
سرعت 
هولناک 
تغییرات 
در بازار

گفت و گو با احمد 
طاهرخانی، مدیرعامل 
 هومکا؛ درباره نوآوری

در حوزه سالمت 

وان مدیکال و 
سرمایه گذاری 
آمازون در 
حوزه سالمت

منابع 
انسانی 
دوست 
شما 
نیست!

توصیه های 
 عجیب 
کریس ویلیامز 
معاون سابق 
منابع انسانی 
مایکروسافت 

با وجود پایان 
وضعیت 

اضطراری 
کرونا مشکالت 
کسب و کارهای 

خرده فروش 
پابرجاست

2

بانک ملی ایران در رویدادی حضور پررنگ خود در عرصه نوآوری را اعالم کرد

فینوداد: ارائه زیرساخت برای بانکداری باز و نئوبانک

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
شـــــــــماره
شصتوســـوم
ششمشــهریور
1 4 0 1
1 6 +1 6 +1 6
صفـــــــــحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
وبیمهدیجیتـال

2

قابل توجه پیج های 
اینستاگرامی

جک  دورسی تنبل 
غیرقاطع و به دنبال 

مد و فشن است!

K A R A N G
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3
 اجرای خاموش
طرح صیانت؟
ارسال پیامک احراز هویت به 
کاربران ایرانی محدود شده است؟ 

14
دستاوردهای فناوری 
یونان و  روم

مرور تاریخ نوآوری در یک دوره  
تاریخی پر رونق

3

5

 تشریح تنظیم گری
 در محیط آزمون

نصر تهران، نشست تشریح 
سندباکس رگوالتوری را برگزار کرد

نگاهی به تجارت 
 سریع در هند

 تحوالت کیوکامرس
در یک بازار رو به رشد

انحصاری
در کار 
نیست
گفت و گو با 
مجید فغانی، 
مدیرعامل 
شرکت توسعه 
بازرگانی پیشتاز 
راه و شهر

کارآفرینی
 برای زنان 

گفت و گو با 
ندا هاشمی که 
کارگاه-گالری 

ساخت زیورآالت 
طال و نقره دارد

اقتصاد 
اشتراکی 

سالمت

4 10

6813 12
   عکس:  نسیم اعتمادی
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لجستيک
L O G I S T I C

دربــاره خودتــان و شــرکتی کــه ســمت 
مدیرعاملی آن را عهده دار هستید، بفرمایید.

شرکت توســعه بازرگانی پیشتاز راه و شــهر، زیرمجموعه 
صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسالمی است. 
این شــرکت در ابتدا بــرای تأمیــن نیازهای حــوزه بازرگانی 
مجموعه شــرکت های صندوق پس انداز کارکنــان راه آهن 
تأسیس شــد. منتها در ادامه مسیر، موضوع حمل و نقل 
خرده بار در شــبکه حمل و نقــل ریلی ایران به این شــرکت 
واگذار شــد و حــدود دو ســال اســت ایــن مســئولیت را با 
هدف ایجاد توسعه حداکثری و به روز کردن این کسب و کار 
بــر عهــده دارد. شــرکت در ایــن مــدت تــالش کرده اســت 
تــا حمل و نقــل خرده بــار را از طریــق شناســایی و تعامل با 
مشــتریان بالقوه و صاحبان کاال و چشــمه های بــار هم از 
منظر نرخ درآمــدی و هم از منظر تناژ جابه جایی،توســعه 

داده و تغییراتی در این حوزه ایجاد کند.
از حدود یک ســال پیش، من به عنــوان مدیرعامل به این 
مجموعه پیوســتم و تخصص دانشــگاهی خود در رشــته 
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار را در این حوزه بسط 
دادم. البته بیش از 20 سال نیز در حوزه های گوناگون ریلی 

مسافربری و باری فعالیت و تجربه کاری دارم.

میــزان جابه جایــی خرده بــار در شــبکه 
ریلی کشور چه میزان است؟ 

در ســال گذشــته میــزان کل بــار جابه جاشــده بــا ماهیت 
خرده بــار در شــبکه حمل و نقــل ایــران )اعــم از جــاده ای و 
ریلی(، حدود یــک میلیــون و 200 هزار تن در ســال بوده و 
این رقــم در طول دو ســال اخیــر تقریباً ثابت بوده اســت. 
ســهم حمل و نقل ریلی 3.3 درصد از این میزان بار است 
و مابقی توســط ناوگان حمل و نقل جاده ای و هوایی حمل 
می شود. اما در تالش هستیم در افق 10 ساله این سهم را 

به حداقل ۸ درصد ارتقا دهیم.

بــا  ارتبــاط  بــرای  تمهیداتــی  چــه 
کسب و کارها اندیشیده اید و کسب و کارها چگونه 
می تواننــد فرایند حمل بار را از طریق شــبکه ریلی 

انجام دهند؟ 
ایــن شــرکت دارای یــک نرم افــزار اختصاصــی در رابطه با 
حمــل خرده بــار اســت کــه مشــتریان می تواننــد از طریق 
ســایت اینترنتــی خدمــات را دریافــت کننــد. منتهــا ایــن 
شرکت در تالش اســت در دو حوزه B2B و B2C جایگاهی 
برای خــود ایجاد کند. به ایــن معنا که حمل و نقــل ریلی را 
به عنوان یــک مــدل حمل و نقلی ســبز به کســب و کارها و 

صاحبان کاال و مشتریان بالقوه و بالفعل معرفی کند.
در حــال حاضــر شــرکت هایی نظیــر شــرکت ملی پســت 
جمهوری اسالمی ایران، شرکت ماهکس و... که به عنوان 
شرکت های حمل و نقل خرده بار شناخته می شوند، بخش 
زیــادی از محموله های شــرکت خود را از طریق شــرکت ما 
در شــبکه ریلــی و مابین شــهرها جابه جا می کننــد. نحوه 
ارتبــاط مــا بــا ایــن شــرکت ها بــه صــورت B2B اســت و در 
تالش هســتیم بــه صــورت B2B2C نیز بــا مشــتریان این 
کسب و کارها و بازارگاه های مشابه که می خواهند بار خود 
را از طریق این شبکه جابه جا کنند، ارتباط داشته باشیم. 
یکی از راه هــای ارتباطــی ما برای دســتیابی بــه این هدف، 
ارتباط بــا بازارگاه های اینترنتی اســت، زیرا ایــن بازارگاه ها 
پلــی هســتند کــه لینــک B2B و B2C ایجــاد می کننــد و 
می تواننــد مــا را بــه مشــتریان نهایــی متصــل کننــد. »بــا 
سالم« یکی از بازارهایی است که به عنوان طرح پایلوت ما 
انتخاب شده و از طریق سایت ما یک API در اختیار آنان 

