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خطر بیخ گوش 
امنیت غذایی جهان

اهداف شما فرایندمحور هستند
 یا نتیجه محور؟
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سخن سردبیر

آیا ما منزوی هستیم؟
پاسخ کوتاه: بستگی به شعاع دایره  ای دارد که در آن زندگی 

و معاشرت می کنیم.
تأثیر  او  اطرافیان  و  او  سرنوشت  در  انسان  زندگی  جغرافیای 
صنعت  در  است.   کننده  تعیین  بسا  چه  و  می گذارد  بسزایی 
بخاطر  شغل  میلیون   ۱۰۰ توریسم  در  و  میلیون   ۲۵ هوایی، 
جهان  در  اقتصادی  است.اوضاع  مخاطره  معرض  در  کرونا 
پیدا می کند که مردم »اطمینان ذهنی و روانی«  زمانی بهبود 
فن  شرکت  های  است.  ایمن  آمدن«  »بیرون  که  کنند  پیدا 
با استفاده از هوِش مصنوعی »درحال حاضر« مشغول  آوری 
از  از زمانی که در فرودگاه  لوازمی هستند که مسافر  طراحی 
خارج  فرودگاه  از  مقصد  در  که  وقتی  تا  می شود  پیاده  تاکسی 
می شود، برای تشریفاتِ سفر به هیچ وسیله  ای دست نزند.ده 
 ها شرکت در پی راه  هایی هستند که سیستم خودپرداز بانک ها 
تلفن همراه خود عموم عملیات  روی  از  و همه  برچیده شود 
بانکی را انجام دهند. در جهان امروز، جغرافیای فکری مهم تر 
از جغرافیای سرزمینی است. در عین حال، انزوای فکری بدتر 
از انزوای جغرافیایی است. جغرافیای فکری شامل همه اقشار 
نماینده  کارآفرین،  دانشگاه،  استاد  پزشک،  مهندس،  می شود: 
جغرافیای  شعاع  اما  بانکدار.  و  معلم  مدیر،  صنعت گر،  مجلس، 
فکری افرادی که فکر می کنند و تصمیم می گیرند از همه مهم تر 
است چون آنچه مستقیم مشاهده می کنند، تجربه می کنند و در 
جدی  تأثیر  آنان  استنتاج  و  استنباط  در  می گیرند  قرار  معرض 
دارد تنها عنصری که می تواند امالحِ ته  نشین شده  ی ذهن را 
تکان دهد، افزایش شعاع دایره  ی زندگی، تعامل و یادگیری 
می  آموزد،  زبان  سال  ده  زیر  کودک  شرایطی  چه  در  است. 
شعاِع  که  وقتی   می شود؟  آشنا  موسیقی  با  و  می گیرد  یاد  شنا 
کودک  از  گیرد.  بر  در  را  سال  سی  حداقل  مادِر،  و  پدر  فکر 
شش ساله انتظاری نیست که به اتکاء خود شنا بیاموزد. تاریخ 
اقتصادی اروپا به وضوح معّرف این واقعیت است که »فرصِت 
اتصاالت« به کشورهای دیگر و حتی قاره  های دیگر، زمینه  
کارآفرینان  فکِر  جغرافیای  و  فکری  افق  تر شدن  بزرگ   ساز 
شد. معاشرت و تبادل نظر با افراد تکراری و ثابت، شعاع فکر را 
نیز با زنجیر قفل و متوقف می کند. بی  دلیل نیست در دانشکده  
نفر  چند  همیشه  جهان،  کلیدی  دانشگاه  های  مختلف  های 
از کشورهای دیگر حضوردارند تا شعاع فکِر  »استاد مهمان« 
یا  یا شرکت  فرد  اساتید وسیع تر شود. چگونه یک  و  دانشجو 
بنگاه یا محقق یا مهندس یا پزشک یا نماینده مجلس یا مدیر 
گسترش  را  خود  فکر  جغرافیای  می تواند  دائماً  کارآفرین  یا  و 
و  سیستم  ها  از  می کند،  معاشرت  که  جدیدی  افراد  با  دهد؟ 
تشکیالتی که بازدید می کند، از بیوگرافی و تجربیات جدیدی 
اندیشه  شعاع  باید  که  »فکرجدیدی«  از  و  می کند  مطالعه  که 
انسان  که  دارند  اجماع  روان شناسان  دهد.  گسترش  همواره  را 
۹۰درصدِ آنچه می گوید و بدان عمل می کند از ناخودآگاه اوست. 
ناخودآگاه، تشکیک نشود، خانه تکانی نشود،  اگر در رسوبات 
سوال نشود، داده  های نوین وارد نشود، نباید منتظِر خروجی 
جدید بود. شاید کلیدی  ترین خدمتی که یک دولت نسبت به 
مردم خود و به پرسنل خود و به خصوص پرسنل سیاسی و 
این است که »فرصت  های  امنیتی خود می تواند عرضه کند، 
مقایسه« را برای آنها فراهم آورد و شعاع دوایر فکری آنها را 
وسیع  تر کند. انزوای سیاسی به  تدریج توهم می آورد؛ انزوای 

فکری، فقر؛ و انزوای معاشرتی، هر دو.
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پایدار  تولید  های  نظام  از  تازه  نسل  ایجاد  تولید  جهش 
ثروت است که همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی 
هم  موجود  رویکردهای  با  و  دهد  می  ارتقا  پله  چند  را 

متمایز است.
اقتصادی  های  نسل  دهد  می  نشان  اقتصاد  علم  تاریخ 
با هدف ایجاد جهش پایدار تولید شکل گرفته اند که با 
رفع ایرادهای وضع موجود؛ مکتب فکری جدیدی  ارائه 

می کردند.
هدف جهش تولید را شاید ایجاد نسل برتر اقتصادی در 
ایران اسالمی بدانیم که ۱( تولید ملی را تقویت می کند 
به  منابع  و  افزوده  ارزش  های  حامل  تبدیل  ۲( ضریب 
تولید ثروت واقعی به حداکثر می رساند 3(  تاثیرگذاری 
آن بر رفاه و زندگی همه مردم  مشهود خواهد بود 4( 
کیک   )۵ شوند  می  شریک  ثروت  تولید  در  مردم  همه 
عادالنه  هم  توزیع  و  شود  می  برابر  چند  ملی  اقتصاد 

خواهد بود.
تازه  نسل  ایجاد  به  باید  تولید  جهش  سال  در  بنابراین 
اقتصادی که تولید ثروت را به حداکثر می رساند و مبانی 

تصمیم گیری را علمی می کند؛ کمک کنیم.
از طرف دیگر؛ در انقالب اسالمی که مصداق انفجار نور 
بوده است در ادامه با انفجار نوآوری و خالقیت و کارایی 
حداقل  و  شود  همراه  واقتصاد  مدیریت  های  عرصه  در 
محور  تولید  اقتصاد  تحقق  باید  روند  این  در  دستاوردها 
و  توزیع  تولید،  بخشهای  در  آن  آوری  تاب  افزایش  و 

ساماندهی سبک مصرف باشد.
در آن صورت اقتصاد ایران توسعه یافته هم با تکیه بر 
فرهنگ اسالمی – ایرانی و کلید تبدیل همه پتانسیل ها 

به عملکردهای استثنایی شکل می گیرد.
دستاورد بهینه این روندها همان ” جهش تولید « است 
تولید  جهش  سال  را   ۱3۹۹ هم  رهبری  معظم  مقام  و 

نامگذاری کردند.

