
در آوریل 2018، رویدادی در پیست مسابقۀ استوری 
که در کشــور پرتغال برگزار شــد، رخ داد که در آن 
9 شــرکت از اعضای این برنامه بهتریــن تجربه ها و 
دســتاوردهای خود را در حوزۀ رانندگی دوســتدار 
محیط زیســت خودروهای متعــارف و الکتریکی به 
نمایش گذاشــتند؛ اما برگزاری این رقابت ها به مثابه 
نمایش نوک یک کوه یــخ و درواقع بهانــه و ابزاری 
است برای هشــیار کردن مدیران شرکت ها نسبت به 
تغییرات بزرگ و ارزشــمندی که می توانند در نحوۀ 
استفاده از وســایل نقلیه در ناوگان خود ایجاد کنند؛ 
اگرچه زمینه ای برای گسترش آگاهی و توجه نسبت 
به این موضوع در میان کارکنان شرکت ها نیز به شمار 

می روند.
کارگاه ساالنۀ کسب وکار پایدار شرکت پست بین الملل 
یک فرصت همکاری ارزشمند دیگر میان اعضای آن 
اســت. در کارگاه ســال 2018، یازده شرکت حاضر 
در رویداد افزون بر به اشــتراک گذاشتن تجربه های 
خود، در زمینۀ مدیریت کربن نیز به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. این بررسی ها پس زمینۀ ارزشمندی برای 

تدوین فازهای تازه در برنامۀ پایش و اندازه گیری اثرات محیطی کسب وکارهای 
پستی در شرکت پست بین الملل خواهد بود.

پست؛ همچنان پیشتاز 
باوجود روندهای پرچالشــی که امروزه بر محیط راهبردی صنعت پست سایه 
افکنده اند، اعضای برنامۀ پایش و اندازه گیری اثرات محیطی شــرکت پســت 
بین الملل از طریق شبکه سازی، تعامل با یکدیگر و به اشتراک گذاری دانش و 
منابع می کوشند که راهبردهای تجاری خود را با اصول و مبانی کسب وکار پایدار 

و اهداف توسعۀ پایدار توسط سازمان ملل منطبق کنند.
به این ترتیب، صنعت پســت ضمن غلبه بر چالش های تجــاری همچنان در 

ساختن مسیری برای یک جهان توسعه یافته و پایدار پیشتاز خواهد ماند.
این اقدامات و تالش ها فقط پاسخ فعاالن صنعت به انتظارات روزافزون ذی نفعان 
بیرونی برای رعایت الزام های کسب وکار پایدار نیست، بلکه بازتاب میل و تعهد 
صنعت پست به ایفای نقشی شایسته در ساختن دنیایی بهتر و فردایی پایدارتر 

است.

توسعۀ استفاده از وسایل نقلیه با 
سوخت های جایگزین و ادغام آنها 

در ناوگان های فعلی شرکت های 
پستی، به صورت مؤثر، یکی دیگر 

از اقدامات مهم صورت گرفته برای 
مهار آلودگی های محیطی در صنعت 

پست بوده است.
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پســت نروژ در حال حاضر، با 1200 خودروی 
الکتریکی، صاحب بزرگترین ناوگان خودروهای 
الکتریکی در این کشور است و به تازگی استفاده 
آزمایشی از انواع ســوخت های زیستی را نیز 
در وسایل حمل و نقل مورد استفاده آغاز کرده 

است.
در ماه می ســال 2019، مدیران ارشــد اجرایی ده ها 
اپراتور پیشرو پســتی، از سراســر جهان، در شهر بن 
آلمان، گرد آمدند تا در کنفرانس ساالنه شرکت های 
پستی، چالش ها و نگرانی هایی را که این صنعت، ظرف 

ده سال آینده، در حوزه توسعه پایدار با آن مواجه خواهد بود مورد بحث و بررسی 
قرار دهند.

