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 سخن نخست             
 هاوکارکسبکرونا و حال و هوای                

 

 را در نظر گرفت. رانیا میاقتصاد در تحر یعموم طیشرا دیابتدا با و درست

 وعیکنترل ش ریکم تا چند ماه درگدست کهیدولت درحال دیدر سال جد

با  ستیبایمترتب بر آن خواهد بود، م نشدهینیبشیپ یهانهیکرونا و هز

 یاز درآمدها یارینفت و عدم امکان تحقق بس متیتوجه به کاهش ق

 وفتقرتق تیبا ییراهکارها 99ماهه نخست سال  3در برنامه  شدهینیبشیپ

دجه بو یکسر یطیشرا نی. در چنابدیاز علل مذکور ب یبودجه ناش یکسر

 شیو افزا یرشد اقتصاد شتریتورم و کاهش ب شیازپشیب شیباعث افزا

 تیپول و اعتبار، ظرف یبازارها خبندانیها با خواهد شد و شرکت یکاریب

 واجهم هایبده شیارائه خدمت، عدم وصول مطالبات و افزا ای دیمازاد تول

ها از شرکت یاریکه بس یتی( در وضعیماه آت ۶-3) مدتانیم در خواهند بود.

اند را لغو کرده یکار یتمام سفرها گرید یو برخ یرضروریغ یسفرها هیکل

 بردشیکه جهت پ ییهاو فروش و توسعه بازار تمام سازمان یتجار یندهایفرآ

چراکه در  دیخواهند د بیدارند آس یوابستگ میمستق یهاامور به مالقات

 ی. از طرفرندیگیدر جلسات رودررو شکل م یما غالب توافقات تجار کشور

رد خواهد ک دیرا تشد یاقتصاد یناامن یفضا یو رکود تورم یکاریب شیافزا

انداز از محل به پس لیم شیدر سطح خانوار باعث افزا یتیوضع نیو چن

 یشامدهایپ تیریدر امان بودن و مد یبرا یرضروریغ یهانهیکاهش هز

 ایسفر  یهانهیاست که عواقب هز نیا سؤال خواهد بود؛ ندهیدر آ یحتمالا

چندان ملزومات نه دیبه خر لیتما قیخانوارها و تعو یو سرگرم حیتفر

 دیخواهد بود که تشد نیخانوارها چه خواهد شد؟ پاسخ احتماالً چن یضرور

 جههاکه در صف اول و خط مقدم مو ییهابنگاه یورشکستگ ای یکاریبحران ب

 ریدر سا یکرونا قرار دارند ترس عموم روسیو وعیش یبا عوارض اقتصاد

از انجام  یو خوددار ییجوخواهد کرد و صرفه دیرا تشد یاقتصاد یهابخش

 یآنگاه اثر آبشار افتیخواهد  یاز اقتصاد تسر یگرید یهابه بخش نهیهز

خواهد شد تا شاهد  یاقتصاد جار یهادر تمام بخش هاییجوصرفه نیا

و  یو رکود اقتصاد نیتأم یهارهیاختالل در زنجو کل  یکاهش تقاضا

         .میباش ترعیوس اریبس یآن در سطح یاجتماع یامدهایپ
 ... ادامه در صفحه آخر  

به  یکاربرد ییهاهیاطالعات موجود، توص یسخن بر آن است تا با بررس نیا

حفظ سالمت در چالش با  یبراکشور  یمتول یهاوکارها و سازمانکسب

 .داشته باشد 19-دیکوو یماریو گسترش عوارض ب امدهایپ

است،  در سال جدید یجهان ریگهمه یو اقتصاد یبحران بهداشت کرونا

 یدر زندگ روسیو نیا وعیش یامدهایاز ما در حال تجربه عوارض و پ یاریبس

 تیکه در آن مشغول فعال یپرتنش ی. از فضامیوکار خود هستو کسب یفرد

که در معرض  میهست ییوکارهاو کسب هایو نگران زندگ میباخبر میهست

 دیاب یول افتیبهبود خواهند  یزودبه طی. هرچند که شرااندقرارگرفتهخطر 