ایجاد رونق اقتصادی، بهبود کسب و کار و بهبود درآمد 
اقشار مختلف جزو اولویت های یک کشور است و برای 
اینکه مجموعه فعالیت های ما یک تحول اساسی در امر 
اقتصاد ایجاد کند به پیوست توسعه تعاونی نیاز است و 
اقداماتی  باید  کند  عمل  موفق  پیوست  این  اینکه  برای 
صورت گیرد که از جمله این اقدامات برنامه ریزی برای 

توسعه فراگیر تعاونی هاست.
روانشناسی توسعه تعاونی هم ایجاب می کند همه عوامل، 
رفتارها و انگیزه همه ارکان مستقیم و غیر مستقیم تولید 
و  شود  تقویت  واقعی  ثروت  یا  افزوده  ارزش  ایجاد  و 
و جهش  اقتصادی  رونق  و  توسعه  و  رشد  به  امیدواری 
تولید به حداکثر برسد. همه مردم با همه منابع خود وارد 
عرصه تولید واقعی می شوند و همه بازارهای اقتصادی 
هم  اعم از پول و کار و کاال و سرمایه هم در خدمت 

تولید ملی قرار می گیرند.
مصرف  احترام  مورد  داخلی  عرصه  در  هم  که  تولیدی 
توان رقابتی  از  کنندگان و خانوارهاست و هم در خارج 

باالتری برخوردار خواهد بود.

جهش تولید ملی نیازمند فضای مطلوب روانشناسی است 
تا همه ظرفیت های ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت 
در همه مختصات سرزمین و جغرافیای طبیعی و انسانی 
قرار  ثروت   ایجاد  مسیر  در  و  شود  فعال  اقتصادی   و 
به سمت  باید  و  است  تعاونی  اقتصاد  هنر   این  و  گیرد 
اقتصاد تعاونی  جامع و کامل با عضویت صدها میلیون  
نفر – عضو و حتی یک میلیارد نفر – عضو حرکت کنیم 
متنوع  تعاونی  دهها  در  تواند  می  ایرانی  فرد  یک  یعنی 
عضو شود و هیچ تضادی هم با حضور در بخش های 
دیگر ندارد یعنی یک فرد می تواند عالوه بر عضویت در 
دهها تعاونی کشاورزی ، صنعتی و خدماتی در بخشهای 

غیرتعاونی هم فعالیت کند.
محصوالت  تولید  در  خودکفایی  نهضت  است  کافی 
مانند  بسپاریم  فراگیر ملی  تعاونی های  به  را  کشاورزی 
صنایع  توسعه  تا   – و  گیاهی  داروهای  و  شکر  برنج، 

پتروشیمی و دانش بنیان  واگذار کنیم.
انگیزه  با  همراه  اقتصادی  فضای  باید  کار  این  برای 
ملی  و  جمعی  و  فردی  نفع  و  سودآوری  و  اقتصادی 

فراهم شود و سهم بخش تعاون از بازارهای کاال، پول 
و سرمایه و کار به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد؛ بانک 
بگیرد،  شکل  تعاون  درحوزه  متمایز  ای  توسعه  های 
سهام تعاونی در بورس تا چند برابر افزایش یابد، تعاونی 
های روستایی کامل تا استانی و ملی توسعه یابد، نظام 
آموزش عالی توسعه تعاونی را به گفتمان ملی تبدیل کند 
و  باید فرآیندهای وسیله – هدف و ابزارهای اقتصادی و 

سیاستی به نفع تعاونی ها متحول شود.
این تالش ها و رویکردها در سال جهش  بهنیه  برآیند 
تولید – کاهش هزینه  کیفیت  و  ارتقای کمیت   ( تولید 
نفع  به  ها  قیمت  ساماندهی   – شده  تمام  قیمت  و  ها 
شبکه  هزینه  کاهش  و  ساماندهی   – کنندگان  مصرف 

های توزیع( است که باید در سطح جامعه تبیین شود.
ایران به اقتصادی نیاز دارد که بیشترین همگرایی را با 
و  باشد   داشته  اسالمی  جامعه  اقتصادی  های  فضیلت 
بخش مهمی از دغدغه های رهبری را که پیشرفت توام 
با عدالت است، تحقق بخشد و اقتصاد تعاونی می تواند 

در این عرصه موثر باشد.
رویکرد جهش  با  توانیم  می  ها  تعاونی  جامع  توسعه  با 
تولید ۱( تولیدات کشاورزی را حداقل تا دو برابر افزایش 
دهیم۲( نرخ بیکاری تا سطح تک رقمی کاهش می یابد 
ثروت تحقق  توزیع عادالنه  و  توسعه عدالت محور    )3
شکل  پایدار  نجومی  اقتصاد  های  شاخص   )4 یابد  می 
می گیرد ۵(  صادرات ممتاز و متمایز در اقتصاد جهانی 
و منطقه ای قابل تحقق خواهد بود 6(نفت زدگی اقتصاد 
ملی کمتر می شود 7( تاثیر تحوالت اقتصادی در زندگی 
تولید نقش  مردم ملموس خواهد بود چون خودشان در 
از اقتصاد مردم محور و عدالت  دارند و –.8( نسل تازه 

محور  ؛ تاب آور و پایدار تاسیس خواهد شد. 

بحران کرونا در دراز مدت قطعا بر امنیت غذایی 
جهان اثر خواهد گذاشت. طبیعی است که جمعیت 
جهانی  جامعه  اقشار  دیگر  از  بیش  پذیر  آسیب 
پیامد  قطعا  شد  خواهد  مواجه  غذایی  ناامنی  با 
ها  میلیون  که  اینست  جهان  سراسر  در  قرنطینه 
گردشگری،  صنعت  ها،  رستوران  کارکنان  از  نفر 
با  و  شوند  می  بیکار  هواپیمایی  صنعت  ها،  هتل 
به  ها  بیکاری  موج  این  اقتصادی،  بحران  توسعه 

صنایع دیگری نیز بسط خواهند یافت.
بین  تولیدات  و  ارتباطی  های  کانال  از  بسیاری   
المللی احتماال دچار اختال خواهند شد که این امر 

می تواند ناشی از کمبود نیروی کار باشد.
احتماال  نشدنی  فاسد  غذایی  مواد  تولیدکنندگان 
موضوعی  شد؛  خواهند  مواجه  تقاضا  افزایش  با 
در سراسر جهان  تقاضای حبوبات  در  تاکنون  که 
موادغذایی  از  بسیاری  طبعا  است.  شده  مشاهده 
ایمنی  سیستم  تقویت  برای  ها  آن  خواص  که 
به  توجه  با  و  است  شده  روشن  مردم  برای  بدن 
همه گیری این ویروس و نقش مهم ارزش تغذیه 
ای مواد غذایی، تقاضا برای این نوع مواد غذایی 
باالخواهد رفت که قطعا تاش و مجاهدت مضاعف 
تولیدکنندگان را می طلبد. بحث واردات مواد اولیه 
دولت  تاش  نیز  و  مواجه خواهد شد  با مشکالتی 
برای کنترل بازار ارز و ایجاد امنیت در بازار عامل 
متعاقبا  و  تولیدکنندگان  به  بسیار مهمی است که 

مصرف کنندگان کمک خواهد کرد.
بر  بحران  این  چشمگیر  تاثیر  از  اینکه  ضمن 
و  گذشت  بسادگی  توان  نمی  صادراتی  بازارهای 
برای  ای  تازه  کارهای  و  ساز  بینی  پیش  به  نیاز 
به  رسیدن  شود.  می  احساس  بازارها  این  حفظ 
غیرنفتی  صادرات  ۲۲درصدی  ساالنه  رشد  نرخ 
از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی نیز 
بازارهای  ترین  مهم  جمله  از  یشود  م  محسوب 
منطقه برای صادرات موادغذایی ایران سه کشور 
گترین  بزر  و  اولین  است.  عمان  و  عراق  روسیه، 