در ماه می سال 2019، مدیران ارشد اجرایی ده ها اپراتور پیشرو پستی، از سراسر 
جهان، در شهر بن آلمان، گرد آمدند تا در کنفرانس ساالنه شرکت های پستی، 
چالش ها و نگرانی هایی را که این صنعت، ظرف ده سال آینده، در حوزه توسعه 

پایدار با آن مواجه خواهد بود را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
در این کنفرانس، مسائلی همچون سازگاری ارایه خدمات تحویل در شبکه فراگیر 
شرکت های پستی با استانداردهای دوستدار محیط زیست و همچنین نقش بالقوه 
روش های نوآورانه ارائه خدمات تحویل در ایجاد یک اکوسیستم لجستیک مبتنی 

بر استانداردهای سازگار با محیط زیست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تالش پایدار: تجربه های پست نروژ 
مدیران شرکت های پستی اروپایی، از نقش  آفرینی این صنعت در توسعه پایدار می گویند
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این گزارش به بررسی تجربیات چهار شــرکت پستی اروپایی پیشرو و نوآور در 
مواجهه با چالش های زیست محیطی در ارائه خدمات پستی پرداخته است و به 

پرسش های مختلفی پاسخ می دهد از جمله آن که:
شرکت های پستی پیشرو، چگونه اهداف زیست محیطی خود را تعریف می کنند 
و برای رسیدن به این اهداف، چگونه از اهرم های نوآوری، آموزش، سرمایه گذاری 

در فناوری و نوسازی ناوگان خود بهره می برند؟

تجربه نخست: پست نروژ
 تن ویل، مدیر عامل پست نروژ معتقد است که رویکردها و پیشرفت های اخیر 
جهانی در حوزه توســعه،همچون پذیرش گســترده توافقنامه پاریس از سوی 
کشورهای مختلف و همچنین توجه ویژه کشورها و دولت ها به اهداف توسعه ای 
سازمان ملل، به جامعه بین المللی فعاالن کسب و کار، از جمله در صنعت پست، 
این پیام روشــن را مخابره می کند  که باید اقدامات موثرتر و فوری تری را برای 
سازگاری فعالیت های خود با معیارهای توســعه پایدار و بویژه استانداردهای 

زیست محیطی، انجام دهند.

وی می گوید: 
"حمل و نقل در حال حاضر منشا حدود 15 درصد از 
حجم انتشار گازهای گلخانه ای است و بنابراین، صنعت 
پست، بعنوان یکی از اصلی ترین کاربران سیستم های 
حمل و نقل، در این زمینه نقشی حیاتی بر عهده دارد."

سال گذشته، فعاالن صنعت پســت،5 مورد از اهداف 
توسعه پایدار سازمان ملل که بیشــترین ارتباط را با 
فعالیت های صنعت پســت داشــت، یعنی اهداف 8، 
9، 11، 12 و 13 را برگزیــده و کوشــیدند با تعریف 
اقداماتی در جهت رسیدن به این اهداف، نقش خود را 
در پیشرفت جهان به سوی توسعه پایدار و بطور ویژه، 

مقابله با تغییرات آب و هوایی ایفا کنند.
کاهش انتشار آالینده ها، ایجاد محیط کار پاک، ارتقای 
نوآوری، ساخت شهرها و اجتماعات پایدار و در نهایت 
کمک به حصول اطمینان از رویکرد مسؤوالنه در تولید 

پست نروژ، با تامین کنندگان عمده 
سوخت و وسایل نقلیه سنگین، 

همکاری های نزدیکی را تعریف کرده 
تا نیازهای خود را به صورت شفاف 
و روشن به بازار منتقل کند. با این 

حال، پیشرفت در این زمینه بسیار 
کند صورت می گیرد.
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و مصرف محصوالت، اهداف و رویکردهایی بودند که در 
طول یک سال گذشته، با جدیت از سوی فعاالن صنعت 