قرار گرفته است.
همان طــور کــه می دانیــد، شــرکت هایی ماننــد باســالم و 
 B2B فعالیت می کنند. البته فعالیت های B2C دیجی کاال
هم دارند، اما اکثر مشتریان آنها B2C هستند. با رونمایی 
از API ما در سایت آنها، مشتریان و غرفه داران این سایت ها 
با این شیوه از حمل آشنا می شوند و با توجه به نرخ رقابتی، 

انحصاری
در کار نیست

گفت و گو با مجید فغانی، مدیرعامل شرکت توسعه 
بازرگانی پیشتاز راه و شهر، تنها شرکت حمل ونقل 

خرده بار در شبکه حمل ونقل ریلی 
شبکه ریلی ایران در جابه جایی بار و مسافر قدمتی 174 ساله دارد و با وجود این قدمت، سهمی که این شبکه در 

حمل و نقل خرده بار دارد، تنها کمی بیش از سه درصد )3.3( از یک میلیون و 200 هزار تن بار حمل شده در کل 
شبکه حمل ونقل کشور است.  آنچه در ادامه می آید، گفت و گوی ما با مجید فغانی، مدیرعامل و نایب رئیس 

هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر، به عنوان تنها شرکت حمل ونقل خرده بار در شبکه 
حمل ونقل ریلی کشور است.

خرید جدید غول 
خرده فروش

والمارت گیگ ورکر 
را خرید

بــــا خریــــــــداری والمـــــــارت   
 شــرکت مدیریــت گیگ ورکــر
)gig-worker(، لجســتیک داخلــی را دو 
برابر افزایش می دهد. سخنگوی والمارت 
روز پنجشنبه این خبر را از طریق اینسایدر 
تأیید کرد و افزود: »والمارت در حال خرید 
 Delivery Drivers Inc )DDI( شــرکت

است.«

شــرکتی   DDI  
اســت کــه پشــت 
پلتفــرم والمــارت اســپارک 
اســت؛ جایی که  گیگ ورکر 
خرید و سفارش های خود را 
والمــارت  مشــتریان  بــه 

تحویل می دهد.

 DDI  از ســال 201۸ شــرایط 
استخدام منابع انســانی، بیمه، 
حسابداری و پرداخت را برای هزاران نفر از 
پرســنل شــرکت مدیریت گیگ ورکر برای 
برنامه والمارت اسپارک فراهم کرده است. 
خرید DDI آخرین اقــدام از چندین اقدام 
والمــارت بــرای ورود بیشــتر بــه شــبکه 
لجستیک داخلی اســت، از جمله خرید 
شــرکت نرم افزار مدیریت فروشــنده ولت 
سیستم در اوایل آگوست، برنامه تحویل 
همتا به همتای لست مایل »جوی ران« در 
سال 2020 و همچنین راه اندازی استارتاپ 

پارسل و تحویل همان روز در سال 2017.

 به گفته سخنگوی این شرکت، 
خریــد DDI ماه هاســت کــه در 
حال انجام است و برای ساده کردن تجربه 
رانندگان در نظر گرفته شــده اســت. این 
سخنگو در بیانیه ای گفت: »ما همیشه به 
دنبــال راه هایــی بــرای ایجاد تجربــه بهتر 
هســتیم و از راننــدگان شــنیده ایم کار از 
طریق دو شرکت برای پشــتیبانی ایده آل 
نیســت و مــا مشــتاقانه منتظر شــنیدن 

بازخورد رانندگان هستیم.«

 بــه گفته ســخنگوی والمــارت، 
پلتفــرم اســپارک درایــور بــه 
بزرگ ترین ارائه دهنــده خدمات تحویل 
آنها تبدیل شده اســت که به ۸4 درصد 
از خانواده های ایاالت متحده در تمام ۵0 
ایالــت در 7000 نقطه تحویــل، خدمات 

ارائه می دهد.

NEWSخبر

ملیکا نظری

melikanazari1919
@gmail.com

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو



شــــــــــــــمــــــــــــاره 63
6 شـــــــــــهریور 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

سالمت
H E A L T H

شاید به واسطه گسترش کرونا و شاید هم تصور درآمد 
بیشتر باشد که آمازون به عنوان غول تجارت  الکترونیک 
آمریکا اعالم کرده وارد حوزه سالمت دیجیتال می شود. 
خبر قرارداد میان آمازون و وان مدیکال به رقم 3.۹ هزار 

میلیــارد دالر، موافقــان و مخالفان بســیاری داشــت. با 
این حــال، به نظر می رســد قــرارداد خرید، قطعی شــده 
و آمازون به طور رســمی قرار اســت وارد دنیای ســالمت 

شود. 

پای آمازون
به حوزه سالمت باز شد

فاکتورهایی برای تحول دیجیتال حوزه سالمت  

وقتی یک نسل به دنبال خدمات دوردرمانی است

REVIEWبررسی

این روزها که هنوز بسیاری از کشورها درگیر کرونا 
هستند، ارائه خدمات بر پایه سالمت دیجیتال 
و دوردرمانی، بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته 
اســت. در حقیقــت همه گیــری ویــروس کرونــا 
تحوالت این حــوزه را تســریع کرده و بســیاری از 
بیمــاران و ارائه دهنــدگان ســالمت دیجیتال، به 

مزایای فناوری های جدید ایمان آورده اند.
در ایــن میــان شــرکت هایی از جملــه آلفابــت، 
آمــازون، اپــل و مایکروســافت تــالش می کنند تا 
از طریق رویکردهای متمرکز بر فناوری، افراد را از 
حوزه های قدیمی و سنتی سالمت بیرون بکشند. 
برخی فاکتورهای اساسی در این میان، می تواند 
به تحول دیجیتال حوزه سالمت کمک بسیاری 
کنــد. از جمله این مــوارد می توان بــه قیمت های 
پایین، دسترسی و مدل های مراقبتی ارزش محور 

اشاره کرد.

