
بخش سوم - سنار�و های آینده و سنار�وهای کسب و کاری
یا پاسخ به سؤال چه باید کرد؟

چند روز �یش، در سمینار بسیار مه�ی شرکت کردم. سمیناری که اساتید و متخصصان مه�ی را گردآوری
کرده بود. ا�ن سمینار بحث صبح را با مبحث اقتصاد کالن و کسب و کارها و بعد از ظهر را با مبحث جامعه و

کسب و کارها �یش برد و مخاطبانش هم اکثرا مد�ران ارشد و مد�ران کسب و کارها بودند.



سمینارهای آموخ�ه
سنار�وهای اقتصاد کالن

آن چه در ا�ن بخش از گزارش �ی خوانید، ابتدا تحل�ل اقتصاد کالن، از دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان و اس�اد
دانشگاه است. در تمام بخش های ا�ن گزارش مطال�ی را برای توض�ح بیشتر آن افزوده ام که مفروضات و

تحل�ل های شخصی است و ممکن است صح�ح نباشند. بنابرا�ن خواهشمندم ا�ن سنار�وها را به عنوان یک
حالت آلترنات�و و یکی از هزاران اتفاق محتمل �یش رو ببینید و بخوانید و «حتما» آن ها را با دانش و شهود

خود�ان بسنجید و نقد کنید.
بخش دوم مطال�ی است که در مورد محیط کسب و کار دیجی�ال و آینده محتوا بیشتر صحبت �ی کند.

در ا�ن نمودار سنار�و، فرض گرف�ه �ی شود که دو عامل بسیار مهم در اقتصاد کالن ا�ران و به تبع آن «محیط
کسب و کاری» مؤثر هس�ند: تغ��ر در منابع ریالی و تغ��ر در منابع ارزی.



در ا�ن نمودار هر چه به سمت چپ نزدیک تر شویم، اوضاع برای کسب و کارها «بدتر» �ی شود و �نها
سنار�و های امیدوار کننده که بتوانند «سرعت تخریب منابع کسب و کارها» را کاهش دهند، در بخش های

سبز آن به نمایش درآمده اند.

باز هم فرض �ی گ�ریم که تصمیم های کالن در حوزه های ریالی و ارزی، عمد�ا به سمت «بدتر�ن سنار�و»
حرکت کند (تجربه سال های متمادی مشاهده روندهای بزرگ مقیاس سیاست گذاری کالن در ا�ران) و بنابرا�ن

احتمال حرکت به سمت رکود تور�ی هم چنان باالست.

سنار�و ی امید بخش
رانفتبشکهمیل�ون2روزیصادراتامکانوگ�رد،انجامتوافق«خارجی»سطحدرکهصورتیدر

داش�ه باشیم، یکی از فرض های سنار�و «بازگشت منابع ارزی» است.
اگر ا�ن وضعیت همزمان با اعمال سیاست های انقباضی در توز�ع ریال و هم چن�ن «سیاست انضباط مالی
دولت» صورت پذ�رد، در ا�ن صورت کسب و کارها با امیدبخش تر�ن سنار�و روبرو �ی شوند. یعنی «افزایش

رشد اقتصادی مب�نی بر نفت و تشک�ل سرمایه، روند کاهشی تورم در بلند مدت، کاهش نرخ ارز و ثبات نس�ی
ارز در بازار»

مفهوم ا�ن سنار�و «رفاه» است.

راهکار کسب و کاری: تمرکز روی جذب سرمایه و «توسعه کسب و کار» به روش های شناخ�ه شده اعم از
Blitzscalingحداکثریجذبرویتمرکزیاجهانیبازارهایبهورودوسر�عوهمه جانبهرشدراهکارهاییا

مخاطبان
در سطح منابع انسانی ا�ن وضعیت یعنی بهبود شرایط معیشتی، افزایش جذب کارآموزان و حفظ ن�روهای

متوسط در کسب و کارها
» و احتماالکاهش نرخ مهاجرتکه اگر ا�ن روند بتواند طوالنی مدت ادامه داش�ه باشد، �ی تواند به خروجی «