پست، بعنوان اولویت های راهبردی تعقیب شدند.
 جهان با سرعت روزافزونی در حال تغییر است و توجه 
بیشتری نســب به دغدغه های توســعه پایدار نشان 
می دهد و این بدان معنا اســت که اتخاذ یک موضع 
اســتراتژیک روشــن برای خلق ارزش هایــی که در 
درازمدت با معیارهای توسعه پایدار سازگارتر  باشند؛ 

اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.
ویل معتقد است که یکی از مهم ترین چالش ها، تغییر 
روند مسیر صنعت به سمت اســتفاده از سیستم های 
انرژی تجدیدپذیر اســت که به گفته مدیرعامل پست 

نروژ، هنوز از سرعت مطلوبی برخوردار نیست.
ویل می گوید: "حاال دیگر برای همه روشن است که ما 

برای جلوگیری از رســیدن به مرز عواقب فاجعه بار گرمایش زمین، باید تا سال 
2030، انتشار آالینده های دخیل در روند تغییرات اقلیمی را به نصف برسانیم."

وی می افزاید: "حمل و نقل، در حال حاضر منشا حدود 15 درصد از حجم انتشار 
گازهای گلخانه ای اســت و بنابراین، صنعت پســت، بعنوان یکی از اصلی ترین 
کاربران سیستم های حمل و نقل، در این زمینه نقشی حیاتی بر عهده دارد. ما 

بخشی از مسأله هستیم؛ پس الجرم باید بخشی از راه حل نیز باشیم."

رویکردهای زیست محیطی پست نروژ 
هدف گذاری کلیدی پســت نروژ، برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تبدیل تمام 
منابع انرژی مورد استفاده، به منابع انرژی تجدیدپذیر تا سال 2025 است. برای 
تحقق این هدف، پست نروژ به صورت ویژه ای، با تامین کنندگان عمده سوخت 
و وسایل نقلیه سنگین، همکاری های نزدیکی را تعریف کرده تا نیازهای خود را 

به صورت شفاف و روشن به بازار منتقل کند.
 شــرکت پســت نروژ بر جایگزینی ناوگان حمل و نقل متکی به سوخت های 

فسیلی، با سیستم های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر، تمرکز کرده است. 
پست نروژ در حال حاضر، با 1200 خودروی الکتریکی، صاحب بزرگترین ناوگان 
خودروهای الکتریکی در این کشور اســت و به تازگی استفاده آزمایشی از انواع 
سوخت های زیستی در وسایل حمل و نقل را نیز مورد استفاده آغاز نموده است.

به گفته ویل، پســت نروژ، به تازگی، ســفارش هایی برای ساخت کامیون های 
الکتریکی به شــرکت های نیکال و تسال داده و در 50 شــهر نیز سیستم توزیع  

مرسوالت پاک یا بدون آلودگی را راه انداخته است.

پست نروژ در حال 
حاضر، با 1200 خودروی 

الکتریکی، صاحب 
بزرگترین ناوگان 

خودروهای الکتریکی 
در این کشور است 
و به تازگی استفاده 

آزمایشی از انواع 
سوخت های زیستی را 
نیز در وسایل حمل و 

نقل مورد استفاده آغاز 
کرده است.
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پست نروژ، همچنین، یک سیســتم رباتیک خودکار و الکتریکی را برای توزیع 
نامه ها و بسته های مشتریان به کار گرفته که موجب بهبود شاخص های زیست 
محیطی عملکرد این مجموعــه در بخش آخرین گام تحویل می شــود. ایجاد 
ترمینال هایی برای دریافت شارژ الکتریکی با استفاده از سلول های خورشیدی 
برای سیســتم های رباتیک و اتومبیل های الکتریکی، همچنین امکان تعویض 
باتری خالی با باتری شارژشده در این ترمینال، یکی دیگر از اقدامات پست نروژ، 
برای سازگاری عملیات خود با استانداردهای دوستدار محیط زیست است. پست 
نروژ همچنین در پروژه های تامین روشنایی معابر از طریق برق تجدید پذیر، در 