 جذب بیمار با خدمات ارزان
قیمت های پایین: قبل از پاندمی کرونا، 
۵4 درصــد بزرگســاالن آمریکایــی می گفتند در 
صورت مقرون به صرفه بودن، حاضر به استفاده 
از خدمات دوردرمانی هســتند. البته با توجه به 
اینکه ارائه دهندگان خدمات دوردرمانی به دنبال 
منافع بیشــتر در ســرمایه گذاری خود هســتند، 

احتمال ادامه این کاهش هزینه ها وجود دارد. 
دسترســی: تقاضای افــراد برای خدمــات راحت 
به شــدت افزایش یافته و تقریباً یک ســوم نسل 
جدید معتقدنــد که خدمــات فیزیکــی در حوزه 
سالمت برایشان راحت نیست. از آنجایی که این 
نسل بخش مهمی از جمعیت آمریکا را تشکیل 
می دهــد، ارائه دهنــدگان خدمات به دنبــال ارائه 
خدمات راحت تــر مانند مراقبت هــای مجازی یا 

خدمات آنالینِ سالمت دیجیتال هستند.
مدل هــای مراقبتــی ارزش محــور: بیمه گــزاران 
به دنبــال تغییــر خدمــات بــه ســمت انــواع 
ارزش محور هســتند تا ارائه دهنــدگان خدمات 
ســالمت را مجبــور کنند کــه بــه جــای تمرکز بر 

شــمار خدمات، بــر کیفیت آن متمرکز باشــند. 
در این میان ابزارهای دیجیتال مثل تحلیل های 
بــر پایــه هــوش  مصنوعــی کمــک می کنــد تــا 
ارائه دهنــدگان خدمــات بــه جــای دســتکاری 
هزینه ها، بر بهینه سازی مراقبت های سالمت 

متمرکز شوند. 

 خدمات ســالمت دیجیتــال به کمک 
کمبود پزشک می آید

اما بد نیســت در ایــن میان بــه این نکته اشــاره 
کنیم که چطور اکوسیستم سالمت تحت تأثیر 
کوویــد 1۹ قــرار گرفــت. آمــار نشــان می دهد که 
بیــش از یک ســوم مصرف کنندگان تا آگوســت 
ســال گذشــته از خدمــات ســالمت از راه دور 
استفاده می کردند. در حقیقت با دستوراتی که 
برای در خانه ماندن مطرح می شد، این روش های 
درمانی با اقبال بیشــتری همراه شد. آمار دیگر 
اینکــه آمریــکا ممکــن اســت تــا ســال 2032 با 
کمبود 122 هزار پزشک و تا سال 202۵ با کمبود 
670 هزار کارمند مراقبت های بهداشتی مانند 

پرستاران مواجه شود. 
از طرفــی، اهمیــت فاکتورهایی کــه در ابتدا ذکر 
شد، در این است که خدمات سالمت از راه دور 
توانسته عالوه بر کاهش بازدیدهای غیرضروری 
بیمارستان ها، هزینه های پزشــکی را هم تا حد 
زیادی کاهش دهد. پیش بینی ها نشان می دهد 
تعداد افــرادی کــه از چنیــن خدماتی اســتفاده 
می کنند تا سال 2023 به حدود 64 میلیون نفر 
خواهد رسید. این رقم در سال جاری حدود ۵7 
میلیون نفر بود. همه این اعداد نشان از آن دارد 
که ظرفیت کافی برای تحول در حوزه سالمت و 
هدایت آن به ســمت ســالمت دیجیتال وجود 
دارد. نســل جدید بیشــتر از قبل به استفاده از 
خدمات دیجیتال تمایل دارد و کووید 1۹ نیز این 
تمایل را تشدید کرده اســت. با این حال، توجه 
به سه فاکتوری که ذکر شد، می تواند این تحول 

را تسریع کند. 

 غول تجارت  الکترونیک آمریکا 3/9 هزار میلیارد دالر 
خرج وان مدیکال کرد
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داستان اصلي
L E A D

S T O R Y

اقتصاد اشتراکی سالمت
گفت و گو با احمد طاهرخانی، مدیرعامل هومکا؛ او می گوید تمام مشکالت اکوسیستم 

نوآوری و حوزه سالمت در عبارت »بسته بودن اکوسیستم« خالصه می شود
اکوسیستم نوآوری در ایران با مشکالت بسیاری درگیر است، اما حوزه سالمت دیجیتال در این میان مشکالت ویژه تری دارد. وزارت بهداشت به عنوان رگوالتور این حوزه، سفت و سخت با 

هرگونه نوآوری برخورد می کند و معتقد است این کسب و کارها با »جان مردم« بازی می کنند. اما احمد طاهرخانی، مدیرعامل هومکا که در حوزه خدمات سالمت و مراقبت در محل فعالیت 
می کند، می گوید نه تنها کسب و کاری مانند هومکا، ناظر بر استانداردها و محافظت از جان مردم است، بلکه می تواند به کمک بخش سنتی سالمت بیاید و راه حلی برای مشکالت آنها ارائه 

دهد؛ همان طور که در دوران شیوع کرونا از مراجعه بخشی از مردم به آزمایشگاه ها جلوگیری کرد و این توان را دارد که به اشتغال زایی برای پرستاران کمک کند. 
با طاهرخانی درباره این نگاه رگوالتور و معضالت دیگری که همگی ذیل مفهوم »بسته بودن اکوسیستم« دسته بندی می شوند، به گفت و گو پرداختیم. 

چرا هومکا؟
 بعد از شیوع کرونا و بحرانی که 
تمــام دنیــا از ســر گذرانــد، 
اهمیت حــوزه ســالمت بیــش از پیش 
اثبــات شــد. حــوزه ای که ضعــف در آن 
می تواند اقتصاد را فلج کند و ضررهای 
جبران ناپذیــر جانــی و مالــی بــه همــراه 
داشــته باشــد. پاندمــی کرونــا زنــگ 
خطری بود که به جهان گفت هر لحظه 
ممکــن اســت نظــم پوشــالی ایــن کــره 

خاکی با ویروسی ناچیز نابود شود.

 هرچنــد برخــی کشــورها در 
گذشــته نیز به اهمیت بخش 
گواهــش  و  بودنــد  واقــف  ســالمت 
کسب و کارهای نوآور کوچک و بزرگ در 
سرتاســر جهان اســت، اما پــس از این 
پاندمــی، بــر میــزان اهمیــت آن افزوده 
شــد؛ ســرمایه گذاران ایــن حــوزه را 
آینــده دار می داننــد و کســب و کارها 
مشــغول ارزش آفرینــی و دیجیتالیــزه 
کــرده بخش های مختلف آن هســتند. 
نتیجه اش هــم توجه و ســرمایه ویژه ای 
اســت که بــه بخــش ســالمت ســرازیر 

می شود.

 آن نــگاه ویــژه بــه ســالمت 
دیجیتــال در ایــران شــاید در 
بخش خصوصی در حال تکوین باشد، 
ولــی بــه نظــر نمی رســد رگوالتــور و 
حاکمیــت بــه آن اعتقــادی داشــته 
باشند. نشانه هایش سنگ اندازی های 
گاه و بیــگاه وزارت بهداشــت پیش پای 
کســب و کارهای ســالمت دیجیتــال 

است.