ایران،  ی  غذای  صنایع  محصوالت  واردکننده 
غذایی  از محصوالت  بسیاری  در  که  است  عراق 
است  دارا  را  نخست  جایگاه  ایران  ی  صادرات 
بوده  چشمگیر  همواره  عراق  واردات  .تقاضای 
موادغذایی  بزرگ  خالص  واردکننده  پیوسته  و 
سهم  توانسته  نیز  ایران  و  است  بوده  منطقه  در 
و  کند  تامین  را  کشور  این  موادغذایی  از  مهمی 
جزو شرکای تجاری طبیعی ایران شناخته میشود. 
که  هطوری  دارد ب  افغانستان  را  جایگاه  دومین 
صادرات  برای  نخست  کشور  چهار  جزو  همواره 

غذا  صنعت  به  مربوط  گروه  محصوالت  یکایک 
قرار دارد. سومین جایگاه از آن روسیه است.

از  برخی  ایران،  در  کرونا  ویروس  شیوع  پی  در 
کشورهای همسایه مرزها را بستند و صادرات غیر 
واردات و صادرات  است.  نقتی دچار مشکل شده 
حضور  بودن  طوالنی  به  بستگی  محصوالت 
تبعاتی  موضوع  این  قطعا  اما  دارد.  کرونا  ویروس 
در  که  همانطور  داشت.  خواهد  ایران  اقتصاد  در 
چین مالحظه شد اقتصاد چین در عرض یک ماه 
در آستانه فلج شدن قرار گرفت و مراودات تجاری 
این کشور قدرتمند اقتصادی متوقف شد. صادرات 
کاالهای روسی به چین با توجه به شیوع ویروس 
تنها  و  یافت  کاهش  چهارم  یک  از  بیش  کرونا، 

صادرات و واردات کاالهای عمده ادامه دارد.
تدابیر شدید  و  بیماری  این  با شیوع  مقابله جدی 
شیوع  از  جلوگیری  روند  سرعت  بر  که  ایمنی 
بیافزاید و اطاع رسانی دقیق و شفاف یه  بیماری 
باید در دستور کار فوری دولت و مسئولین  مردم 
بودجه سال  برنامه  قرار گیرد. در شرایطی که در 
پایه  غیرنفتی  اقتصاد  بر  بودجه  اصلی  اتکاء  آینده 
ریزی شده است باید برنامه ریزی دقیق و حساب 
از ضربه  برای جلوگیری  از سوی دولت  ای  شده 
به صادرات غیرنفتی در شرایط بروز بحران هایی 

مانند شیوع ویروس کرونا اندیشیده شود.

 هر کدام از ما اهدافی کوچک و بزرگ در زندگی 
و کسب و کارمان داریم که پیوسته در تالش برای 
رسیدن به آن ها هستیم. اهدافی هم قباًل داشته ایم 
که یا موفق شده ایم به آن ها برسیم و یا اینکه در 
رسیدن به آن ها ناکام مانده ایم و جزو شکست های 
دسته  اهداف  می شوند.  محسوب  زندگی  در  ما 
سومی هم هستند که در میانه راه بنا به هر دلیلی 
نکته  اما  کرده ایم.  رهایشان  خودمان  ترجیح  با  و 
ترس  خودش  با  هدف  انتخاب  که  است  این  مهم 
به همراه می آورد و هر چقدر که آن هدف بزرگ تر 
بیشتر خواهد شد.  باشد، ترس ما هم  ارزشمندتر  و 
که  طوالنی  مسیری  از  ترس  و  شکست  از  ترس 
باید طی کنیم تا به آن هدف دست یابیم. از طرفی 
بی فایده  و  کسل کننده  بزرگ  اهداف  بدون  زندگی 
خواهد  همراه  به  مالل  و  بی انگیزگی  بود،  خواهد 
آورد و روزهای ما را تکراری و بی رنگ وبو خواهند 
لذت  و  هیجان  بزرگ،  اهداف  بدون  زندگی  شد. 
بدون  زندگی  داشت.  نخواهد  همراه  به  را  کافی 
روزمرگی  دچار  ما  می شود  باعث  بزرگ  اهداف 
انتخاب  که  هم  چقدر  هر  دلیل  همین  به  شویم. 
اهداف بزرگ ترسناک و همراه با فشار و خستگی 
باشند، برای ما دوست داشتنی هست و برای کسب 
هستیم  این  از  ناچار  خودمان  از  رضایت  بیشترین 
که دست به دامانشان شویم. البته ترس از اهداف 
است.  مرتبط  هم  آن ها  به  ما  نگاه  طرز  به  بزرگ 
شاید اگر به شکلی دیگر به این اهداف نگاه کنیم 

و به سبکی متفاوت تر برای رسیدن به آن ها تالش 
کنیم، شرایط تغییر کند و دستیابی به آن ها برایمان 
وقتی که  شود.  خوشایندتر  برایمان  مسیر  و  آسان تر 
کتاب  پنجاه تا  سال  طول  در  می گیرم  تصمیم  من 
اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  این  و  کنم  مطالعه 
واقع یک هدف گذاری  در  انتخاب می کنم،  امسالم 
از  صفحه  آخرین  تا  و  داده ام  انجام  محور  نتیجه 
پنجاهمین کتاب را به اتمام نرسانم، به هدفم دست 
را  نهایی  و  اصلی  لذت  و  آن خوشحالی  و  نیافته ام 
احساسش  باید  که  آن طور  و  نیاورده ام  دست  به 
روز  هر  می گیرم  تصمیم  وقتی که  اما  نکرده ام. 

بخوانم و هدفم همین  پنجاه صفحه کتاب  حداقل 
مطالعه پنجاه صفحه ای روزانه می شود، هدف گذاری 
خواندن  با  من  واقع  در  داده ام.  انجام  فرایندمحور 
روزانه پنجاه صفحه کتاب به هدفم می رسم و آن 
روز خودم را با خوشحالی و لذت رسیدن به مقصود 
می گیرم  تصمیم  وقتی  من  می رسانم.  اتمام  به 
نویسنده ای موفق شوم، شاید سال های سال تالش 
کنم و هرگز هم خودم را نویسنده ای موفق ندانم. 
شاید در مسیر پیمودن مسیر برای رسیدن به هدف 
هیچ وقت  و  شوم  ملول  و  خسته  نویسندگی  بزرگ 
تصمیم  وقتی  اما  دست یابم.  آن  به  نتوانم  هم 

در  بنویسم،  صفحه  سه  حداقل  روز  هر  می گیرم 
رسیدن  لذت  روزانه  کار  این  انجام  با  صورت  این 
به هدف را می چشم و احساس موفقیت می کنم و 
شاید این کار را سال ها انجام دهم و در این مدت 
از همان فرایند لذت ببرم. به نظرم انتخاب اهداف 
انتخاب  از  اثربخش تر  و  مفیدتر  بسیار  فرایندمحور 
لذت ها  بخواهیم  اگر  و  محور هست  نتیجه  اهداف 
از آن را جمع کنیم شاید  ناشی  و احساسات خوب 
و  لذت  بزرگ،  هدف  یک  به  رسیدن  برابر  چندین 
شادی و حس خوب نصیبمان شود. ما انسان ها ذاتًا 
دستاوردی  بدون  بلندمدت  تالش  تحمل  عجولیم، 
کم  زود  می شویم،  ناامید  زود  نداریم،  را  خاص 
و  شادی ها  به  ما  می کنیم.  رها  زود  می آوریم، 
دل خوشی های کوچک نیاز داریم. ما نیاز داریم که 
مدام خودمان را تشویق و تحسین کنیم، نیاز داریم 
حس انجام کاری مفید داشته باشیم. دوست داریم 
موفقیت  و  بودن  مفید  حس  خواب  موقع  شب ها 
اهداف  باشیم.  داشته  آرام  این گونه خوابی  و  بکنیم 
فرایندمحور این نیازهای ما را برآورده خواهند کرد 
اهداف  به  بلندمدت  در  شد  خواهند  باعث  البته  و 
بزرگ و ارزشمندی دست یابیم؛ اما شرط الزم در 
انتخاب اهداف فرایندمحور این است که ما عاشق 
لذت  آن  انجام  از  و  باشیم  فرایند  آن  دادن  انجام 
نخواهد  دوام  زیادی  مدت  آن  انجام  وگرنه  ببریم 
آورد و دستاورد دندان گیری نصیبمان نخواهد شد.