این کشور، مشارکت فعالی دارد.
ویل می افزاید: "ما در حال آزمایش فناوری ها و وسایل نقلیه جدید بدون آلودگی 
هســتیم؛ برای مثال ون های الکتریکی و سیستم های جدید گام آخر تحویل با 
هاب های شهری و دوچرخه های حمل بار الکتریکی توسعه پیدا کرده اند. عالوه 
بر آن با هدف ارتقای بهره وری انرژی، تا حد ممکن وظیفه حمل بار را از ناوگان 
خودرویی به ناوگان ریلی منتقل کرده و تمام انرژی مورد نیاز ســاختمان ها و 

تاسیسات خود را نیز، از منابع تجدید پذیر تامین می کنیم." 
کار، اما، این جا به پایان نمی رسد و پســت نروژ و شخص تون ویل عالقه بسیار 
زیادی به جایگزین کردن سیستم فعلی در بخش خودروهای  سنگین حمل بار، 

با سیستم های مبتنی بر انرژی تجدید پذیر دارند. 
پست نروژ در حال حاضر، با 1200 خودروی الکتریکی، صاحب بزرگترین ناوگان 
خودروهای الکتریکی در این کشور اســت و به تازگی استفاده آزمایشی از انواع 
سوخت های زیستی را نیز در وسایل حمل و نقل مورد استفاده آغاز کرده است.

اما در این زمینه، هنوز هیچ راه حل تجاری شده و قابل 
اتکایی در دسترس نیست. 

ویل می افزاید: "البته بر ســر راه اجرایی کردن این راه 
حل ها و به کارگیری این سیســتم ها، پیچیدگی ها و 
دشــواری هایی هم وجود دارد؛ برای مثال، اســتفاده 
گســترده از خودروهای الکتریکی، مســتلزم ایجاد و 
توسعه زیرســاخت هایی برای تامین انرژی الکتریکی 
تجدیدپذیر، به میزان کافی اســت؛ کــه این کار هم 

پیچیدگی ها و هزینه های خود را دارد."

هم افزایی و همکاری جمعی برای حفظ 
محیط زیست

به عقیــده ویــل، همــکاری و هم افزایــی میان 
اپراتورهای پســتی، کلید حرکت سریع و موفق به 
سوی اهداف توسعه پایدار اســت. او برنامه "اندازه 
گیری و پایش اثرات زیســت محیطی" شــرکت 
پست بین الملل را که در ســال 2008 آغاز به کار 
کرد، مثال خوبی از ایــن همکاری ها و هم افزایی ها 
می داند. او می گوید که این برنامه، یک ابتکار عمل 
فراگیر در میان کلیه بازیگران کلیدی صنعت پست، 
برای مواجهه با مخاطرات تغییرات اقلیمی و کاهش 
انتشــار آلودگی های کربنی و براساس یک رویکرد 

همکارانه و هم افزایانه بود.  
این رویکرد هم افزایانه در "برنامه اندازه گیری و پایش 
اثرات زیست محیطی شرکت پســت بین الملل" که 
به اپراتورها و سازمان های پســتی امکان می داد تا از 
تجربیات سایر فعاالن صنعت برای بهینه سازی عملیات 
خود اســتفاده کنند؛ حرکت صنعت پست به سمت 
انطباق با معیارهای توسعه پایدار را به شدت شتاب داد. 
ویل معتقد است که موضوع مقابله با تغییرات اقلیمی 
چنان اهمیتی دارد که باید در این حوزه، رویکردهای 
مشــارکتی و بــه اشــتراک گذاری دانش،اطالعات و 
تجربیات، جایگزین رویکرد رقابتی شود. او می گوید: 
"اپراتورهای پســتی می توانند در این زمینه چیزهای 
زیادی از هم بیاموزند؛ حتی اگر محیط فعالیت آن ها 
از نظر جغرافیای و یا مقررات گذاری دارای تفاوت های 

عمده ای باشد."
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چالشی به نام سازگاری!
تجربه های پست سوئیس در کنترل ردپای کربنی