ا ت میداشته باش یاحتمال یوهایمواجهه با سنار یالزم را برا یذهن یآمادگ

 یهابرنامه نیدرست و تدو ماتیمفرط ما را از گرفتن تصم هایینیبخوش

 گمراه نکند. نیگزیجا

کرونا در ذهن  یو اجتماع یاقتصاد یامدهایپ زآنچه در حال حاضر همه ا

برای  جادشدهیا یهاتیمحدوددر اثر  :است به شرح زیر یریدارند تصو

، هادانشگاهکوچک، تعطیلی مدارس و  یوکارهاکسب، تعطیلی آمدوشدها

دولتی، اجرای طرح  مؤسساتو  هاسازمانمحدودیت کاری برای 

اجتماعی و تشویق مردم برای ماندن در خانه لغو سفرهای کاری  یگذارفاصله

، مراکز هارستوران، تعطیلی هانو تفریحی، کاهش مسیرهای پروازی ایرالی

خدماتی کشور )نظیر  یهابخشو سمینارها  هاشیهماتفریحی و ورزشی، لغو 

ها در کنار و رستوران یمسافرت یهاها و آژانسهتل ،ییمایهواپ یهاشرکت

 خورندیماقتصادی سختی  یهابیآس (فروشان پوشاک و لوازم منزلخرده

میسر نخواهد  یآسانبهدر طول سال جاری و حتی سال آینده  هاآنکه جبران 

 یدفاتر خدمات مسافرت ان خسارتاست که جبر شدهگفته مثالعنوانبهبود. 

کسب  ینوروز یتورها و سفرهاخود را از فروش سود ساالنه  %40حدود  که

 .شدنخواهد  ریپذامکان یآت یهادر ماه کردندیم

بلکه  شودینمخالصه  کشور کرونا صرفاً در صنعت خدمات یاقتصاد ریتأث

 یبه ابعاد بحران کرونا در سطح دیاست با شیآنچه در پ حیدرک صح یبرا

 امعـج لیتحلیک  یراـشود. ب ستهینگرد و مصرف ـتولی یهاحوزهدر فراتر 
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میبدان شتریب  
 یاجتماع هایها بدون استفاده از شبکهآپپنج راهکار رشد استارت

 گریکدی یو برا نشستندیکه گرد آتش م شیها پها از قرن. انسانستندین یدیمفهوم جد یاجتماع یهاشبکه

 یهاکه باعث شده است امروز، شبکه یزیاما چ؛ بودند یاجتماع یهاشبکه لیدر حال تشک گفتندیداستان م

ه ها به توسعو کمک آن تالیجید یبه وجود آمدن ابزارها رند،یموردتوجه قرار بگ شهیاز هم شتریب یاجتماع

 یهاهوشمند در شبکه یهایکاربران گوشاز  یعیروزها شاهد حضور جمع وس نیاست. ا یاجتماع یهاشبکه

ا ها بشرکت رانیاز صاحبان مشاغل و مد یاریرفته است که بس شیپ ییامر تا جا نی. امیهست یاجتماع

دارند. حال  ها رادر آن شبکه محصوالت و خدمات خود یرفدر مع یاستفاده از حضور گسترده کاربران، سع

وکار فعال باشند تا کسب یاجتماع یهادر رسانه دیوکار حتماً باصاحبان کسب ایسؤال مطرح است که آ نیا

 این یکها. دارند، اما نه همه آن یاجتماع یهابه حضور رسانه ازین یعیطور طبوکارها بهاز کسب یبرخ .نه دیدهند؟ شا ءخود را رشد و برند خود را ارتقا

است  نیا یشوند. سؤال بعد یاندازراه تیبا موفق یاجتماع یهابدون دخالت رسانه توانستندیم شیپ یدهه کیوکارها تا حدود کسباست که  تیواقع

از  یبعض متفاوت باشد. تواندیسؤال م نیاجرا کنند؟ پاسخ ا یاجتماع یهارا بدون دخالت رسانه خود وکارکسب خواهندیم چراوکار که صاحبان کسب

به فدا  لیما زین گرید یشوند، برخ یاجتماع یهادر رسانه حاصلیب مسائلو  هاهیحاش ریدرگ یاحرفه ای یصورت شخصبه خواهندینم یسادگمردم به