» بینجامد.معکوس شدن روند مهاجرت«

سنار�وهای شک و تردید
1حدودجهانیبازاربها�راننفتفروشویابد،تداومخارجیسطحدرموجودوضعیتکهصورتیدراما

میل�ون بشکه در روز باقی بماند، و در صورتی که همزمان در سطوح باالی تصمیم گ�ری، سیاست های
20از�ولیپایهشوند،اجرا�یواتخاذامروز)وضع(مشابهموضعیصورتبهکهکاملصورتبهنهانضباطی

کرد.خواهدرشددرصد�40ا
ا�ن وضعیت به پنج حالت مخ�لف و پنج سنار�وی محتمل �ی انجامد که وضعیت رفاه و کسب و کارها را با

شک و تردید روبرو �ی سازد.

اول - ممکن است ا�ن سنار�و در سطح کسب و کارها با محدودیت های سرمایه گذاری و تجارت روبرو شود،
یعنی وضعیت اقتصادی به سمت رکود برود و همزمان سرمایه گذاری ها متوقف شوند. ا�ن یعنی آسیب کلی



به «تمام» کسب و کارها وارد �ی شود و همزمان «کیک اقتصادی» کوچک تر و کوچک تر و ظرفیت رشد کسب و
کارها با کاهش روبرو �ی شود.

بهکهبماندباقیدرصد40مرزدرتورمثباتوسرمایه گذاریثباتباهمزمانکارها،وکسبوضعیت-دوم
Marketکاملصورتبهکهکارها�یوکسبازبسیاریبرایوضعیتا�نزیاداحتمال - Product Fit

نیس�ند، کشنده و فرسایشی باشد.

سوم - وضعیت �ی عملی و کژدار و مر�ز که همه چ�ز به سمت بدتر شدن برود و رشد اقتصادی متوقف شود.

از منظر منابع انسانی هر سه �ای ا�ن سنار�وها یعنی ن�روهای خوب و سین�ور و باتجربه، ممکن است دیگر
اساسا «تمایلی» به کار کردن برای دریافت «ریال» نداش�ه باشند و ابزارهای مد�ریتی «مالی» برای جذب آن ها

کافی نباشد. چرا که به لطایف الحیلی خواهند توانست به سادگی برای کارهای ساده چند هزار دالری در بیاورند
و با رفاه خو�ی زندگی کنند.

طبیع�ا ن�روهای متوسط و ضعیف و �ازه کارها هم که بهره اقتصادی خاصی به بنگاه کسب و کاری ن�ی دهند،
از گردونه رقابت حذف �ی شوند.

خود ا�ن وضعیت دو دینامیسم مهم به راه �ی اندازد. بخشی از ا�ن ن�روها مجبور به مهاجرت حداقلی
هس�ند، بخش دیگری مجبور به ماندن، آموختن با حقوق بسیار اندک و وابس�گی به خانواده یا اطرافیان. در

نهایت م�زان بیکاری ب�ن ن�روهای متخصص و مهاجرت ن�روهای متوسط را شاهد خواهیم بود.

بخشی از ن�روهای متخصص ن�ز ممکن است صرفا به دنبال داشتن ثبات باالتر در دریافت اینترنت یا کاهش
هزینه های دریافت هزینه دالری، از ا�ران به کشورهای اطراف نظ�ر امارات، گرجس�ان، ترکیه، ارمنس�ان یا

آذربایجان مهاجرت کنند؛ یا ا�ن که مس�قیما برای کار در شرکت های مهم و اس�ی دنیا به سمت دنیای غرب
بروند. در نهایت ا�ن وضعیت یعنی چن�ه کسب و کارها از ن�روهای خوب و کارآمدی که کسب و کارها هزینه
آموزش و تربیتشان را �رداخ�ه اند خالی شده و درست زمانی که ن�رو باید برای کسب و کار «صرفه اقتصادی»

داش�ه باشد، او را ترک و در جغرافیای دیگری ا�ن سود اقتصادی را تولید �ی کند.