در ســال 2018،  پســت ســوئیس 5 حــوزۀ اســتراتژیک بــرای اقــدام در مســیر نزدیک تــر کــردن خــود بــه معیارهــای 
ــم، اقتصــاد چرخــه ای،  ــر اقلی ــرژی و تغیی ــد مســئوالنه، ان ــد از: خری ــارت بودن ــف کــرد کــه عب ــدار تعری توســعۀ پای

.)corporate citizenship( ــگاه ــهروندی بن ــان و ش کارکن

اولریش هارنی ، معاون مدیرعامل و رئیس عملیات نامه رسانی پست سوئیس، 
معتقد است که برای نزدیک کردن استانداردهای عملیات پستی به معیارهای 
توسعۀ پایدار، مسأله نحوۀ مواجهه با فناوری و ســازگار شدن با آن مهم ترین 
چالش پیِش روست. نظرات هارنی در چارچوب ارائه دیدگاه های مدیران ارشد 
شرکت های پستی اروپایی ارائه شده است؛ که  در بخش نخست گزارش قبلی، 
برخی از دیدگاه ها و رویکردهای مدیرعامل پست نروژ را مرور کردیم و در این 

بخش، با عملکرد زیست محیطی سوئیس پست آشنا می شویم.

هدف گذاری و استمرار بر ادامه برنامه
هارنی می گوید: "با برآمدن موج چهارم انقالب صنعتی، ســازگاری نیروی کار 
و ســازمان ها با تحوالت فناوری و حصول اطمینان از اینکه انسان ها و جوامع 

گوناگون به فرصت های رشد و بالندگی نهفته در این 
تحوالت دسترسی دارند، بیش از همیشه به یک چالش 

بزرگ تبدیل شده است."
به گفتۀ هارنی، پســت ســوئیس در حــوزۀ انرژی و 
تغییرات اقلیمی، در حــال حاضر مطابــق با برنامۀ 

پیش بینی شده در حال پیشروی است.
در حوزۀ کارکنان، پست سوئیس فعاالنه و پیشگامانه از 
توسعۀ الگوهای انعطاف پذیر و دورکاری میان کارکنان 
خود استقبال و حمایت می کند. این الگوها به کارکنان 
امکان می دهد تــا تعادل بهتــری را میان جنبه های 

مختلف زندگی خود برقرار کنند.
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سوئیس پست پیش از این، 6000 
دستگاه سه چرخۀ موتوری مورد 

استفاده در ناوگان نامه رسانی خود را 
به پیشرانه های الکتریکی مجهز کرده 

است و قصد دارد تا سال 2030 نیز 4600  
خودروی ون مورد استفاده در سیستم 

بسته های پستی و 180 خودروی 
خدماتی خود را که در حال حاضر از 
سوخت فسیلی استفاده می کنند، با 
نمونه های الکتریکی جایگزین کند.

همچنیــن ایــن رویکرد بــا کاســتن از حمل ونقل 
غیرضروری کارکنان موجب کاهــش ردپای کربنی 

فعالیت سوئیس پست می شود.
 ،)cycle economy( در حوزۀ اقتصاد چرخــه ای
مهم ترین اقدامات سوئیس پســت، طراحی و اجرای 
رویه های بازیافت لبــاس کار ســازمانی کارکنان و 
همچنین باتری اسکوترهای مورد اســتفاده در این 

سازمان بوده اند.
در حوزۀ وظایف شــهروندی بنگاه نیز سوئیس پست 
با طرح "کریســمس ضرب در دو" برای توزیع اعانات 
شــهروندان میان نیازمندان سراسر کشــور فعاالنه 
نقش پذیر بوده؛ و همچنین بــا حمایت از رویدادهای 
فرهنگی، منابع شــرکت را در خدمت منافع عمومی 

قرار داده است.
هارنی می گوید: "هرچند دستاوردهای سوئیس پست 
در زمینۀ حرکت به سوی توســعۀ پایدار، تاکنون نیز 
بسیار رضایت بخش بوده است،  این شرکت همچنان 
به دنبال مسیرهای تازه برای پیشرفت های جدید در 
این زمینه است تا در مسیر مشارکت در تحقق اهداف 
جهانی توســعۀ پایدار )با تأکید بر 5 حوزۀ راهبردی 

موردنظر سازمان( شتاب بیشتری بیابد."