 هومکا به عنوان کســب و کاری 
که خدمات سالمت و مراقبت 
ایــن  از  می دهــد،  ارائــه  محــل  در 
ســنگ اندازی ها بی نصیــب نمانــده 
است. اما تنها بهانه ما برای گفت و گو، 
ایــن مشــکالت نبــود. ایــن شــرکت 
توانســت بــا خدمــت تســت کرونــا در 
منزل و ســپس انجام خدمات آزمایش 
خــون در محــل، از بــار مراجعــه بــه 
آزمایشــگاه ها و مراکز درمانــی بکاهد و 
ســهمی در مهار بیمــاری کرونا داشــته 
باشد. این کســب و کار تا به حال دو بار 
جذب ســرمایه کرده و بــر ارزش آفرینی 
بــرای کاربــر تأکیــد ویــژه دارد. احمــد 
طاهرخانی، مدیرعامل این کسب و کار 
معتقــد اســت کاربــران متوجــه ارزش 
خلق شــده می شــوند و از آن اســتقبال 
می کنند؛ کافی است کار خود را درست 

انجام دهید.

COVER STORYداستان جلد

حــوزه ای کــه هومــکا روی آن کار می کند، با 
توجه به شیوع کرونا و اتفاقاتی که افتاد، جهش پیدا 
کرد و از آن استقبال شــد. آماری در دست هست که 
وضعیت این حوزه و درآمدهایش پیش از کرونا به چه 
شــکل بود و حــاال در چــه وضعیتی قــرار داریــم؟ بازار 
چقدر گسترده تر شــده و این مســئله روی سهم بازار 

سالمت دیجیتال چه تأثیری گذاشته است؟
هوم کر )Home Care( به معنی خدمات سالمت و مراقبت در 
محل قبل تر به عنوان یک خدمت لوکس در نظر گرفته می شد، 
به جز خدمت مراقبت از ســالمندان که برای عده ای اجباری 
بود؛ امــا وقتی ایــن اپیدمی اتفاق افتــاد، خدمــات مراقبت در 

محل کامالً به عنوان یک نیاز حس شد. اولین موضوع هم این 
بود که افراد در خانه خودشان یکسری خدمات آزمایشگاهی 
را دریافت کنند تا از مراجعه به مراکز درمانی و آزمایشــگاهی 
جلوگیری شود و خود مراجعه باعث انتقال آلودگی و بیماری 
نشود. در نتیجه هم مردم و هم کسب و کارها بیشتر به آن توجه 
کردند. این اتفاق فقط مختص ایران نبود و ما در کل دنیا این 
جهش و رشد سریع را شاهد بودیم؛ هم در سالمت دیجیتال 

و هم در بخش هوم کر.

اعداد و ارقامی در دست هست که این رشد 
سریع را به شکل کمی نمایش دهد؟ 

به دلیل همه گیری ویروس کرونا، از ســال 201۹ تــا 2020، بازار 
سالمت دیجیتال با نرخ 1۹.1 درصدی رشد کرد. عالوه بر رشد 
حجم بازار این خدمات، سرمایه گذاری وی سی ها در این حوزه 
 ،Rock Health 2021 نیز باال رفت. طبــق گزارش پایــان ســال
۵74 ســرمایه گذار جدید به حوزه ســالمت دیجیتال آمریکا 
ورود کردند که در مقایسه با سال قبل از آن رشدی 7۵ درصدی 
داشته است. در سال 2021 حدود 66 میلیارد دالر اندازه بازار 
خدمات سالمت دیجیتال آمریکا بود و 2۹ میلیارد دالر روی آن 
سرمایه گذاری اتفاق افتاد؛ یعنی تقریباً به ارزش نصف کل بازار 
سالمت دیجیتال در این ســال، روی این حوزه سرمایه گذاری 
خطرپذیر صورت گرفته است. البته حجم سرمایه گذاری در 

I N T E R V I E W
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

از کجــا کارتــان را شــروع کردیــد؟ چــه 
سرمایه ای برای شروع کار الزم بود؟

مــن در ابتــدا از اتــاق خانــه ام شــروع بــه کار کــردم. 
محصوالتــم را می ســاختم و در گالری هــای مختلــف 
می فروختــم، بعــد از چندی تصمیــم گرفتیم بــا یکی از 
دوســتان به صورت اشــتراکی کارگاهی راه انــدازی کنیم 
و توانســتیم اولین کارگاه شــخصی را افتتاح کنیم. پس 
از مدتــی تصمیــم بــه توســعه گرفتیم و بــا دو نفــر دیگر 

از دوســتان مان کارگاه را توســعه دادیــم. در 
حقیقت همیشــه با همراهی هم توانستیم 
کار را گسترش دهیم. من با سرمایه شخصی 
شــروع کردم که بســیار اندک بــود. البته در 
مسیر آموزش، هم مهارت های خوبی کسب 
کردم و هم با شبکه سازی توانستم دوستان 
همکارم را بیابم. همین باعث شــد بتوانم از 

همراهی همه استفاده کنم.

چه نــوآوری در کســب وکار 
خــود می بینید کــه شــما را از ســایر رقبــا متمایز 

می کند؟
مــن ســعی دارم در کارهایی کــه طراحی می کنــم، عالوه 
بر زیبایی و ظرافت کار، معنا و مفهومــی را انتقال دهم 
که مشــتری عالوه بر زیبایی، معنا، انرژی و احساسات 

نهفتــه در آن اثــر را نیــز درک 
کند. ما در همــه زیورآالتی که 
تولیــد می کنیــم، می کوشــیم 
مفهوم خاصــی را به مخاطب 
نمایــش دهیــم و ایــن یکــی از 

مزیت های ماست. 
هــم  کارگاهــی  بخــش  در 
بــر  عــالوه  یــم  دار ســعی 
ســاختن محیطــی دوســتانه 
و امــن بــرای ســازندگان طــال 
و جواهــر، شــرایط منعطفــی 
بــرای همــکاری تعریــف کنیم 
تــا دوســتان هنرمند بــا خیال 
آسوده تری با ما همکاری کنند.

بــه  توانســته اید  حاضــر  حــال  در 
درآمدزایی مناسب برسید؟

میــزان فــروش کار جواهــرات بســیاری از اوقــات تابعــی 
از مناسبت هاســت، امــا در طــول ســال فــروش ثابتــی 
نیــز داریــم. در آمــد کارگاه هــای آموزشــی خصوصــی و 
گروهــی و اجــاره میزهــای کارگاه نیز بــه جمــع درآمد ما 

می افزاید، ما هم در گالری فــروش حضوری داریم و هم 
در نمایشــگاه های مختلــف شــرکت می کنیــم و هــم در 
اینســتاگرام و ســایت محصوالت مان را ارائه می دهیم. 
تا کنون همه هزینه ها را شــخصی انجام داده ایم. البته 
حــس مــن از بــازار ایــن اســت کــه اگــر مــا تولیدات مان 
را بیشــتر کنیــم و ســرعت ســاخت را افزایــش دهیــم. 