تحوالت در طبیعتًا نگاه به آینده و تاثیر این واقعه در مناسبت های آینده ضمن آن 
که باعث می شود، از غافلگیر شدن احتراز کنیم، بلکه می توانیم به جای ورود به 

آینده نامعلوم، آینده  های متصور خود را بسازیم.
به جرأت می توان گفت که بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ واقعه تاریخی به این 
از  البته آثار شیوع ویروس کووید ۱۹  وسعت جهان را تحت تاثیر قرار نداده بود. 
جهت تاثیر گذاری در سطح وسیعی از جهان دارای نقاط مشترک با جنگ جهانی 
دوم است، اما از لحاظ کیفیت و ماهیت به هیچ عنوان در یک حوزه قرار نمی گیرد، 
را در حوزه های درگیری دچار  تمامی موجودات زمین  چرا که جنگ جهانی دوم 
حوادث مخرب و ویرانگر قرار داد و انسان ها را همراه با محیط زیست آنها نابود می 
کرد، اما کووید ۱۹ در کنار حمله به انسان ها، به اعتقاد دانشمندان زیست شناسی، 
فرصتی حیاتی برای زمین فراهم آورد تا آسیب های غالبًا انسان ساز به محیط های 

طبیعی ترمیم شود.
آنچه مهم است، حوادث بزرگ، روندها را در کل جهان تحت تاثیر قرار می دهند و 
تبدیل به مبدا تاریخی می شوند، به خاطر همین با وجود این که هنوز بررسی های 
دست  به  جهان  در  کرونا  منحوس  ویروس  شیوع  منفی  و  مثبت  اثرات  از  دقیق 
نیامده، و هنوز جهان به طور مستقیم درگیر آن است، در زبان عموم مردم، تبدیل 
به یک مقطع تاریخی شده است، پس به تبع همین مسئله در این مجال کوتاه 
تالش می کنیم جهان بعد از کرونا را در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه های 

فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
در حوزه قدرت به خصوص قدرت نرم، با توجه به اینکه برخالف جنگ های جهانی 
که کشورها روبروی هم قرار می گرفتند، در مبارزه با ویروس کرونا، همه ملت ها 
و دولت ها در یک جبهه قرار دارند و یک موجود نادیدنی به نام ویروس که کل 
حجم آن را در جهان جمع آوری کنید، به ۵ گرم هم نمی رسد، در یک طرف قرار 
دارد. بنابراین همه کشور ها اگرچه با یک دشمن در حال مبارزه هستند، اما هر کدام 
جبهه خاص خود را دارند و پیروزی هر کشوری به پیروزی بقیه نیز منجر خواهد 
شد، لذا هر کشوری بتواند زودتر به دارو و واکسن این بیماری دست پیدا کند، در 
بین ملت های جهان به یک اعتبار و قدرت نرم قابل مالحظه ای دست پیدا خواهد 
کرد. به نظر می رسد در مواجهه با کرونا، اگرچه تعارضات و رقابت های موجود در 
بین کشورها همچنان ادامه دارد،اما با این وجود در مقابل جبهه کرونا، همه در یک 
طرف ایستاده اند و این دشمن مشترک، انسانها را به اندیشه هایی همانند داشتن 
سرنوشت مشترک سوق خواهد داد که نتیجه آن می تواند در ابعاد اجتماعی، ملت 

ها را به همدیگر نزدیک تر کند.
بین کشورهای  در  اقتصادی  و  امنیتی  احتمال شکل گیری همکاری های  افزایش 
منطقه ای و ظهور قدرت های جدید در راس هرم قدرت های جهانی  دور از ذهن 
نیست، چرا که در شرایط حاد کرونایی، اعتماد ها و نحوه همکاری ها دچار بازنگری 
با شرایط  انتخاباتی متناسب  تعاریف توسعه و همچنین شعار های  خواهند شد و 
انتخاباتی  تبلیغات  احزاب و گروه های سیاسی در  لذا  جدید شکل خواهند گرفت، 
خود بیشتر روی اقتصاد داخلی تاکید خواهند کرد  و سیاست داخلی نقش پررنگ 
خود را تقویت خواهد کرد. اما آنچه مهم است اینکه کشف احتمالی عامل انسانی 
ساخت ویروس کرونا، منجر به کاهش اقتدار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور 
دخیل در آن شده و منجر به افزایش احساس مسئولیت بیشتر در دولت ها برای این 
گونه فعالیت ها خواهد شد و آنها را محتاط تر خواهد ساخت. بهره گیری سیاسی 
کشورها برای تضعیف رقیب، کشور سازنده کرونا را به یک انزوای غیر ارادی در 
بین ملت ها و بخصوص با تبلیغات گروههای تندرو، به دشمن فرضی جدید نظام 

های سیاسی تبدیل خواهد کرد.
در حوزه های اجتماعی، کرونا منجر به شکل گیری نهادها و ساختارهای جدید 
خواهد شد، چراکه فعالیت های اجتماعی غالبًا توام  با اجتماع آدم ها همراه است و 
کرونا این شرایط را دچار دگرگونی کرده است، لذا نحوه فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی دچار یک دگرگونی شکلی و ساختاری خواهد شد و در آینده شاهد شکل 
گیری نهادهای اجتماعی متناسب با شرایط جدید و بیشتر با تکیه بر فضای مجازی 
های  و کالس  مجازی  جلسات  تشکیل  شاهد  امروزه  که  همانطور  بود،  خواهیم 
مجازی هستیم که طبیعتًا این اتفاقات فرهنگ و سبک زندگی جوامع را نیز دچار 

تغییرات ساختاری خواهد کرد.
عرصه ی دیگری که به شدت تحت تاثیر ویروس منحوس کرونا قرار گرفت و 
اتفاقًا بسیار سریعتر از سایر حوزه ها واکنش نشان داد، حوزه اقتصاد است. در حوزه 
اقتصاد، از یک سو ایجاد موازنه روزانه بین عرضه و تقاضا دچار چالش جدی شد 
از سالیان دور منسوخ شده بود، در حوزه کاالهای بهداشتی و  انبارداری را که  و 
البته در خصوص کاالهای دیگری مثل نفت، نشان داد  درمانی،احیا خواهد کرد. 
که با تکیه بر انبارداری، نمی توان موازنه بین تولید و مصرف برای آن برقرار کرد. 
بنابراین کشورها تالش خواهند کرد نگاهی جدی تر به سوی خودکفایی در تمام 
زمینه ها پیش بروند و شعار »دیگران برای ما ارزان تر تولید می کنند«، جای خود 
را به تقویت اقتصادهای ملی خواهد داد، در نتیجه روند گسترش شرکت های چند 