ا�ن سنار�و یکی از غم انگ�زتر�ن و دردناک تر�ن سنار�وها�ی است که در صورت تداوم وضع فعلی، به عنوان
«اول�ن حالت» شاهد آن خواهیم بود.

چهارم - که به بهبود تولید و سرمایه گذاری در کو�اه مدت �ی انجامد و به صورت موقت ممکن است آهنگ
افزایش تورم را کاهش دهد. ا�ن وضعیت برای کسب و کار یعنی «یک فرصت کو�اه برای �ثبیت شدن» و اگر

کسب و کارها نتوانند به سرعت خودشان را به ا�ن روند برسانند، تشدید وضعیت و �یشبرد آن ممکن است به
سمت سنار�وهای ناامیدکننده برود.

حفظ منابع انسانی و «حفظ هر چه داریم» در ا�ن سنار�و بسیار مهم �ی شود.



پنجم - باال بودن انتظارات تور�ی که منجر به تعم�ق رکود �ی شود. ا�ن سنار�و در نهایت به سمت کوچک تر
شدن کیک اقتصاد برای کسب و کارها و ن�ز تشدید ناامیدی از ناکارآمدی تصمیم گ�ران منجر �ی شود که

خروجی ورشکس�گی کسب و کارها را در �ی دارد.

سنار�وهای ناامیدکننده
وبرسدروزدربشکههزار50ز�ربهنفتفروشوشودبدترب�ن المللجهاندرا�رانوضعیتاگراما

3کند،رشددرصد40ازبیش�ولیپایهکهبرودسمتیبه�ولیومالیسیاست هایوضعیتهمزمان
وضعیت بسیار ناامیدکننده برای کسب و کارها �یش رو داریم:

(به تمام ا�ن سنار�وها محدودیت های اجتماعی نظ�ر محدودیت اینترنت و ن�ز شفاف نبودن اقتصاد ا�ران در
بسیاری از بخش ها و بحث های «فرا بودجه ای» را ن�ز بیفزا�ید �ا تصو�ر برای خود�ان کامل شود.)

ارزنرخگرفتنش�ابودرصد50ازباالترسطوحبهتورمافزایش-اولوضعیت
در ا�ن وضعیت ورشکس�گی گسترده و مهاجرت ن�روهای متخصص و ن�ز کار دالری گرفتن ن�روها به صورت

فریلنسری محتمل تر از ماندن شرکت هاست.

بازارهابرخیشدندالر�زهاحتمالودرصد50ازباالترسطوحبهتورمافزایش-دوموضعیت
در ا�ن وضعیت کم کم درآمد دالری ن�ز برای گذران زندگی در ا�ران مزیت خود را از دست خواهد داد و افزایش

قیمت ها به «دالر» سراغ اقتصاد ا�ران �ی آید. ا�ن یعنی چ�زی فراتر از ورشکس�گی کسب و کارها و خروج
متخصصان و سرمایه از آن ها.

وضعیت سوم - بدتر�ن سنار�وی محتمل که از دست رفتن کارکردهای ریال در «همه بخش های اقتصاد»
باشد که دیگر «ه�چ» امیدی به کمر راست کردن اقتصاد ا�ران بعد از دهه ها هم وجود نخواهد داشت.

وضعیت کسب و کارهای دیجی�ال
کسب و کارهای دیجی�ال اما به کدام سمت �ی روند؟

�قریبا در دو دهه اخ�ر، کسب و کارهای دیجی�ال دو روند مشخص را از سر گذرانیده اند و اکنون وارد روند سوم
�ی شوند.

ناشناخ�گی، �ازگی، بازار کشف نشده و فرصت های �ی شمار در بازار �ی رقیب (اقیانوس آ�ی)-
شناخ�ه شدن، رسمیت یافتن، مخالفت دیدن، ورود رگوالتوری، فرصت های کمتر در بازار با رقبای جدی-

(در بخش ها�ی نظ�ر سرویس های دل�وری، غذا، سالمت، بیمه، حمل و نقل و …)

در حالت اول و دوم کسب و کارها �ی توانس�ند با جذب سرمایه و رشد سر�ع، به پایداری و ماندگاری و تبد�ل
به سازمان برسند.