مشتریان بالقوه زیادی برای خرید وجود دارند.

چشم اندازتان برای این کسب وکار 
چیست؟

در وهلــه اول بــاال بــردن ســرعت ســاخت و 
گســترش محصوالت را در برنامــه داریم که 
موجب فروش و توســعه بــازار خواهد شــد. 
هدف دیگری که هر روز من را به جلو هدایت 
می کند، جذب نیروهای هنرمند و عالقه مند 
از بین خانم هاست و این ایده که بتوانم زنان 
بیشتری را در مسیر رســیدن به عالیق شان 
حمایــت کنــم. برنامــه بلندمدتم این اســت 
که این برند در ســطح جهان مطرح باشــد و محصوالتم 
به همه کســانی که به ایــن طرح ها عالقه مند هســتند، 

برسد.

مهم تریــن مانــع برای رســیدن بــه این 
چشم اندازها را چه می دانید؟
گســترش کارهــا و توســعه 
همـــــــــه جانــــــــــبه مســــــتلزم 
هزینه هــای زیــادی اســت کــه 
درآمــد یــک کارگاه در زمــان 
کوتاه، پاســخگوی هزینه های 
توســعه نیســت. بــه همیــن 
دلیــل جــذب ســرمایه اتفــاق 
ناگزیــری اســت کــه چــون مــا 
هنوز موفق به جذب ســرمایه 
نشــدیم، بــا توســعه فاصلــه 

داریم.

چــه توصیــه ای بــرای زنانــی داریــد که 
می خواهند کسب و کار خود را راه بیندازند؟

توصیه من این است که فارغ از رشــته تحصیلی و رتبه 
کنکور و قضاوت اطرافیان، مســیری را انتخاب کنند که 
به آن عالقه مند هســتند و هرگز از طی کردن این مسیر 
خسته نشوند و به تالش شان ادامه دهند. اجازه ندهند 
رؤیاهای شــان زیر بار قضاوت های جامعه از بین برود و 

توانایی های خود را نادیده نگیرند.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

چه چالش هایی زنان را از پیشرفت در محیط کار دور می کند؟

برقراری تعادل میان کار و زندگی

REVIEWبررسی

یکی از چالش های قابل توجهی که زنان شاغل با 
آن مواجه هســتند، عدم تعادل بیــن کار و زندگی 
اســت. البته مردان و زنان هر دو با ایجاد تعادل در 
زندگی کاری و شخصی خود مشکل دارند، اما زنان 
به دلیل وظایف سنتی که در خانه برای آنها تعریف 
شــده، فشــار بیشــتری متحمــل می شــوند. زنان 
همواره با انتظارات اجتماعی در رابطه با نقش های 
خانوادگی و زندگی زناشــویی مواجه هســتند. در 
یک نظرســنجی که توســط مرکــز تحقیقــات پیو 
صورت گرفت، مــادران دارای فرزندان زیر 1۸ ســال 
سه برابر بیشتر از مردان ادعا کرده اند که والد بودن، 
پیشــرفت در مســیر شــغلی را برایشان دشــوارتر 
می کند. زنان همچنین بیشتر با وقفه های شغلی 
به دلیل مسائل خانوادگی و تربیت فرزندان مواجه 
می شوند، زیرا 3۹ درصد گفته اند که برای مراقبت 
از فرزند یا یکی از اعضای خانواده مجبور به گرفتن 
مرخصی طوالنی مــدت شــده اند، در حالی که این 

رقم در مردان 24 درصد بوده است. 
در حالی که به نظر می رســد ایــن انتظارات مبتنی 
بر جنســیت در چند ســال گذشــته بهبــود یافته 
اســت، اما همه گیری کرونا باعث شد زنان بیشتر 
با پیامدهای منفی عدم تعادل میــان کار و زندگی 
 OECD مواجه شــوند. مطالعه دیگری که توســط
انجام شــد، نشــان داده اســت که بــا توزیــع نابرابر 
کارهای خانه و مراقبت از کــودکان 61/۵ درصد از 
مادران کودکان زیر 12 سال، اکثراً یا کل مراقبت های 
اضافی را در طول همه گیری بر عهده داشته اند، در 
حالی که 22/4 درصد از پدران گزارش داده اند که 
این کار را انجام داده اند.  در نتیجه، این عدم تعادل، 
فشار قابل توجهی را بر زنان شاغل وارد می کند که 
بر شغل و پیشــرفت آنها در نقش هایشان لطمه 
می زند و به فرسودگی شدید شغلی نیز می انجامد.

 عــدم حمایــت و گســترش برنامه هــای 
مراقبت از کودکان

با توجــه بــه آمــار درمی یابیم کــه زنــان هزینه های 
ســنگین از دســت دادن شــغل یــا جایــگاه را برای 
مراقبــت از فرزنــدان پرداخــت می کننــد و بــا ایــن 
رونــد، مشــارکت زنــان در فضــای کســب وکار 

کاهــش می یابــد. از کاهــش ســاعات کار گرفتــه تا 
کاهــش دســتمزد و از دســت دادن کامــل شــغل. 
در نظرســنجی CAP محققــان دریافتنــد کــه اگر 
برنامه های مراقبت از کودکان با هزینه ها و کیفیت و 
گستردگی خوب ارائه شود، زنان به دنبال نقش های 
شغلی با درآمد باالتر، فرصت های ارتقا و ساعات 
کاری بیشــتر خواهنــد بــود. بــا این حــال، بــه نظر 
می رســد کــه عــدم حمایــت دولت هــا، به ویــژه در 
حوزه سیاســت های مرخصی با حقــوق خانواده و 
دسترســی به برنامه هــای حمایتی، باعــث از بین 

رفتن استعداد زنان در محیط کار می شود.

