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سخن نخست
کرونا و حال و هوای کسبوکارها

این سخن بر آن است تا با بررسی اطالعات موجود ،توصیههایی کاربردی به
کسبوکارها و سازمانهای متولی کشور برای حفظ سالمت در چالش با
پیامدها و گسترش عوارض بیماری کووید 19-داشته باشد.
کرونا بحران بهداشتی و اقتصادی همهگیر جهانی در سال جدید است،
بسیاری از ما در حال تجربه عوارض و پیامدهای شیوع این ویروس در زندگی
فردی و کسبوکار خود هستیم .از فضای پرتنشی که در آن مشغول فعالیت
هستیم باخبریم و نگران زندگیها و کسبوکارهایی هستیم که در معرض
خطر قرارگرفتهاند .هرچند که شرایط بهزودی بهبود خواهند یافت ولی باید
آمادگی ذهنی الزم را برای مواجهه با سناریوهای احتمالی داشته باشیم تا
خوشبینیهای مفرط ما را از گرفتن تصمیمات درست و تدوین برنامههای
جایگزین گمراه نکند.
آنچه در حال حاضر همه از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا در ذهن
دارند تصویری به شرح زیر است :در اثر محدودیتهای ایجادشده برای
آمدوشدها ،تعطیلی کسبوکارهای کوچک ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها،
محدودیت کاری برای سازمانها و مؤسسات دولتی ،اجرای طرح
فاصلهگذاری اجتماعی و تشویق مردم برای ماندن در خانه لغو سفرهای کاری
و تفریحی ،کاهش مسیرهای پروازی ایرالینها ،تعطیلی رستورانها ،مراکز
تفریحی و ورزشی ،لغو همایشها و سمینارها بخشهای خدماتی کشور (نظیر
شرکتهای هواپیمایی ،هتلها و آژانسهای مسافرتی و رستورانها در کنار
خردهفروشان پوشاک و لوازم منزل) آسیبهای اقتصادی سختی میخورند
که جبران آنها در طول سال جاری و حتی سال آینده بهآسانی میسر نخواهد
بود .بهعنوانمثال گفتهشده است که جبران خسارت دفاتر خدمات مسافرتی
که حدود  %40سود ساالنه خود را از فروش تورها و سفرهای نوروزی کسب
میکردند در ماههای آتی امکانپذیر نخواهد شد.
تأثیر اقتصادی کرونا صرفاً در صنعت خدمات کشور خالصه نمیشود بلکه
برای درک صحیح آنچه در پیش است باید به ابعاد بحران کرونا در سطحی
فراتر در حوزههای تولیـد و مصرف نگریسته شود .بـرای یک تحلیل جـامع

و درست ابتدا باید شرایط عمومی اقتصاد در تحریم ایران را در نظر گرفت.
در سال جدید دولت درحالیکه دستکم تا چند ماه درگیر کنترل شیوع
کرونا و هزینههای پیشبینینشده مترتب بر آن خواهد بود ،میبایست با
توجه به کاهش قیمت نفت و عدم امکان تحقق بسیاری از درآمدهای
پیشبینیشده در برنامه  3ماهه نخست سال  99راهکارهایی بایت رتقوفتق
کسری بودجه ناشی از علل مذکور بیابد .در چنین شرایطی کسری بودجه
باعث افزایش بیشازپیش تورم و کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش
بیکاری خواهد شد و شرکتها با یخبندان بازارهای پول و اعتبار ،ظرفیت
مازاد تولید یا ارائه خدمت ،عدم وصول مطالبات و افزایش بدهیها مواجه
خواهند بود .در میانمدت ( ۶-3ماه آتی) در وضعیتی که بسیاری از شرکتها
کلیه سفرهای غیرضروری و برخی دیگر تمام سفرهای کاری را لغو کردهاند
فرآیندهای تجاری و فروش و توسعه بازار تمام سازمانهایی که جهت پیشبرد
امور به مالقاتهای مستقیم وابستگی دارند آسیب خواهند دید چراکه در
کشور ما غالب توافقات تجاری در جلسات رودررو شکل میگیرند .از طرفی
افزایش بیکاری و رکود تورمی فضای ناامنی اقتصادی را تشدید خواهد کرد
و چنین وضعیتی در سطح خانوار باعث افزایش میل به پسانداز از محل
کاهش هزینههای غیرضروری برای در امان بودن و مدیریت پیشامدهای
احتمالی در آینده خواهد بود؛ سؤال این است که عواقب هزینههای سفر یا
تفریح و سرگرمی خانوارها و تعویق تمایل به خرید ملزومات نهچندان
ضروری خانوارها چه خواهد شد؟ پاسخ احتماالً چنین خواهد بود که تشدید
بحران بیکاری یا ورشکستگی بنگاههایی که در صف اول و خط مقدم مواجهه
با عوارض اقتصادی شیوع ویروس کرونا قرار دارند ترس عمومی در سایر
بخشهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد و صرفهجویی و خودداری از انجام
هزینه به بخشهای دیگری از اقتصاد تسری خواهد یافت آنگاه اثر آبشاری
این صرفهجوییها در تمام بخشهای اقتصاد جاری خواهد شد تا شاهد
کاهش تقاضای کل و اختالل در زنجیرههای تأمین و رکود اقتصادی و
پیامدهای اجتماعی آن در سطحی بسیار وسیعتر باشیم.