تصو�ر از اکانت لینکد�ن «نیما قاضی» برداش�ه شده است.

�نها یک تفاوت عم�ق برای ساخ�ه شدن اکوسیستم با تمام اکوسیستم های دیجی�ال دنیا وجود داشت و آن
وجه «سرمایه گذاری خطرپذ�ر» به ابعاد و گستردگی اکوسیستم های دیجی�ال دیگر بوده است.

به هر حال آن زمان �ی شد با «آزمون و خطا» به سمت �یدا کردن فرصت ها و یافتن روش رشد و توسعه و
ماندگاری گشت.

خ�ل اس�ار�اپ های شکست خورده و عدم تطا�ق «محصول - بازار» حاصل هم�ن آزمون و خطاهاست و با
Via(�ی شوند.»بهترو�ی آموزندخوردنشکستباطبیعی«سیستم هایطالبنسیمادبیات Negativa(

در دنیای محتوا، یکی از جدی تر�ن تحوالت در حال رخدادن است و آن ظهور و ش�اب گرفتن دنیای هوش
مصنوعی در ا�ن حوزه است.

هر چند ا�ن اتفاق جزو مواردی است که مدت هاست منتظر آن بودیم، اما �ی توج�ی به آن و اصرار روی
مدل های کسب و کاری گذش�ه (نظ�ر پلتفرم های تولید/خلق محتوا) یا نرفتن به سمت اتوماس�ون هم چنان

کشنده است.
در سال های آینده با ارزان تر شدن و با ادبیات کو�ن کلی «نزدیک صفر شدن» هزینه تولید/خلق محتوا، به

Content«شدنارزشمندترسمت Structure«مدلالب�هورفتخواهیمراهنمافا�ل هایوCCaaSدرکه
�یداگرایشCCAIaaSسمتبهسرعتبهاست،�ی پذ�رف�هصورتانسانیصورتبهگذش�هسال های

�ی کند.

خود ا�ن مسئله باعث بروز دو دینامیسم بزرگ در محتوای فارسی و الب�ه انگلیسی �ی شود.



,Wiki(توصیفیواطالعاتیویکی،محتواهایشدن�ی ارزش -اولحالت Informative, Descriptive(
Human(انسانیمحتواهایشدنارزش تربا-دومحالت Authentic Content(

حالت اول �ی تواند به سمت کاهش کار کارشناسان محتوا و �قل�ل کارشان به «ادیتور محتوای ماش�ن» منجر
شود که با توجه به وضعیت اقتصادی و سنار�و ها�ی که شرح دادم، تغ��ر شغل و رفتن به سا�ر فیلدهای
دنیای دیجی�ال (مهاجرت کاری) یا تغ��ر جغرافیای زندگی (مهاجرت همه جانبه) از ن�ا�ج و خروجی های آن

خواهد بود.

حالت دوم �ی تواند به سمت افزایش رونق بازار آموزش مهارت های منحصر کننده نظ�ر نوشتن به لحن و زبان
انسان و ن�ز رونق گرفتن ترف�ع کارشناسان محتوا به «نویسندگان»، «ک�ی رایترها»، «خالق نویس ها» و … شود.

یدیکارجایگز�ن�ی تواندAIآندرکه�ی شودکاریوکسبجدیدمدل هایظهورباعثحالتا�نهم چن�ن
و انسانی در بخش های «�کراری» آن شود. درست مانند اتفاقی که با ظهور ربات ها، در بخش های مخ�لف
صنعت رخ داده است و وظایف مالل آور، خطرناک و �کراری به ماش�ن های غ�ر هوشمند س�رده شده اند.

چه باید کرد؟
اما برسیم به بخش نها�ی ا�ن گزارش و هم چن�ن صحبت از ا�ن که در ا�ن بازی بزرگ که بیشتر سنار�وها از

سمت و سوی دیگری روانه �ی شوند، یک کسب و کار باید چه کارها�ی انجام دهد �ا «حداقل آسیب» را ببیند؟
(دقت کنید که آسیب ندیدن �قریبا در یک سنار�و امکان دارد که خود آن سنار�و هم جزو مواردی است که

اقتصاددانان بزرگ کشور با شک و تردید به آن �ی نگرند.)