 نگاه جنسیت زده درباره موفقیت زنان
این معضل از آن دســت اتفاقاتی اســت 
که زیاد درباره آن ســخن نمی گوییم. طبق بررسی 
روان شناســان، در بســیاری از مــوارد مــردان حس 
خوبــی از موفقیت شــغلی شــریک عاطفــی خود 
ندارند؛ حسی که به اندازه شعف زنان از موفقیت 

همسران شان باشد.
آنهــا دلیــل ایــن اتفــاق را ضربــه ضمنــی بــه عزت 
نفــس مــردان می داننــد. زیــرا »داشــتن شــریکی 
کــه موفقیــت را تجربــه می کنــد، ممکن اســت به 
عزت نفــس، جاه طلبی و موفقیت ضمنــی مردان 
آسیب برساند«. به همین دلیل زنانی که در مسیر 
پیشــرفت در حرفــه خــود و دســتیابی بــه اهداف 
حرفه ای هستند، ممکن اســت با واکنش شرکای 
مــرد مواجــه شــوند. ایــن رفتــار اغلــب بــه صورت 
طعنه، پرخاشــگری منفعالنه، دلســردی و ایجاد 
احســاس گناه ظاهر می شــود. البتــه این تحقیق 
نشان می دهد که بســیاری از زنان توانسته اند در 
مقابله با این برخورد مسیرشان را ادامه دهند، ولی 
این رفتار می تواند پیامدهای منفی بسیاری برای 
زنان شاغل داشته باشــد، زیرا عدم موفقیت آنها 
در محل کار می تواند نشــانه رفتار ســمی شریک 
زندگی شان باشد و آنها را بر ســر یک دوراهی قرار 
دهد. این نشان می دهد حتی زمانی که زنان موفق 
به شکستن ســقف شیشه ای می شــوند، ممکن 
است پیامدهای منفی برای زندگی شخصی آنها 

به وجود بیاید.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

 عالوه بر عالقه ام به 
طالسازی، چیزی 

که منجر شد به فکر 
راه اندازی کارگاه 

طالسازی بیفتم، این 
بود که از کودکی به 
تولید عالقه مند بودم
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خرده فروشی
R E T A I L

خرده فروشی در دو سال گذشته با مشکالت زیادی مواجه 
بوده اســت و مــوارد بیشــتری نیــز در آینــده وجــود خواهد 
داشت. چشم انداز کسب و کار بسیار نامطمئن باقی می ماند 
و زنجیره تأمین و به ویژه اختالل در نیروی کار، خواب از چشم 
مدیران می رباید. هیئت مدیران  باید به دوره ای از تغییرات 
چشمگیر و سریع عادت کنند که هیچ پایان آشکاری برای 
آنها مشــاهده نمی شــود. به ایــن ترتیــب، چالش هایی که 
کســب وکار ها با آن روبه رو هســتند، متفاوت از چند ســال 

پیش به نظر می رسد.

  فقط انجام بده
دیگــر فقــط تمرکــز بــر اداره یــک کســب و کار 
خرده فروشی کافی نیست. اکنون رهبران باید 
طیف وسیعی از مســائلی را که فراتر از وظایف 
ســنتی آنهاســت - از روابــط خارجــی گرفته تا 
عوامــل محیطــی تــا سیاســت های عمومــی و 
مسائل اجتماعی - در نظر بگیرند، درک کنند 
و حتــی پیش بینی کنند. عــالوه بر ایــن، آنها با 
تغییرات ســریعی دســت و پنجه نرم می کنند 
که تا به حال مشــابهی نداشــته اســت. سطح 

بالتکلیفی کــه همه گیــری کرونا بــرای کســب و کارها ایجاد 
کرد، خرده فروشان را در وضعیت ثابتی از حالت »آماده به 
پاسخ« قرار می دهد. در دوران کرونا زمانی برای بحث طوالنی 
درباره تصمیمات تجاری وجود نداشت و »فقط انجامش 
دهید« روش مواجهه با هــر اختالل جدید بــود. اما پس از 
همه گیری هم از این ســرعت هولناک کم نشــده است. در 
نظر بگیرید که اولویت ها و رفتارهای مصرف کننده در سال 
جاری چقدر سریع تغییر کرده است. تا همین اواخر، نگرانی 
در مورد سالمت شخصی، نگرانی های اقتصادی را در ذهن 
مصرف کنندگان تحت الشعاع قرار می داد؛ اما اکنون افراد 
بیشتری نگران امور مالی خود هستند. در واقع ۸0 درصد از 
مصرف کنندگان، تورم و هزینه زندگی را در رأس نگرانی های 

اقتصادی خود قرار می دهند.

  مشخصات رهبران جدید
خرده فروشان همچنین باید راه های جدیدی را برای خدمت 
به مصرف کننده جســت و جو کنند، زیرا ظهور فناوری ها و 

کانال های جدید باعث پیشــرفت ســریع در اتوماســیون و 
شخصی ســازی خدمات برای هر مصرف کننده می شــود. 
به عنــوان مثال، متــاورس فضایــی حاصلخیز بــرای کاوش 
خرده فروشان اســت. این همه تغییر پیچیده چه معنایی 
برای رهبران خرده فروشــی دارد؟ این امر به نــوع جدیدی از 
مهارت برای مدیران عامل نیاز دارد؛ سبک رهبری پرشور و 
کارآفرینانه همراه با یک طرز فکر نوآورانه برای تقویت مسیر 
رشد. این نسل جدید از رهبران، مأموریت گرا خواهند بود 
و بــه جای مدیریــت عمومی بــر ارائــه اهداف خــاص تمرکز 
خواهند داشت. آنها باید دوگانه عمل کنند؛ از یک سو بر 
کسب و کار و عملیات تمرکز کنند و از سوی دیگر 
به ســطح کالن )مصرف کنندگان، ژئوپلیتیک، 
تغییــرات آب و هــوا و...( توجــه زیــادی داشــته 

باشند. 

  تمرکز بر تصمیم گیری هدفمند
نسل جدید باید نسبت به هدف برندهای خود 
اشتیاق داشته باشند و بی وقفه روی موضوعات 
مرتبــط مانند پایــداری تمرکــز کنند. آنهــا باید 
فعالیت هــای خــود را داده محــور و مشــارکتی 
تعریــف کننــد و فراتــر از تعریــف یــک چشــم انداز تجاری 
بیندیشند. در عوض به دنبال الهام بخشیدن به کارمندان 
و مشتریان باشند. آنها باید از رویکرد سنتی »فرماندهی و 
کنترل« دور شوند و تجارت را به روشی آسان تر و توانمندتر 
اداره کننــد. این بــه معنای ایجــاد محیطــی بــا »بازنگری و 
تغییر مداوم«، پرسشگری مداوم، یادگیری و ابداع مجدد 
شیوه های تجاری است. همچنین به معنای درک اهمیت 
پذیــرش ریســک های در نظــر گرفتــه شــده، در عیــن حال 
محافظت از کسب و کار اصلی است. این کار آسانی نیست 
و رهبران باید همان طور که نسل قبلی بر انگیزه و بیان تمرکز 
داشتند، بر تحلیل عمیق و تصمیم گیری هدفمند متمرکز 
شوند. بیش از هر چیز، از آنجا که پنج نیروی بزرگ در تمام 
صنایع - متاورس، تغییرات در نیروهای مستعد، فناوری، 
پایداری و اختراع مجدد کسب و کار - رشد می کنند، نسل 
بعدی رهبران کســانی خواهند بــود که کســب وکارهایی را 
ایجاد می کنند که بتوانند شرایط بازار را در زمان واقعی درک 

کنند، شکل دهند و به آن پاسخ دهند.