 ...ادامه در صفحه آخر
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بیشتر بدانیم
پنج راهکار رشد استارتآپها بدون استفاده از شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند .انسانها از قرنها پیش که گرد آتش مینشستند و برای یکدیگر
داستان میگفتند در حال تشکیل شبکههای اجتماعی بودند؛ اما چیزی که باعث شده است امروز ،شبکههای
اجتماعی بیشتر از همیشه موردتوجه قرار بگیرند ،به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آنها به توسعه
شبکههای اجتماعی است .این روزها شاهد حضور جمع وسیعی از کاربران گوشیهای هوشمند در شبکههای
اجتماعی هستیم .این امر تا جایی پیش رفته است که بسیاری از صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها با
استفاده از حضور گسترده کاربران ،سعی در معرفی محصوالت و خدمات خود در آن شبکهها را دارند .حال
این سؤال مطرح است که آیا صاحبان کسبوکار حتماً باید در رسانههای اجتماعی فعال باشند تا کسبوکار
خود را رشد و برند خود را ارتقاء دهند؟ شاید نه .برخی از کسبوکارها بهطور طبیعی نیاز به حضور رسانههای اجتماعی دارند ،اما نه همه آنها .این یک
واقعیت است که کسبوکارها تا حدود یک دههی پیش میتوانستند بدون دخالت رسانههای اجتماعی با موفقیت راهاندازی شوند .سؤال بعدی این است
که صاحبان کسبوکار چرا میخواهند کسبوکار خود را بدون دخالت رسانههای اجتماعی اجرا کنند؟ پاسخ این سؤال میتواند متفاوت باشد .بعضی از
مردم بهسادگی نمیخواهند بهصورت شخصی یا حرفهای درگیر حاشیهها و مسائل بیحاصل در رسانههای اجتماعی شوند ،برخی دیگر نیز مایل به فدا
کردن زمان و منابع در رسانههای اجتماعی نیستند .دلیل عدهای دیگر آن است که پس از بررسی متوجه شدهاند مشتریان آنها عالقهمند به مشارکت
در شبکههای اجتماعی نیستند .مهم نیست که دالیل چه باشند ،کسبوکارها بدون استفاده از رسانههای اجتماعی نیز میتوانند به موفقیت برسند.
در این مطلب پنج راهکار برای دستیابی به این هدف ارائهشده است:
راهکار اول :استفاده از بازاریابی مستقیم
یکی از اهداف بازاریابی توسط رسانههای اجتماعی جمعآوری نام و آدرس و به دنبال آن توسعه روابط فردی است .با بازاریابی مستقیم ،صاحبان کسبوکار
اساساً همین کار را انجام میدهند؛ فقط برای این کار از رسانههای اجتماعی خودداری میکنند .بازاریابی مستقیم میتواند شامل بازاریابی ایمیلی ،تماس
تلفنی ،نامه پستی و آگهی باشد .آنها باید نباید فراموش کنند که در این فرآیند مشتریان قبلی را نیز مدنظر قرار دهند.
راهکار دوم :کسبوکار از طریق ارجاع (تبلیغ کالمی)
صاحبان کسبوکار پس از ارائه خدمات باید این سؤال را از مشتریان مطرح نمایند که از ارائه خدمات خود به آنها رضایت دارند و تحت تأثیر قرارگرفتهاند؟
اگر از مشتریان بازخورد مثبت دریافت نمودند ،از آنها بخواهند با معرفی آنها به دیگران کمک به تبلیغات کسبوکارشان کنند .اینیک روش اثباتشده
برای کسبوکار است که نیاز به حضور صاحبان کسبوکار را در فضای رسانههای اجتماعی کمرنگ میکند .همچنین میتوانند با دوستان و اعضای
خانواده ارتباط برقرار کنند و آنها را با نوع فعالیت و کسبوکار جدید خود آشنا کنند و از آنها برای معرفی شدن به دیگران کمک بگیرند.