ملیتی ُکند خواهد شد.
تعریف کاالهای استراتژیک تغییر کرده و در عصر پسا کرونا، در کنار اقالم غذایی، 
کاالهای بهداشتی نیز به جایگاه استراتژیک ارتقا پیدا خواهند کرد و از اهمیت ویژه 

ای برخوردار خواهند شد.
البته می توان گفت که در شرایط حاضر که شاهد ضعیف شدن اقتصادی کشورها 
هستیم، در صورت قوت گیری عقالنیت در سیاستمداران و سیاست گذاران اقتصاد 
بین الملل،  همکاری های اقتصادی مناسب تری برای شرایطی مثل شرایط شیوع 
ویروس کرونا ابداع و طراحی شود که این امر منجر به طراحی اقتصادهای نوین با 
نگاه به عدالت اجتماعی می گردد، چرا که در تضعیف اقتصاد های ُخرد و خانواده 
ها، ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد شرکت های بزرگ و کارتل های اقتصادی وارد 
می کند. بنابراین تولید ناخالص ملی کشورها برای مدت چندین سال افت کرده و 
این روند شرایط عمومی را برای مردم کشورها دچار تغییرات جدی خواهد کرد، که 

مطالبات اقتصادی یکی از آنهاست.

تحوالت در گذر از کرونا
اهداف شما فرایندمحور هستند یا نتیجه محور؟

خطر بیخ گوش امنیت غذایی جهان

جهش تولید همراه با توسعه پایدار اقتصاد تعاونی
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دنیا  مردمان  از  بسیاری  زیاد شما هم همچون  احتمال  به   
الزمه  را  موفقیت  و  می دانید  موفقیت  نتیجه  را  شادمانی 
زمین  کره  مردمان  اکثر  فرهنگ  جزو  عقیده  این  شادمانی. 
بوده و در گذر قرن ها پذیرفته شده و به حکمی قطعی تبدیل 
شادمانی  دنبال  وقتی  افراد  هم  خاطر  همین  به  است.  شده 
باشند، تالش می کنند تا به موفقیتی در زمینه موردنظرشان 
دست یابند؛ اما آیا واقعیت همین است و ما ناچار از دستیابی 

به موفقیت برای رسیدن به شادمانی هستیم؟
بیندازیم.  موفقیت  از  خودمان  ذهنی  تصویر  به  نگاهی  ابتدا 
به نظر اکثریت مردمان جوامع مختلف، افراد موفق کسانی 
هستند که ثروتی هنگفت، امالک زیاد، شرکت هایی بزرگ، 
این  باشند. همه  بسیار و شهرتی کم نظیر داشته  طرفدارانی 
موارد هم نتیجه درآمدی باال و ادامه دار است. همه این پیش 
می شوند  ختم  موضوع  این  به  نهایت  در  ذهنی  زمینه های 
همان  نتیجه  هم  شادمانی  و  زیاد  پول  نتیجه  موفقیت  که 
شاد  زندگی  خواهان  کسی  اگر  نتیجه  در  هست.  موفقیت 
برود.  هنگفت  درآمدی  کسب  سمت  به  باید  ناچار  هست 
مواقعی  چه  ما  دارد؟  معنایی  چه  شادمانی  ما،  نظر  از  اما 
و  پول  آیا جز  تجربه می کنیم؟  را  میزان شادمانی  بیشترین 
درآمد روش دیگری برای کسب شادمانی وجود ندارد؟ این 
شادمانی در صورت کسب چه موفقیت ها و دستاوردهایی به 
حداکثر میزان خود خواهد رسید؟ آیا ما در زندگی به دنبال 
اگر هستیم چرا می خواهیم موفق شویم؟  موفقیت هستیم؟ 
آیا ما در زندگی به دنبال شادمانی هستیم؟ اگر هستیم چرا 
می خواهیم شادمان باشیم؟ بسیاری از تحقیقات نشانگر این 
نیست  موفقیت  معلول  تنها شادمانی  نه  موضوع هستند که 
بلکه موفقیت نتیجه و حاصل شادمانی است. به این معنا که 
افرادی که شادمانی بیشتری در زندگی تجربه کنند و زندگی 
بزرگ تری  و  بیشتر  موفقیت های  به  باشند،  داشته  شادتری 
هم دست خواهند یافت. افراد بسیاری را می توان دید که با 
وجود کسب موفقیت های بسیار، داشتن شهرتی واال و ثروتی 
احساس  و  هستند  متعددی  منفی  احساسات  دچار  عظیم، 

شادمانی به عنصری کمیاب در زندگی شان تبدیل شده است. 
از این رو اولین گام در زندگی داشتن یک زندگی شاد و بعد 
از آن حرکت در جهت کسب موفقیت هایی بزرگ است. البته 
شادمانی هم احساسی نیست که ما در تمامی لحظات زندگی 
به دنبال آن باشیم. بلکه بسته به موقعیت و شرایط خودمان 
در پی این هستیم که احساساتی متناسب با آن موقعیت را 
تجربه کنیم. اما شادمانی در نهایت احساسی است ساخته شده 
بر پایه افکار و ذهنیات ما و برای تجربه آن نیازی به عوامل 
خارجی نیست. از این رو این احساس همیشه در دسترسمان 
احساسات  و  افکار  مدیریت  جز  آن  تجربه  برای  و  هست 
کسب  برای  بنابراین  نداریم.  نیاز  دیگری  ابزار  به  شخصی 
نیاز به درک و  نیاز به دستاوردهای بزرگ نیست،  شادمانی 
فهم موضوعی نیست، نیاز به تأیید کسی نیست و در کل ما 
برای رسیدن به این هدف بی نیاز از عوامل خارجی هستیم. 
اما موفقیت چیزی است وابسته به عوامل خارجی و مشروط 

به کسب دستاوردهایی بزرگ و رسیدن به اهدافی مشخص. 
به این دلیل موفقیت به هیچ وجه نمی تواند تعیین کننده میزان 
موفقیت  به  رسیدن  برای  ما  باشد.  زندگی  در  ما  شادمانی 
معین  قوانینی  داشتن  و  مشخص  اهدافی  تعیین  نیازمند 
هستیم و تا زمانی هم که دستیابی به آن اهداف با رعایت 
آن قوانین محقق نشده، احساس کسب موفقیت به ما دست 
چنین  کسب  صورت  در  تنها  بسیاری  نظر  از  داد.  نخواهد 
موفقیت های بزرگی است که ما به انسانی ایده آل که در ذهن 
داریم تبدیل خواهیم شد ولی بر خالف آنچه فکر می کنیم 
به ما دست  به اهداف موردنظر چنین حسی  از رسیدن  بعد 
نخواهد داد و همچنان به دنبال اهدافی بزرگ تر برای ارضای 

نیازهای درونی خودمان خواهیم بود.
می خواهم  چون  آورم،  دست  به  چیزی  دارم  دوست  من 
دوست  من  باشم.  شادمان تر  بخواهم  اینکه  نه  باشم  موفق 
برسم  ارزشمند  به یک هدف  دارم متحول شوم، می خواهم 

به  رسیدن  اما  کنم.  تجربه  را  موفقیتی  طریق  این  از  و 
آن  هزینه  مهم ترین  و  اولین  و  دارد  هزینه هایی  موفقیت 
موفقیت  آن  کسب  مسیر  مشقت های  و  دشواری ها  تحمل 
است که نتیجه آن کاهش مقطعی شادمانی و حاضر بودن 
از کیسه شادمانی برای دست یافتن به هدف  به هزینه کرد 