با وجود آنکه از حالت اضطراری دوران همه گیری کرونا خارج شده ایم، اما 
کسب و کارهای خرده فروشی همچنان با مشکالت جدید مواجه می شوند 

سرعت هولناک تغییرات 

آینده خرده فروشی به کدام سمت خواهد رفت؟

کارآفرین جوان ژاپنی چه هدفی دارد؟

REPORTگزارش

اگر به دنبــال نشــانه هایی از آینده خرده فروشــی 
هســتید، دره هایــس در سانفرانسیســکو مکان 
خوبی برای جست و جوســت. چنــد هفته پیش، 
تابلوهای جدیدی ویترین یکی از فروشگاه های دره 
هایس را پوشــانده بود. به زودی، چیزی به نام دی 
استور »اســتور-زیرو« شــروع به فعالیت خواهد 
کرد. این سازمان به طور جمعی در اختیار اعضای 
یک ســازمان به اصطالح خودمختار غیرمتمرکز 
خواهــد بــود. ایــن نهادهــا ماننــد نســخه  کریپتو 
شــرکت ها هســتند کــه مالکیــت آنها نه توســط 
سهام، بلکه از طریق توکن های کریپتو نشان داده 

می شود.
ایتســوکی دایتو، بنیان گذار و مدیرعامل 21 ساله 
دی اســتور، دیدگاه خود را در مــورد احیای بخش 
خرده فروشــی با جزئیات توضیح داد:»این مانند 
پیوســتن به تعاونی غذای پــارک اســلوپ خواهد 
بود، اما بدون نیاز به ذخیره ســبزیجات. یا شــاید 
بیشــتر شــبیه بازی کامپیوتری زو تایکون باشــد، 
با این تفاوت کــه این بــازی واقعی اســت و در یک 
فروشگاه خرده فروشی اتفاق می افتد و برای انجام 
هر کاری باید با افراد غریبه اینترنتی با نام مستعار 
بحث کنیــد.« او افزود: »هر عضو باید احســاس 
کند که صدای من یا تصمیم گیری من به نوعی در 

فروشگاه منعکس شده است.«
طــرح دایتو بــه ایــن صــورت اســت؛ وقتــی برنامه 
دی اســتور در پاییــز امســال راه انــدازی شــود، هر 
کســی می تواند یک توکن مبتنی بر بالکچین که 
نشان دهنده مالکیت در فروشــگاه است بخرد و 
به سرور انجمن در دیسکورد بپیوندد؛ یک برنامه 
چت شبیه به اسلک که شامل بسیاری از عناصر 
پلتفرم های ســنتی شــبکه های اجتماعی است. 
هرچه ارزش توکن هایی که شرکت کنندگان دارند 
بیشتر باشد، سهم آنها از قدرت رأی بیشتر است. 
با شروع به کار فروشگاه، دارندگان توکن می توانند 
در مورد اینکه چه مارک هایی را در آن مکان ذخیره 
کنند و بفروشند، چه مبلمانی بخرند و حتی چه 
کســی در آنجا کار کنــد، رأی دهند. هر تصمیمی 

برای درآمد نیز به رأی ها بستگی دارد.
دایتو می گوید ایده این اســت که در طول مســیر، 
صاحبان مشاغل کوچک آنالین به طور طبیعی به 

سمت فروشگاه فیزیکی جذب شوند و جامعه ای 
در این فضا ایجاد کنند. آنها امیدوارند مشتریان 
نیز به دنبال شان بروند. آزمون بزرگ این ایده این 
خواهد بود که آیا مــردم واقعاً می خواهنــد اوقات 
فراغت خود را در اداره یک فروشگاه در دره هایس 
بگذرانند یا تخصص الزم برای انجام موفق این کار 
  DAO ،را دارند؟ دایتو می گویــد در حالت ایــده آل
200 نفــر عضــو خواهد داشــت. نیمی از شــرکت 
متعلق به افراد محلی و نیمــی دیگر متعلق به هر 
کسی در جهان است. مالکان می توانند انتخاب 
کنند که خودشان پرسنل فروشگاه را انتخاب کنند 
یا کارمندان خارجی استخدام کنند یا حتی از خود 

دایتو برای استخدام بهره ببرند.
اوریــون پــروت، شــریک اورنــج فانــد کــه در 
اســتارتاپ های کریپتــو و وب3 ســرمایه گذاری 
می کنــد، می گویــد: »بعضــی وقت هــا ســخت 
اســت که چیــزی منحصربه فرد پیــدا کنیــم، زیرا 
افراد مســتعد و کارآفرینان بیشــتری به این فضا 
سرازیر می شوند. اورنج فاند 100 هزار دالر برای دور 
سرمایه گذاری اولیه دی استور قرار داده است. ما 
واقعاً نگاه منحصربه فــرد آنها را دوســت داریم و 

می دانیم در این زمینه رقبای زیادی ندارند.«
دایتو که در واقع داتز نام دارد، کار خود را از نوجوانی 
با ســاختن ویدئوهای مد در یوتیوب در ژاپن آغاز 
کــرد. او در ســال 201۹ به ســان فرانسیســکو نقل 
مکان کــرد و در خانــه ای با گروهــی از بنیان گذاران 
دیگــر از ژاپــن زندگــی می کنــد کــه در وب3 فعــال 
هســتند. در اکتبــر 2021، او اجــاره نامــه ای را برای 
مکان 714 فوت مربعی دره هایس امضا کرد و یک 
فضــای پــاپ آپ راه اندازی کــرد که هــر چند هفته 
یک بار میزبان برندهای مختلف بود. در ماه فوریه 
دایتو خیلی زود متوجه چیز جالبی در مورد رفتار 
مصرف کنندگان شد. او گفت: »بسیاری از مردم 
به فروشگاه نمی آمدند تا چیزی بخرند، بلکه برای 
حضور در اجتماع به فروشگاه مراجعه می کردند.« 
پایگاه فیزیکی کلید برنامه های اوســت، اما دایتو 
می گوید که به دنبال ایجاد یک امپراتوری امالک و 
مستغالت نیست. او در عوض قصد دارد نرم افزار 
زیربنایی پشــت DAO را که هنوز در حال توسعه 

است، به خرده فروشان دیگر بفروشد.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

ممکــن اســت کارمندانــی کــه در محیــط کار خــود بــا 
مشــکالتی درگیر هســتند، نگرانی های خــود را با فردی 
از بخش منابع انسانی در میان بگذارند، اما طبق گفته 
یکــی از مدیــران ســابق مایکروســافت، بخــش منابــع 
انســانی به ندرت مــکان مناســبی بــرای دریافــت کمک 

است.