در ا�ن قسمت باز به برخی از راهکارهای اقتصاددانان، جامعه شناسان و ام�الهم رجوع �ی کنم و بخشی از
گف�ه ها و توضیحاتشان را با توض�ح بیشتر �ی نویسم.

اول - حفظ و �ثبیت نقدینگی، انضباط مالی
اول�ن راهکار ا�ن است که کسب و کار روی مفهوم «انضباط مالی» و �یشگ�ری کامل از ریخت و پاش هزینه

کند. یعنی بودجه بندی دق�ق، پایبندی به بودجه و استفاده از راهکارها�ی که قبال امتحان شده و جواب
گرف�ه اند.

برای �یشگ�ری از بدهکاری و از دست دادن ارزش �ولی ن�ز، کسب و کارها ممکن است به سمت سرمایه گذاری
روی «س�ر تور�ی» و کاالها�ی بروند که ارزششان در برابر ریال حفظ �ی شود.

دوم - توجه و�ژه به منابع انسانی
آن چه باعث �ی شود افراد دور و بر شما بمانند، دیگر ن�ی تواند «اهرم های تشویقی مالی» باشد. سقوط ارزش

ریال در برابر دالر و ن�ز حقوق حداقلی که کارکنان متخصص در همه جای دنیا دریافت �ی کنند، هرگز توسط
کسب و کارها، حتی �ولدارتر�ن آن ها ن�ز قابل جبران نیست.



بنابرا�ن الزم است مد�ران بیش از �یش روی فاکتورها�ی که باعث ایجاد «انرژی احساسی» �ی شوند
سرمایه گذاری کنند. ا�ن فاکتورها به نوعی «سرمایه فرهنگی ا�رانیان» هس�ند و باعث �ی شوند «انرژی کارکنان

برای ماندن کنار شما» در محیطی منحصر به فرد که برایشان ساخ�ه اید حفظ شود و «کمتر» ر�زش
داش�ه باشند.

ا�ن موارد در فرهنگ ا�رانی شامل «نوروز، چهارشنبه سوری، شب یلدا» و ام�الهم هس�ند.
در حقیقت باید درون شرکت چ�زها�ی به کارکنان�ان بدهید که در ب�رون قابل دسترسی نیس�ند. مواردی نظ�ر

برابری، شنیده شدن، حس �قد�ر و ارزشمندی، حسامنیت، آزادی،«عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و ن�ز
»دیده شدن

ا�ن ها مواردی هس�ند که �ی توانند افراد را کنار شما نگه دارند.
یاد�ان باشد که کارمندان شما به «موضع گ�ری های اجتماعی» شما در برابر �یشامدهای اجتماعی بسیار

حساس  هس�ند و اگر چه به شما ن�ی گویند، اما ز�ر «رادار» آن ها هستید.
جریان «شنیدن از کارمندان» به صورت منظم را فراموش نکنید. آن ها چ�زها�ی �ی بینند که شما ممکن است

هرگز نتوانید ببینید.

سوم - پادشکنندگی
داشتن دید «بدبینی» به کسب و کار و باز خلق فرآیندها و رویه ها و توجه به «موتور خلق �ول» سازمان

ضرورت دارد.
ضروری است که روی آموزش خود�ان و ن�ز آمادگی روانی برای مقابله با بحران به صورت جدی سرمایه گذاری

کنید.
ضروری است که دا�ره آشنایان و افراد قابل اعتماد�ان را که در موارد بحرانی بتوانید به آن ها مراجعه کنید را

بازبینی و �ثبیت کنید.
ضروری است که برای هر یک ريال که در سازمان خرج �ی شود، توجیه داش�ه باشید.

ضروری است که جریان ورود سرمایه و ن�ز جذب سرمایه بیش از حد نیاز، را جدی بگ�رید. (برای ا�ن کار نیاز به
مهارت های مذاکره، دانش مالی خوب و ن�ز صبر و حوصله بسیار زیاد) دارید.