 مند به مشارکتها عالقهآن انیمشتراند متوجه شده یآن است که پس از بررس گرید یاعده لی. دلستندین یاجتماع یهاو منابع در رسانه مانکردن ز

 .برسند تیقبه موف توانندیم زین یاجتماع یهاوکارها بدون استفاده از رسانهچه باشند، کسب لیکه دال ستی. مهم نستندین یاجتماع یهادر شبکه

 :شده استهدف ارائه نیبه ا یابیدست یمطلب پنج راهکار برا نیا در
 

 میمستق یابیبازاراستفاده از  اول: راهکار

وکار بصاحبان کس م،یمستق یابیاست. با بازار ینام و آدرس و به دنبال آن توسعه روابط فرد یآورجمع یاجتماع یهاتوسط رسانه یابیاز اهداف بازار یکی

تماس  ،یلیمیا یابیبازار ملشا تواندیم میمستق یابی. بازارکنندیم یخوددار یاجتماع یهاکار از رسانه نیا یفقط برا دهند؛یکار را انجام م نیاساساً هم

 .مدنظر قرار دهند زیرا ن یقبل انیمشتر ندیفرآ نیفراموش کنند که در ا دینبا دیها باباشد. آن یو آگه ینامه پست ،یتلفن
 

 (یکالم غیتبلارجاع ) قیوکار از طرکسب دوم: راهکار

اند؟ تهقرارگرف ریدارند و تحت تأث تیها رضاکه از ارائه خدمات خود به آن ندیمطرح نما انیسؤال را از مشتر نیا دیوکار پس از ارائه خدمات باکسب صاحبان

شده روش اثبات کینیا .کنندوکارشان کسب غاتیکمک به تبل گرانیها به دآن یها بخواهند با معرفنمودند، از آن افتیبازخورد مثبت در انیاگر از مشتر

 یبا دوستان و اعضا توانندیم نی. همچنکندیرنگ مکم یاجتماع یهارسانه یوکار را در فضابه حضور صاحبان کسب ازیوکار است که نکسب یبرا

 .رندیکمک بگ گرانیشدن به د یمعرف یها براخود آشنا کنند و از آن دیوکار جدو کسب تیها را با نوع فعالخانواده ارتباط برقرار کنند و آن
 

 گوناگون یهاروش به غاتیتبل یبرا نهیهز سوم: راهکار

ها شامل قرار دادن روش نیکار استفاده کنند، ا نیا یرادارند، بهتر است از چند روش برا غاتیدر امر تبل یگذارهیوکار اگر توان سرماکسب صاحبان

 یهاتیسابدر و یغاتیتبل یفضا میمستق دی، خرGoogleر به ترند اول د شدنلیتبد یسئو برا یخود و با استفاده از راهکارها تیسادر وب غاتیتبل

از  یمحل غاتیدر تبل یگذارهیدارند، سرما یبالقوه محل انیها مشتر. اگر آنباشدیم رهیو غ یتجار اتیو نشر نیآنال یهادر روزنامه یآگه جادیا گر،ید

 .باشد یخوب یگذارهیسرما تواندیم یو انتشارات چاپ ونیزیتلو و،یراد قیطر
 

 مرتبط یو صنعت یتجار یهاشگاهیحضور در نما چهارم: راهکار

روع ش یمالقات کنند. برا گرید یهابالقوه را در مکان انیاست، الزم است مشتر یمنف یاجتماع یهاحضور در رسانه یوکار برانظر صاحبان کسب اگر

برقرار  باطبالقوه ارت انیدهند و با مشتر شیاجاره کرده و محصوالت خود را نما ییفضا توانندیها ممناسب هستند. آن یو صنعت یتجار یهاشگاهینما

به  ریعالئم و بروشورها تأث غات،یتبل یاحرفه یدر طراح یگذارهیارتباط برقرار کنند. سرما زین گرید یوکارهابا صاحبان کسب توانندیم نیکنند. همچن

 .ازار خواهد داشتها در بجهت تداوم حضور آن ییسزا
 

 قدرتمند اختصاصی تیساوب کی یرو یگذارهیسرما پنجم: راهکار

واهد خ انیبا مشتر نیارتباط آنال یها تنها راه براآن تیساکنند، وب یپوشچشم یاجتماع یهادارند از حضور در رسانه میوکار تصمصاحبان کسب اگر