به سوی حذف خودروهای فسیلی
پست سوئیس همچنین در حال سرمایه گذاری روی 
ارتقای استانداردهای زیســت محیطی ناوگان خود 
است. در ماه مارس سال 2019، سوئیس پست به طور 
رسمی اعالم کرد که برای تبدیل کردن تمامی وسایل 
نقلیۀ ناوگان خود به وسایل نقلیۀ الکتریکی به برنامۀ 
جهانی ایی.وی 100 پیوسته است که هدف آن تبدیل 
کردن سیســتم های حمل ونقل الکتریکی به الگوی 
مسلط مورد اســتفاده در صنعت حمل ونقل تا سال 
2030 اســت. در چارچوب این برنامه، سوئیس پست 
قصد دارد کــه 10 هزار فرونــد از خودروهای ناوگان 
خود را که در حال حاضر از ســوخت فسیلی استفاده 
می کنند؛ با نمونه های مشابه الکتریکی جایگزین کند.

تمام خودروهای الکتریکی مورد اســتفاده در ناوگان 
سوئیس پســت، انرژی موردنیــاز خــود را از منابع 

تجدیدپذیر تأمین می کنند؛ و این شــرکت با نصب پایانه های شارژ الکتریکی 
در مراکز اداری و عملیاتی خود امکان اســتفاده از خودروهای الکتریکی برای 

کارکنان  را نیز تسهیل کرده است.
به عقیدۀ هارنی، سیستم های پستی باید با سرمایه گذاری بر پروژه های تأمین 
کامل انرژی عملیات خود از منابع تجدیدپذیر، به سوی تحقق هدف ارائه خدمات 

حمل و تحویل بدون آلودگی کربنی تا سال 2050 حرکت کنند.
هارنی می گوید که اســتفاده از بهتریــن "فناوری های پاک" در دســترس و 
ســرمایه گذاری روی فناوری های جدید موردنیاز در این حــوزه، هدف ارائه 
خدمات حمل و تحویل بــدون آلودگی کربنی تا ســال 2050 را تحقق پذیر 

خواهد ساخت.
هارنی می افزاید: "رویکرد اصلی برای شتاب گرفتن حرکت صنعت پست به سوی 
نقش آفرینی مؤثرتر در مسیر دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار جز با همکاری 
و هم افزایی نزدیک و اثربخش میان فعاالن صنعت پست ممکن نخواهد شد."

به گفتۀ معاون مدیرعامل پست سوئیس: "شما نمی توانید شرایط همۀ فعاالن 
صنعت پســت را یکســان فرض کنید؛ اما حتماً ما فرصت های بسیار خوب و 
ارزشمندی را برای تبادل تجربه با یکدیگر داریم و همکاری و هم افزایی فعاالن 
پست از طریق مبادلۀ دانش، تجربه و اطالعات کمک می کند که صنعت پست در 
عرصه های مختلف مسئولیت اجتماعی نقش پذیری فعال تری در فرآیند حرکت 

جامعه به سوی توسعۀ پایدار داشته باشد."
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پست نورد  )یک هلدینگ خدمات پستی که از ادغام دو شرکت دانمارکی به 
وجود آمده است( در چارچوب برنامه ریزی برای مشارکت در تحقق اهداف 
توسعۀ پایدار، هدفی بسیار جسورانه برای خود ترسیم کرده است: کاهش 

خالص 40 درصدی انتشار کربن تا پایان سال 2020، نسبت به سال 2009.