راهکار سوم :هزینه برای تبلیغات به روشهای گوناگون
صاحبان کسبوکار اگر توان سرمایهگذاری در امر تبلیغات رادارند ،بهتر است از چند روش برای این کار استفاده کنند ،این روشها شامل قرار دادن
تبلیغات در وبسایت خود و با استفاده از راهکارهای سئو برای تبدیلشدن به ترند اول در  ،Googleخرید مستقیم فضای تبلیغاتی در وبسایتهای
دیگر ،ایجاد آگهی در روزنامههای آنالین و نشریات تجاری و غیره میباشد .اگر آنها مشتریان بالقوه محلی دارند ،سرمایهگذاری در تبلیغات محلی از
طریق رادیو ،تلویزیون و انتشارات چاپی میتواند سرمایهگذاری خوبی باشد.
راهکار چهارم :حضور در نمایشگاههای تجاری و صنعتی مرتبط
اگر نظر صاحبان کسبوکار برای حضور در رسانههای اجتماعی منفی است ،الزم است مشتریان بالقوه را در مکانهای دیگر مالقات کنند .برای شروع
نمایشگاههای تجاری و صنعتی مناسب هستند .آنها میتوانند فضایی اجاره کرده و محصوالت خود را نمایش دهند و با مشتریان بالقوه ارتباط برقرار
کنند .همچنین میتوانند با صاحبان کسبوکارهای دیگر نیز ارتباط برقرار کنند .سرمایهگذاری در طراحی حرفهای تبلیغات ،عالئم و بروشورها تأثیر به
سزایی جهت تداوم حضور آنها در بازار خواهد داشت.
راهکار پنجم :سرمایهگذاری روی یک وبسایت اختصاصی قدرتمند
اگر صاحبان کسبوکار تصمیم دارند از حضور در رسانههای اجتماعی چشمپوشی کنند ،وبسایت آنها تنها راه برای ارتباط آنالین با مشتریان خواهد
بود؛ بنابراین وبسایت آنها از هر نظر باید مناسب باشد .بهترین راه برای انجام این کار آن است که یک طراح حرفهای برای ساخت وبسایت خود
استخدام کنند .آنها نیازمند توجه ویژهی مخاطبان نسبت به صفحه اصلی ،توضیح محصوالت و اطالعات شرکت هستند .همچنین بهتر است در راهاندازی
درگاه امن تجارت الکترونیک نیز سرمایهگذاری کنند .مهمتر از همه ،باید از طریق وبسایت ،راههای ارتباطی را در اختیار مشتریان قرار دهند.
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رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی
المپ معلق FLYTE

حتماً با فناوری شارژ باطریهای موبایل از راه دور آشنا هستید .انتقال قدرت
برق بدون سیم بیشک یکی از مهمترین ابداعات چند سال اخیر به شمار
میرود .سیمون موریس طرح چراغ آباژوری را عرضه
کرده است که ویژگی آن استفاده هنرمندانه از این
فنآوری جدید است .تکنولوژی  Flyteیک المپ معلق
است که میتواند به مدت  ۲۲سال در هوا آویزان بماند.
این تکنولوژی بهطور کامل بیسیم بوده و انرژی خود
را از شارژری که بر روی آن آویزان است تأمین میکند.
تکنولوژی فالیت شامل یک المپ معلق و یکپایه ثابت (معموالً از جنس چوب
است) که بر روی زمین قرار دارد ،است .فالیت از انرژی الکترومغناطیسی
(نیروهای مخالف آهنرباها) استفاده میکند (که در المپ و در پایه چوبی
ساخته میشود) و با کشش رو به پایین جاذبه مقابله میکند .آهنرباهای موجود
در پایه چوبی نیروی موردنیاز برای روشن ماندن المپ را بهاینترتیب بهصورت

کامالً بیسیم ( )wirelessتأمین میکنند .ازآنجاکه فالیت توانسته دو
فناوری شناوری مغناطیسی و القاء را با یکدیگر ترکیب کند ایدهای
منحصربهفرد و جالب است .دو فناوری که هرکدام با محدودیتهای
متعددی روبهرو هستند .سیمون موریس درنهایت موفق شد با متعادل
کردن این دو فناوری چیزی تولید کند که عمالً بدون هیچگونه
اصطکاکی میتواند آزادانه در فضا بچرخد .صحبت از انتقال انرژی
بهصورت بیسیم از زمان نیکوال تسال تا امروزه همیشه در بین مخترعین
بوده است .در فالیت بخشی از تکنولوژی تسال را با تعلیق مغناطیسی
ترکیبشده است و یک محصول جذاب تولیدشده است .این محصول
باالی  ۵ولت را انتقال میدهد و کامالً ایمن و بدون خطر است.