 خود تیساوبساخت  یبرا یاطراح حرفه کیکار آن است که  نیانجام ا یراه برا نیمناسب باشد. بهتر دیها از هر نظر باآن تیساوب نیبنابرا؛ بود

 یاندازبهتر است در راه نیمحصوالت و اطالعات شرکت هستند. همچن حیتوض ،یمخاطبان نسبت به صفحه اصل یژهیتوجه و ازمندیها ناستخدام کنند. آن

 قرار دهند. انیمشتر اریرا در اخت یارتباط یهاراه ت،یساوب قیاز طر دیتر از همه، باکنند. مهم یگذارهیماسر زین کیدرگاه امن تجارت الکترون
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توانسته دو  تیازآنجاکه فال. کنندیم نیتأم( wireless) میسیکامالً ب

 یاهدیکند ا بیترک گریکدیو القاء را با  یسیمغناط یشناور یفناور

 یهاتیکه هرکدام با محدود یفرد و جالب است. دو فناورمنحصربه

موفق شد با متعادل  تیدرنها سیمور مونیرو هستند. سروبه یمتعدد

 گونهچیکند که عمالً بدون ه دیتول یزیچ یدو فناور نیکردن ا

 یحبت از انتقال انرژآزادانه در فضا بچرخد. ص تواندیم یاصطکاک

 نیمخترع نیدر ب شهیتسال تا امروزه هم کوالیاز زمان ن میسیصورت ببه

 یسیمغناط قیتسال را با تعل یاز تکنولوژ یبخش تیبوده است. در فال

محصول  نیا است. دشدهیمحصول جذاب تول کیاست و  شدهبیترک

 .و بدون خطر است منیو کامالً ا دهدیولت را انتقال م ۵ یباال

 اریکه بس کندیم دیلومن تول ۶0برابر با  ییحداکثر روشنا تیفال المپ

 یاالمپ رشته کیاست که توسط  یاییلومن روشنا 4۵0از  ترنییپا

 یساعت نورده ۵0.000المپ تا  نی. اشودیم دیوات تول 40استاندارد 

سال و در صورت  ازدهیساعت،  1۲که در صورت استفاده روزانه  کندیم

 سال کار خواهد کرد. ۲۲ساعت،  ۶استفاده روزانه 

 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد            

 FLYTEالمپ معلق                            

. انتقال قدرت دیاز راه دور آشنا هست لیموبا یهایشارژ باطر ناوریبا ف حتماً

      به شمار ریابداعات چند سال اخ نیتراز مهم یکی شکیب میبرق بدون س

را عرضه  یطرح چراغ آباژور سیمور مونی. سرودیم

 نیاستفاده هنرمندانه از ا آن یژگیوکرده است که 

المپ معلق  کی Flyte یست. تکنولوژجدید ا یآورفن

بماند.  زانیآوسال در هوا  ۲۲به مدت  تواندیاست که م

ود خ یبوده و انرژ سیمبیطور کامل به یتکنولوژ نیا

 .کندیم نیاست تأم زانیآن آو یکه بر رو یرا از شارژر

ثابت )معموالً از جنس چوب  هیپاکییک المپ معلق و تکنولوژی فالیت شامل 

 یسیالکترومغناط یاز انرژ تیفال زمین قرار دارد، است. یبر رواست( که 

 یچوب هی)که در المپ و در پا کندیم ستفادهمخالف آهنرباها( ا یهاروی)ن

موجود  یها. آهنرباکندیجاذبه مقابله م نیی( و با کشش رو به پاشودیساخته م

 صورتبه بیترتنیاروشن ماندن المپ را به یبرا ازیموردن یروین یچوب هیدر پا
  

                       

     

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

  

@eptp_inc 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            0۲188۵9049۲             0۲188۵819۶8         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 

 ادامه سخن نخست:

 بکنند؟ دیوکارها چه باکسب
ها چراکه کارکنان سازمان .شودیماحساس را به کارکنان انتقال دهند کامالً  یکه حس رهبر یرانیوکارها به مدها و کسبسازمان ازین یفعل طیشرا در