 آناماری گاردشل ، مدیر ارشــد اجرایی گروه اقدام پست نورد در زمینۀ توسعۀ 
پایدار، می گوید: "باوجود آنکه ترکیب مرســوله های پســتی به شکل درخور 

 توجهی از نامه به بســته تغییر کرده و این موضوع بر 
جنبه های مختلف فعالیت های عملیاتی ما تأثیر زیادی 
داشته است، ما به اهداف خود در زمینۀ کاهش انتشار 

کربن رسیده ایم."
گاردشل معتقد اســت که برای تحقق این هدف الزم 
است این شرکت در زمینۀ نوسازی ناوگان نقلیۀ خود 
و جایگزینی خودروهای مصرف کنندۀ سوخت فسیلی 

پرش جسورانه برای هدفی بلند
راهبرد توسعۀ پایدار در شرکت دانمارکی پست نورد
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خود بــا خودروهای الکتریکی، ســرمایه گذاری های 
سنگینی کند. پست نورد، در حال حاضر نیز با داشتن 
بیش از 5000 خودرو و دوچرخۀ الکتریکی، صاحب 
یکــی از بزرگ ترین ناوگان های نقلیــۀ الکتریکی در 

سراسر اروپاست.
گاردشــل می گوید: "پســت نورد همچنان احتیاج 
دارد که در آینده ســرمایه گذاری بیشــتری را برای 
افزودن به تعداد وســایل نقلیــۀ الکتریکی خود، هم 
در ناوگان وسایل نقلیۀ ســبک و هم در بخش وسایل 
نقلیۀ ســنگین، انجام دهد. همچنین ضروری است 
ما ســرمایه گذاری های بیشتری را در زیرساخت های 

موردنیاز برای شارژ این خودروها انجام دهیم."
دیجیتالی شدن خدمات پستی و تغییر در شیوۀ عرضه و تقاضای این خدمات

به عقیدۀ گاردشــل، یکی دیگر از راه هــای کاهش آثار مخــرب فعالیت های 
لجستیک بر وضعیت اقلیمی، توسعۀ استفاده از خدمات دیجیتال است.

گاردشــل، همچون آرومیل ، رئیس هیئت مدیرۀ امینــوا  و همین طور ویل ، 
مدیرعامل پست نروژ، معتقد اســت که فناوری نقش بسیار بزرگی در کاستن 
از خسارت های زیســت محیطی فعالیت های پست و لجســتیک ایفا می کند. 
او معتقد اســت که ارتقای کارایی عملیات لجســتیکی با اتکا به سیستم های 
ارتباطی مدرن مبتنی بر اینترنت و خودروهای الکتریکی خودران، به ویژه در 
حوزۀ خودروهای سنگین، دو مثال بسیار برجسته از نقش آفرینی فناوری برای 
نزدیک کردن عملکرد صنعت پست و لجستیک به اســتانداردهای دوستدار 

محیط زیست هستند.
گاردشل معتقد است که در مسیر حرکت به سوی اهداف جهانی توسعۀ پایدار، 
همکاری و هم افزایی، چه در میان کســب وکارها و چه در میان کشورها، یک 
ضرورت است. او می افزاید: "دیجیتالی شدن تأثیر بسیار عمیقی بر صنعت پست 
گذاشته و الگوی انجام وظایف و ارائه خدمات را در این صنعت به شدت دگرگون 
ساخته است. بسیار مهم است که ما تجربه ها و دانشی را که از اجرای طرح های 
آزمایشی و پروژه های نوسازی در حوزۀ سازگار ساختن کسب وکار با معیارهای 
توسعۀ پایدار به دست می آوریم، با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. در این صورت، 
ما خیلی سریع تر می توانیم خود را با بازار و محیطی که به سرعت در حال تغییر 

است، سازگار کنیم."

توسعۀ تکنیک هایی مانند پرینت سه بعدی و 
استفادۀ بیشتر از آن ها نیاز به حمل ونقل کاالها 
را کاهش می دهد و موجب کاستن از پسماندها 

و همچنین تولیدات اضافه بر نیاز خواهد شد.
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