المپ فالیت حداکثر روشنایی برابر با  ۶0لومن تولید میکند که بسیار
پایینتر از  4۵0لومن روشناییای است که توسط یک المپ رشتهای
استاندارد  40وات تولید میشود .این المپ تا  ۵0.000ساعت نوردهی
میکند که در صورت استفاده روزانه  1۲ساعت ،یازده سال و در صورت
استفاده روزانه  ۶ساعت ۲۲ ،سال کار خواهد کرد.

ادامه سخن نخست:
کسبوکارها چه باید بکنند؟
در شرایط فعلی نیاز سازمانها و کسبوکارها به مدیرانی که حس رهبری را به کارکنان انتقال دهند کامالً احساس میشود .چراکه کارکنان سازمانها
و شرکتها همگی از عوارض کووید 19-بر کسبوکارها آگاهاند و همگی میخواهند بدانند واکنش مدیران چه خواهد بود و چه تأثیری بر زندگی آنان
خواهد داشت ،در این شرایط مدیران باید کامالً شفاف با کارکنان خود صحبت کنند و ضمن تشریح شرایط موجود از آنان دعوت به همراهی در ادامه
مسیر دشوار کنونی کنند .مدیران بایستی بهخوبی به این سؤاالت جواب دهند :آیا بهاندازه الزم نقدینگی دارند؟ آیا میتوانید حداقل  ۶ماه در صورت
ادامه این بحران زنده بمانند؟ آیا برنامههای متناسب با پیشامدهای احتمالی را تهیهکردهاند؟ آیا میتوانند فعالیتها و ساختار کسبوکارشان را متناسب
با شرایط جدید تغییر دهند؟ چگونه میخواهند بدون آسیب جدی به کسبوکار خود هزینهها را کاهش دهند؟ و درنهایت چگونه میتوانند از مزایایی
که این تغییرات در بازار ایجاد خواهد کرد ،بهرهمند شوند؟
صاحبان کسبوکار به یاد داشته باشند که کاهش جدی هزینهها یکی از اصلیترین توصیههای مدیریتی به تصمیم گیران سازمانها در دوره بحران
اقتصادی است اما آنچه مغفول میماند توجه به این نکته است که این کاهش هزینه نمیبایست آسیب جدی به برنامههای بلندمدت شرکت بزند .بلکه
هر کاهش هزینهای باید متناسب با استراتژی بلندمدت شرکت باشد .ازاینرو پیش از اینکه با ذرهبین دنبال هزینهها و تعدیل سرمایههای انسانی بروند
شرایط جدید کسبوکار و برآوردها از پیشبینیهای رشد و کاهش فروش را مدنظر و بازبینی مجدد قرار دهند و فرصتهای احتمالی پیش رو را کامالً
تحلیل کنند .به یاد داشته باشند که مشتریان آنها عادات خرید خود را تغییر خواهند داد و فروشهایی که قبالً قطعی به نظر میرسید احتماالً محقق
نخواهد شد.
دولت چگونه میتواند به کسبوکارها کمک کند؟
در شرایط فعلی که کسبوکارها مازاد ظرفیت ارائه خدمات یا تولید دارند و نیاز به سرمایهگذاری جدید ندارند و صرفاً احتیاج به افزایش تقاضا دارند
تا به ظرفیت سابق خود برگردند ،سیاستگذار با تحریک تقاضا میتواند چنین امری را محقق کند .با توجه به اینکه احتماالً کاهش نرخ بهره و عوارض
ناشی از آن گزینه مطلوبی در شرایط امروز اقتصادی ایران نیست .بهطور مثال میتوان در حوزه گردشگری وامهای سفر با نرخهای پایین و بازپرداخت
 1۲ماهه در اختیار کارکنان دولت و سایر اقشار متقاضی قرار داد تا سمت تقاضا تحریک شود .بخششهای مالیاتی متناسب با زیان وارده به کسبوکارها
و امکان تعویق پرداخت مالیات ،معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت  ۶ماه و اعطای تسهیالت کمبهره و طوالنیمدت متناسب با تعداد
شاغلین در هر کسبوکار از دیگر اقدامات حمایتی است که دولت میتواند برای کسبوکارها در نظر بگیرد .شاید در نگاه اول چنین به نظر میرسد
که موارد فوق هزینه زیادی به دولت تحمیل میکند اما میبایست زیانها و هزینههای ناشی از تعطیلی کسبوکارها و رکود و کاهش تقاضای کل از
جانب کارشناسان موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود که کفه هزینههای کدام سو سنگینتر است.
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