آنان  یزندگ بر یریچه خواهد بود و چه تأث رانیبدانند واکنش مد خواهندیم یاند و همگوکارها آگاهبر کسب 19-دیاز عوارض کوو یها همگو شرکت

ه در ادام یموجود از آنان دعوت به همراه طیشرا حیصحبت کنند و ضمن تشر خودکامالً شفاف با کارکنان  باید رانیمد در این شرایط ،داشتخواهد 

ماه در صورت  ۶حداقل  دیتوانیم ایدارند؟ آ ینگیاندازه الزم نقدبه ایآ :سؤاالت جواب دهنداین به  یخوببه یستیبا رانیکنند. مد یدشوار کنون ریمس

وکارشان را متناسب و ساختار کسب هاتیفعال توانندیم ایآ اند؟کردههیرا ته یاحتمال یشامدهایمتناسب با پ یهابرنامه ایبحران زنده بمانند؟ آ نیادامه ا

 ییایاز مزا توانندیچگونه م تیرا کاهش دهند؟ و درنها هانهیوکار خود هزبه کسب یجد بیآس دونب خواهندیدهند؟ چگونه م رییتغ دیجد طیبا شرا

 مند شوند؟خواهد کرد، بهره جادیدر بازار ا راتییتغ نیکه ا

ها در دوره بحران سازمان رانیگ میبه تصم یتیریمد یهاهیتوص نیتریاز اصل یکی هانهیهز یداشته باشند که کاهش جد ادیبه  وکارکسب صاحبان

بلندمدت شرکت بزند. بلکه  یهابه برنامه یجد بیآس ستیباینم نهیکاهش هز نینکته است که ا نیتوجه به ا ماندیاست اما آنچه مغفول م یاقتصاد

بروند  یانسان یهاهیسرما لیو تعد هانهیدنبال هز نیببا ذره نکهیاز ا شیپ رونیازابلندمدت شرکت باشد.  یمتناسب با استراتژ دیبا یانهیهر کاهش هز

رو را کامالً  شیپ یحتمالا یهامجدد قرار دهند و فرصت ینیرشد و کاهش فروش را مدنظر و بازب یهاینیبشیوکار و برآوردها از پکسب دیجد طیشرا

احتماالً محقق  دیرسیم به نظر یکه قبالً قطع ییهاخواهند داد و فروش رییخود را تغ دیعادات خر هاآن انیداشته باشند که مشتر ادیکنند. به  لیتحل

 نخواهد شد.

وکارها کمک کند؟به کسب تواندیدولت چگونه م  
اضا دارند تق شیبه افزا اجیندارند و صرفاً احت دیجد یگذارهیبه سرما ازیدارند و ن دیتول ایارائه خدمات  تیوکارها مازاد ظرفکه کسب یفعل طیشرا در

احتماالً کاهش نرخ بهره و عوارض  نکهیرا محقق کند. با توجه به ا یامر نیچن تواندیتقاضا م کیبا تحر گذاراستیس ،سابق خود برگردند تیتا به ظرف

و بازپرداخت  نییپا یهاسفر با نرخ یهاوام یدر حوزه گردشگر توانیممثال  طوربه .ستین رانیا یامروز اقتصاد طیدر شرا یمطلوب نهیاز آن گز یناش

وکارها بوارده به کس انیز متناسب با یاتیمال یهابخشش شود. کیتا سمت تقاضا تحر داد قرار یاقشار متقاض ریکارکنان دولت و سا اریماهه در اخت 1۲

متناسب با تعداد  مدتیبهره و طوالنکم التیتسه یاعطاو  ماه ۶سهم کارفرما به مدت  مهیاز پرداخت حق ب تیمعاف، اتیپرداخت مال قیو امکان تعو

 رسدیبه نظر م نیدر نگاه اول چن دیشا .ردیوکارها در نظر بگکسب یبرا تواندیاست که دولت م یتیاقدامات حما گریاز د وکاردر هر کسب نیشاغل

کل از  یوکارها و رکود و کاهش تقاضاکسب یلیاز تعط یناش یهانهیو هز هاانیز ستیبایاما م کندیم لیبه دولت تحم یادیز نهیکه موارد فوق هز

 است. ترنیکدام سو سنگ یهانهیتا مشخص شود که کفه هز ردیقرار گ یجانب کارشناسان موردبررس
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