نهایی است.
ازاین رو ما در ابتدای مسیر باید توانمندی و مهارت مدیریت 
نداشتن  صورت  در  کنیم.  کسب  را  خود  احساسات  و  افکار 
اهداف،  به  ادامه مسیِر دستیابی  توانمندی مهمی، در  چنین 
احتمال در جا زدن و بازماندن از ادامه مسیر زیاد خواهد بود. 
در صورتی که ما صرفًا با هدف دستیابی به شادمانی شروع به 
تالش برای رسیدن به اهدافی خاص و موفقیت هایی بزرگ 
کاهش  و  می آید  پیش  که  دشواری هایی  به  توجه  با  کنیم، 
تناقض  نوعی  دچار  می دهد،  رخ  مسیر  در  که  شادمانی ای 
خواهد  باز  مسیر  ادامه  از  را  ما  تناقض  این  و  شد  خواهیم 
موفقیت های  مسیر  در  گذاشتن  گام  دلیل  همین  به  داشت. 
بزرگ صرفًا با هدف کسب شادمانِی بیشتر در زندگی، خود 
به مانعی برای رسیدن به اهداف تبدیل خواهد شد و همچون 
شادمانی  این  کرد.  خواهد  مسیر عمل  این  در  بزرگ  سدی 
هست که باعث افزایش خالقیت، انرژی و انگیزه می شود، 
این شادمانی هست که پیش نیاز کسب موفقیت های بزرگ 
است، نه موفقیت که پیش نیاز شادمانی باشد. بنابراین ما در 
ابتدای گام گذاشتن در هر مسیری، الزم است ابتدا هدف و 
مقصد نهایی خودمان را از پیمودن آن مسیر مشخص کنیم 
و با چشمانی باز و ذهنی آماده شروع به پیمودن راه کنیم و 
همواره حواسمان باشد که شادمانی را هدف اصلی در مسیر 
کسب موفقیت های بزرگ و رسیدن به اهدافی ارزشمند قرار 
ندهیم که در این صورت تناقضی بزرگ در ذهنمان شکل 
خواهد گرفت و همین تناقض به مانعی در این مسیر تبدیل 

خواهد شد.

موفقیت یا شادمانی، کدام را انتخاب می کنید؟

جاری،  سال  در  منفی  اقتصادی  رشد  پیش بینی  به  باتوجه 
رکود بدتری نسبت به رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ و ۲۰۰۹ در 
مراتب  به  شرایط  این  که  بود  خواهد  کشور ها  همه  انتظار 
برای ما که با چالش بزرگی به نام تحریم هم دست و پنجه 
و   آلمان  و  کانادا  مانند  به کشور هایی  نسبت  نرم می کنیم، 

انگلیس که اقتصاد سالم تری دارند سخت تر خواهد بود.
بیماری  این  و  بود  شکننده  هم  کرونا  بدون  ایران  اقتصاد 
طرفی  از  می کند،  تر  سخت  بسیار  کشور  برای  را  شرایط 
روز های  از  کشور،  در  مناسب  زیرساخت  نبود  به  باتوجه 
نداریم درحالیکه  بیماری هم چشم انداز درستی  این  از  بعد 
اقتصادی  بنیه  و  زیرساخت  به دلیل  کشورها  از  بسیاری 
بحران  دوره  از طی شدن  بعد  می توانند  دارند،  که  بهتری 

سریع تر به شرایط عادی برگردند. 
اپیدمی کرونا تجربه جدیدی است و نه فقط در ایران بلکه 
در کل جهان تجربه قبلی وجود ندارد و به نوعی همه دنیا 
داده  جواب  حدودی  تا  که  راهکاری  و  کرده  غافلگیر  را 

قرنطینه است.
جدی  را  قرنطینه  کشورها  سایر  مانند  باید  نیز  ما  بنابراین 
اولویت شماره یک دولت  باید  بگیریم به طوریکه سالمت 
عملی  را  موضوع  این  بتواند  اینکه  برای  دولت  اما  باشد؛ 
برای  دیگر کمک هزینه  ای  باید همچون کشور های  کند 
تامین معیشت مردم در نظر بگیرد بعد با این کمک از مردم 
به لحاظ  آنجاکه  دولت  از  بمانند.اما  بخواهد که در خانه ها 
منابع مالی در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی 
حل  است،   ۹۹ سال  برای  ایران  اقتصاد  مهم  معضالت  از 
اینکه بحران  به  باتوجه  بود ولی  این معضل دشوار خواهد 
کرونا بسیار جدی است باید عالوه بر دولت سایر نهادهایی 
که فعالیت اقتصادی دارند و در کیک اقتصاد سهیم هستند 
نیز به به میدان آمده و در تامین این بودجه به دولت کمک 
سعی  دوست  کشورهای  طریق  از  باید  ما  کنند.همچنین 
را  آمریکا  توسط  شده  فریز  پول های  از  مقداری  که  کنیم 
کمک های  موضوع  فقط  شرایط  این  در  چراکه  کنیم  آزاد 
شود  انجام  باید  نیز  مالی  کمک  و  نیست  مطرح  بهداشتی 
تا معیشت مردم تامین شده و بتوان از مردم در مقابل این 

آسیب ها محافظت کرد.
پساکرونا،  زمان  در  هم  و  فعلی  شرایط  در  هم  طرفی  از 
غریق  نجات  یک  مانند  می تواند  غیرنفتی  صادرات  توسعه 
اقتصاد کشور را از چاه نفت بیرون بکشد؛ البته در این دوران 
از  بیش  را  نفتی  غیر  کاالهای  صادرات  اهمیت  مسووالن 
زیر ساخت های  همچنان  متاسفانه  اما  کردند  درک  پیش 

الزم برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم نیست.
در  تنوع  نبود  دنیا،  روز  تکنولوژی های  از  برخورداری  عدم 
کاالهای  شده  تمام  بهای  بودن  باال  صادراتی،  کاالهای 
تولیدی و بی توجهی به استاندارهای الزم و کیفیت مناسب 
کاالها تنها بخشی از زیرساخت های ناقص توسعه تجارت 
این  از  اقتصادمان  می خواهیم  اگر  که  است  کشور  خارجی 
و  برطرف  موانع  این  باید  آورد  بیرون  سالم  جان  وضعیت 

راه های توسعه صادرات غیرنفتی تسهیل شود.

میزان تأثیر محیط بر 
تصمیمات ما

 
محیط اطراف، دوستان و آشنایان تأثیر زیادی بر تصمیمات 
به دلیل حضور  به طوری که گاهی  دارند.  ما  انتخاب های  و 
ما  از  رفتارهایی  دارد  امکان  نامناسب  محیطی  در  داشتن 
سر بزند یا انتخاب هایی کنیم که بعدها باعث پشیمانی مان 
شود و شاید خیلی از مطلوبیت های ذهنی مان را نفی کند. 
اختیار  و  اراده  جایگاه  و  تصمیمات  بر  محیط  تأثیر  میزان 
اگر  است.  برانگیز  سؤال  تصمیماتی  چنین  در  انسانی  آزاد 
بپذیریم تصمیماتی که مردم می گیرند به میزان زیادی به 
محیط اطرافشان وابسته است، در این صورت این ادعا به 
معنای این نیست که اختیار و تمایل آزادانه نقشی در این 

ندارند؟ تصمیمات 
در پاسخ میتوان گفت هم بله و هم نه. تصور کن که من 
هر روز صبح در مقابل دفتر کار شما ماشینم را پارک کنم 
و همان اول صبحی روی میز تو را پر از دونات تازه کنم. 
میزان  به  سال  انتهای  در  که  داری  را  این  شانس  چقدر 
زیادی اضافه وزن پیدا نکرده باشی؟ حدس من این است 
محیط  که  بار  یک  باشد.  صفر  به  نزدیک  آن  احتمال  که 
برنامه ریزی و تنظیم شد، رفتارهای ما به میزان زیادی به 
مجبور  ما  که  است  این  نکته خوب  اما  می آیند؛  آن  دنبال 
می توانیم  ما  شویم.  وسوسه  دونات ها  با  روز  هر  نیستیم 
کنیم.  خارج  خودمان  دفتر  از  را  دونات ها  تحریک  دکمه 
به طور کلی، می توانیم محیط خودمان را به شکلی تنظیم 
را  وسوسه ها  برابر  در  خوردن  شکست  پتانسیل  که  کنیم 
ما  فردی  اراده  که  است  صورت  این  در  دهیم.  کاهش 
ما  توانایی  قالب  در   – شد  خواهد  حاکم  رفتارهایمان  بر 
با  بیشتر  که  طوری  به  اطرافمان  محیط  طراحی  برای 
به ما  اینکه  از آن  باشد و مهم تر  توانمندی های ما سازگار 

کمک کند بر ضعف های خودمان چیره شویم.
بر  زیادی  تأثیرات  محیط  که  است  درست  توضیح: 
تصمیمات و انتخاب های ما دارد ولی بیشتر از آن، این ما 
هستیم که بر محیط تسلط داریم و در صورت داشتن اراده 
بهبود کیفیت تصمیمات ،  را در جهت  جدی می توانیم آن 
انتخاب ها و هدایتشان به سمتی که ایده آل خودمان هست، 

کنیم. تنظیم 

راهکارهای حفظ اقتصاد 
کرونازده

 در اینجا چند توصیه برای بهبود تجارت و یا شروع یک 
کسب و کار موفق برای شما دارم که تجربه و مطالعاتم 

نتیجه بخش بودن آنها را تضمین میکند:
۱ - در صورتی که قبال کسب و کاری داشته اید که موفق 
نبوده عوامل رفتاری خودتان را که باعث شکست شده پیدا 
کنید و به یاد داشته باشید عوامل درونی بسیار تاثیرگذار تر 
از عوامل خارجی هستند. پس برای تغییر نتایج قبلی ابتدا 

تغییر را از خودتان شروع کنید.
را  خود  استراتژیک ذهن  برنامه  داشتن یک  از  قبل   -  ۲
برای داشتن تفکر استراتژیک آماده کنید، برنامه ها ممکن 
و  خالق  ذهن  یک  اما  شوند  تغییرات  دستخوش  است 

موقعیت شناس میتواند همیشه به کمک شما بیاید.
3 - از شروع کردن تجارت و یا کاری که به آن عالقه 
ندارید خود داری کنید، قبل از شروع کسب و کار بیشتر 
از سود دهی به مفید بودن کسب و کار و مطابقت آن با 

عالیق خود اطمینان حاصل کنید.
و  مشتریان  رقیبان،  کار،  و  کسب  شرایط  مورد  در   -  4
مهمتر از همه وجه تمایز محصول خود با رقبا تحقیق کنید 
و یک سئوال اساسی را همیشه از خود بپرسید، مشتری چرا 

باید محصول یا خدمات شما را نسبت به رقیبتان ترجیح 
دهد.

۵ - اهداف خود را مشخص کنید اهدافتان باید بزرگ اما 
دو  به  و  بندی  دسته  را  خود  اهداف  باشد.  دسترس  قابل 
باشد  یادتان  تقسیم کنید،  بلند مدت  و  دسته کوتاه مدت 
اهداف بلند مدت چشم انداز سازمان شما را شکل داده و 
انتخاب صحیح انگیزه های فعالیت را از  در صورت عدم 

بین خواهند برد .
6 - همیشه با انگیزه باشید و از افراد با انگیزه در سازمان 
خود کمک بگیرید، داشتن انگیزه میتواند هر غیر ممکنی 

را ممکن کند.
هر  کنید  تمرکز  خود  اصلی  ی  ها  فعالیت  روی  به   -  7
روز از یک شاخه به شاخه دیگر نروید و سعی کنید کارها 
را اولویت بندی کنید. سعی کنید تمرکز اصلی خود را بر 

اهداف خود متمرکز کنید.
8 - از تغییر نترسید، به خاطر بسپارید همه در مقابل تغییر 
مقاومت میکنند اما باید به عنوان یک مدیر قدرت تصمیم 
این تصمیم  و  باشید  داشته  را  لحظات حساس  در  گیری 

میتواند در مورد هر چیزی باشد، حتی خود شما !
۹ - برای خود و کارمندان و مشتریانتان پاداش مشخص 
به  یافتن  دست  صورت  در  کار  از  مرحله  هر  در  کنید 
دیگران  و  خود  به  کوچک  های  موفقیت  حتی  موفقیت، 

پاداش بدهید.
۱۰ - به یاد داشته باشید یک مدیر خوب باید کارمندانی 
را  انگیزه  با  و  خالق  انسانی  منابع  باشد،  داشته  خوب 
اختیارات  کنید  سعی  و  دهید  آموزش  آنها  به  و  استخدام 
الزم را برای نمایش توانمندیهای خود داشته باشند، شما 

فقط باید از دور آنها را کنترل کرده و آنها را متوجه حظور و 
پیگیریتان بکنید اما از دخالت در مسائل کوچک خودداری 

کنید.
طیف  در  آن  نیاز  که  کنید  تمرکز  محصوالتی  بر   -  ۱۱
بدنبال  میتوانید  شما  باشد  یادتان  باشد،  جامعه  از  وسیعی 
آنها  برای  خدماتی  و  محصول  هنوز  که  باشید  نیازهایی 

ایجاد نشده است.
العاده  خارق  اتفاق  منتظر  و  باشید  داشته  تحمل   -  ۱۲
به  مرحله  و  کنید  فکر  اهدافتان  به  فقط  و  فقط  نباشید، 
با  که  زمانی  دقیقا  افراد  از  بسیاری  بروید  پیش  مرحله 

موفقیت چند قدم فاصله دارند دست از کار میکشند.
۱3 - یک مشاور خوب برای راهنمایی کسب و کار خود 
انتخاب کنید، در مورد فاکتور های مشاوره مدیریت تحقیق 
برای  کافی  زمان  میتوانند  را که  ترین گروه  کارآزموده  و 
افرادی که  از  نکنید  فراموش  کنید،  انتخاب  بگذارند  شما 
یک نسخه واحد برای همه دارند پرهیز کنید، یک مشاور 
بازار  آنالیز  و  تحقیق  و  تجربه  بر  تکیه  با  خوب  مدیریت 
میتواند از نگاهی دیگر کسب و کار شما را بررسی و راه 
حل های خوبی به شما ارائه دهد، اما یک نکته مهم در 
بن  به  که  زمانی  فقط  که  است  این  مشاور  داشتن  مورد 

بست رسیده اید به یاد داشتن مشاور نباشید.
۱4 - از تکنیک های مختلف فروش و بازاریابی بهره مند 
شوید، همیشه مشتریانی وجود دارند که شما آنها را نمی 
ایده  از آن چند  بازاریابی خوب و مهم تر  بینید، یک تیم 
کار  به  میتواند  بیشتر  فروش  فروش، همیشه  برای  خوب 

شما انگیزه و منابع مالی تزریق کند
۱۵ - یک سیستم اطالعاتی دقیق در کسب و کار خود 

آنالیز  را دریافت، نگهداری و مرتبا  ایجاد کنید، اطالعات 
کنید، انحراف از اهداف و یا ضرر و زیان را در سریع ترین 

زمان تشخیص داده و به دنبال راه حل باشید
۱6 - سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای 
بهبود  سیستم  یک  باشد،  موثر  بسیار  متواند  المللی  بین 

مستمر استاندارد تبیین و از آن تبعیت کنید.
۱7 - از تکنولوژی های روز بهره مند شوید و کسب و کار 

خود را همه جا معرفی کنید
۱8 - مهمترین عامل موفقیت شما در تجارت مشتریان 
شما خواهند بود یک کلید اساسی در موفقیت وفادار سازی 
مشتریان است، مشتریان خود را فراموش نکنید، مرتبا با 
آنها در تماس باشید و سعی کنید خدمات بیشتر و مطلوبی 

به آنها ارائه دهید .
۱۹ - در مورد برند و مزیت های محصولتان تبلیغ کنید 
اما همیشه به خاطر داشته باشید موثر ترین تبلیغات باید 
با صداقت، کوتاه و حاوی یک پیام مشخص باشند که بر 

برند و مزیت محصول شما استوار باشد.
۲۰ - به کار، منابع انسانی، محصول و برند خود باور داشته 
و  در کسب  ایجاد یک خالقیت  فکر  به  روز  و هر  باشید 
کارتان باشید.هر چند عوامل و نکات مختلفی در این حوزه 
مطرح و قابل ذکر است اما رعایت نکات باال شاید کلیدی 
ترین موارد در تجارت است، همانطور که در ابتدای مقاله 
ذکر نمودم فاکتور های موفقیت میتواند متفاوت باشد اما 
میکنم،  آوری  یاد  به شما  را  انشتین  آلبرت  از  یک جمله 
ارزشمند  روی  بر  بودن  موفق  انسان  به جای  کنید  سعی 
بودن تمرکز کنید و من گمان میکنم یک کسب و کار و یا 

فرد ارزشمند همیشه موفق خواهد بود .

را  اقتصادی  روزهای  بدترین  ایران  اقتصاد  روزها،  این 
دادن  نشان  برای  و  می کند  اخیر سپری  دهه   چند  طی 
این ادعا می توان به رشد منفی نزدیک به 8درصدی تا 
نشانه های سقوط  از  یکی  که  کرد  اشاره  امسال  پایان 
پیش بینی های  طبق  این  بر  عالوه  است.  ایران  اقتصاد 
اقتصاددانان، بزرگترین کسری بودجه تاریخ معاصر ایران 
نشانه  یک  نیز  این  که  داد  خواهد  رخ   ۱3۹۹ سال  در 

روشن از بدترین روزهای اقتصاد ایران است.
اما چرا به اینجا رسیدیم و بدترین سیاست های اقتصادی 

نصیب اقتصاد ایران شده است؟
بنگاهی  ملی،  در سطح  اقتصادی  ناکارآمد  سیاست های 
از  ایرانی  جامعه  اخالقی  سقوط  نیز  و  خانواده ها  و 
بدترین  به  ایران  اقتصاد  رسیدن  آشکار  و  اصلی  دالیل 
قصاب،  رکود  شرایط  در  داده  نشان  تجربه  روزهاست؛ 
آموزگار  فروش،  کفش  فروش،  لباس  شیرفروش،  نانوا، 
انداز ناروشن  و کارگر و کشاورز به ویژه وقتی با چشم 
ناکارآمد شده  ببینند که دولت  به چشم  و  باشند  مواجه 
چاره ای جز بی رحم شدن نمی یابند و به سادگی و با 
بدترین  در  می کنند  اخالق،تالش  گذاشتن  پا  زیر  خطر 

موقعیت قرار نگیرند.
به  دست  گسترده  رکود  با  ایران  اقتصاد  که  روزها  این 
فضیلت های  بیشتر  باختن  رنگ  شاهد  است  گریبان 
اخالقی در جامعه هستیم؛ امروز کمرنگ شدن آموزه های 
اخالقی در رفتار شهروندان گرفتار شده در گردباد رکود 
ایران به خوبی قابل لمس است و جز اندوه چیزی برای 

ما به ارمغان نخواهد آورد. دولت یازدهم اگر نتواند این 
رکود را به سرعت برطرف کرده و نشاط و رونق را به 
را  بداخالقی ها  تاوان  باید  برگرداند،  مردم  کار  و  کسب 

نیز بدهد.
بر  را  راه  اخالقی  سقوط  که  شرایطی  این  در  بنابراین 
انصاف و کارشناسی بسته، برخی افراد با وجود علم به 
برخی  گرفتن  اندازه   در  تجربه  و  دانش  لحاظ  به  اینکه 
قرار  مناصب  این  در  اما  نیستند  اقتصادی  مناصب مهم 

و  کرده  اتخاذ  ناکارآمد  اقتصادی  سیاست های  و  گرفته 
شرایط را بدتر می کنند.

یکی دیگر از دالیل بنیادین برای رسیدن اقتصاد ایران 
به بدترین روزها در موقعیت فعلی، سیاه شدن جاده در 
مسیر دیدن آینده است. اکنون میلیون ها جوان ایرانی با 
درک دقیق از توانایی های مادی و فنی دولت در بیرون 
کشیدن اقتصاد از بن بست موجود، با ناامیدی به آینده 
ساختن  و  ماندن  برای  تالش  جای  به  و  می کنند  نگاه 

میهن به فکر مهاجرت هستند.
همچنین نبود چشم انداز روشن از آینده، فعاالن اقتصادی 
را نیز ناامید کرده و آن ها به بازارهای بیرون از مرزهای 
این  با درک  ایرانی هم  اقتصاددانان  ملی فکر می کنند، 
از  ندارد دست  آنها خریدای  دانش  و  اندیشه  که  مساله 

تالش برداشته و نظاره گر شده اند.
و در آخر، از دیگر دالیل رسیدن اقتصاد ایران به فاجعه 
بارترین روزهای تاریخ چهار دهه اخیر، روزافزون شدن 
سیاست های ناهماهنگ و مجادله بر سر قدرت در میان 
طیف ها و جناح های سیاسی و نادیده گرفتن منافع ملی 
در برابر منافع باندی و جناحی است. این وضعیت راه را 
کارشناسانه ای  حرف  هیچ  و  کرده  مسدود  عقالنیت  بر 
با وجود معلوم بودن  بنابراین  مورد قبول واقع نمی شود 

راه حل ها، به بیراهه می رویم.
سیاست خارجی ایران نیز به مثابه یکی از نیرومندترین 
رسیدن  در  اقتصادی  برسیاست گذاری  موثر  متغیرهای 
انکاری  قابل  غیر  نقش  اقتصادی  تلخ  روزهای  این  به 
برخی  موجود،  خارجی  سیاست  وضعیت  در  زیرا  داشته 
عدم قطعیت ها بر اقتصاد ایران سایه انداخته که روزهای 
بدتری را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد. یکی از این 
عدم قطعیت ها انتخاب راه روشن برای تعامل اقتصادی 
سخت ترین  از  یکی  تحمیل  آن  از  بدتر  و  جهان  با 
تحریم های اقتصادی بر ایران است که موجب تضعیف 

تعادل های قبلی و فقدان تعادل های تازه شده است.

روش هایی برای موفقیت در کسب و کار

دالیل رسیدن به بدترین روزهای اقتصادی
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