  منابع انسانی در نقش پلیس
هر زمان که کارمندی با همکار خود یا یک رئیس میانی، 
اختالف نظر شــخصی یا مشکل داشته باشــد یا نگران 
اخــراج احتمالی باشــد، ممکن اســت احســاس نیاز به 
صحبت کــردن بــا کســی را پیــدا کنــد. کریــس ویلیامز، 
معاون سابق منابع انسانی مایکروســافت، در مقاله ای 
در اینســایدر می گویــد ایــن فــرد نبایــد از بخــش منابع 

انسانی باشد.
او معتقد است: »نماینده منابع انســانی تیم خود را به 
عنوان یک دوست نبینید. به راحتی می توان این دو را با 
هم اشتباه گرفت. آنها در کنار شما حضور دارند، مردمی 
هســتند و به شــما گوش می دهنــد؛ امــا به زبان ســاده، 
منابع انســانی دوست شما نیســت.« ویلیامز می گوید 
منابع انسانی برای حل مشکالت بین کارکنان یا کارکنان 

با شرکت و سیاست های آن حقوق دریافت می کند.
او افــزود: »اگــر بــا کارمنــد دیگــری، بــه ویــژه مدیــر خود 
مشــکل دارید و تصمیم داریــد منابع انســانی را درگیر 
کنید، باید بدانید کسی را در جبهه خود قرار نمی دهید. 

در عــوض شــما شــرکت را در ایــن موضــوع دخالــت 
می دهید. ممکن اســت این همان چیزی باشد که شما 
می خواهیــد، امــا بایــد بادقــت قــدم بردارید. حتــی اگر 
مشکل طرف مقابل باشد، انتظار نداشته باشید منابع 
انسانی به کمک شــما بیاید. منابع انســانی از بسیاری 
جهات مانند پلیس است. آنها به سرعت به صحنه وارد 
می شــوند، موضوع را تحت کنترل درمی آورند و گزارش 
عینی خود را به شرکت و مدیریت آن تحویل می دهند.«

  چــه زمانــی بایــد از منابع انســانی کمک 
گرفت؟

بر اســاس گزارش مؤسســه تحقیقاتــی ADP، بــه دلیل 
کمبود مداوم نیروی کار، منابع انســانی باید بیش از هر 

زمان دیگری نیازهای کارکنان را تأمین کند.
ویلیامــز در اینســایدر می گویــد از نظــر آمــاری، اگر یک 
شــرکت 1000 نفر در بخش منابع انسانی داشته باشد، 
حدود ۵0 درصد آنها در بخش استخدام و 2۵ درصد در 
بخش مزایا، حقوق و دستمزد، آموزش و وظایف مشابه 
هســتند. 2۵ درصــد باقیمانــده از متخصصــان منابــع 
انسانی یا شرکای تجاری هســتند که مسائل کارمندان 
را مدیریت می کنند. اینها افرادی هستند که کارمندان 

ممکن است آنها را با یک دوست اشتباه بگیرند.
ویلیامز می گوید: »بیشــتر افرادی که متخصص منابع 
انســانی می شــوند، بــرای خدمــت بــه کارکنــان در آنجا 
هستند. آنها مهربان، متفکر و دلسوزند و دوست دارند 

با مــردم کار کننــد. اما بــه آنها دســتمزد نمی دهنــد تا با 
کارمندان متحد شوند.«

کارمندان چه زمانی باید با منابع انسانی تماس بگیرند؟ 
ویلیامــز می گوید: »وقتی آنها ســؤاالتی درمــورد مزایا یا 
قوانین کار دارنــد؛ زیرا منابع انســانی می تواند به یافتن 
خدمات و منابــع کمک کنــد و گزارش های کارکنــان را از 

نقض آشکار قوانین دریافت کند.«
ماری هلــن بــودورث در ســرمقاله ای بــرای کندیــن اچ آر 
ریپورتر اشــاره کرد که منابع انســانی نقش مهمی در از 

بین بردن نژادپرستی در محیط کار دارد.

  در جست و جوی کمک به بیرون از محیط 
کار رجوع کنید

ویلیامــز می گوید بــرای کمک گرفتــن به هنــگام درگیری 
کاری، کارکنانی که به مشکل برخورده اند باید به افرادی 
خارج از شــرکت خود مراجعــه کننــد. او توصیه می کند 
کارمنــدان بــه خــارج از ســازمان خــود برونــد، زیــرا افراد 
بیرونــی چشــم انداز عینی تــری خواهنــد داشــت کــه با 

سیاست شرکتی درهم تنیده نیست.
فراتــر از آن، ویلیامز به مردم پیشــنهاد می کنــد که برای 
»تســکین« به بهترین دوست، شــریک یا مشاور خود 
مراجعه کننــد. بر اســاس یــک گــزارش، در اولویت های 
منابع انســانی برای ســال 2023 حفظ کارکنان در صدر 
فهرست )20 درصد(، پس از آن استخدام )14 درصد( و 

فرهنگ شرکت )12 درصد( قرار دارد.

کریس ویلیامز، معاون سابق منابع انسانی مایکروسافت می گوید قبل از 
مشورت با منابع انسانی در مورد اختالفات تان، باید در نظر داشته باشید آنها پول 

نمی گیرند تا با کارمندان متحد شوند

REVIEWبررسیمنابع انسانی دوست شما نیست!

قدرت همچنان در دست 
کارگران است

بازنگری بزرگ
 به گفته محققــان KPMG، یک 
»بازنگری بــزرگ« در حــال انجام 
اســت. گــزارش مــاه اوت بــا عنــوان »در 
جست و جوی بیشتر« نشان می دهد که 
از  بســیاری  در  کارکنــان  نگهداشــت 
شرکت های ایاالت متحده، به دلیل افزایش 
حجــم کار، ضعیــف اســت. 62 درصــد از 
افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده اند، از 
ایــن فشــار اضافــی شــکایت داشــته و 32 
درصــد گفته انــد کــه رضایتمنــدی آنها تا 
حدودی یــا به طــور قابــل توجهــی کاهش 

یافته است.

 چرا به این اتفاق »بازنگری بزرگ« 
می گوینــد؟ به گفته این شــرکت، 
رهبران منابع انسانی در حال ارزیابی مجدد 
هستند تا بفهمند چه تحوالتی مؤثر بوده، 
چه تغییراتی انجام نشده و چه کارهایی باید 
انجام شــود تا اطمینــان یابند کــه کارکنان 
راضی، فعال و متعهد باقی می مانند. در این 
گزارش آمده است که کارگران به نوبه خود 
در حــال تجدیــد نظــر در اهــداف شــغلی، 
انتظارات کارفرما و وفاداری خود به سازمان 

هستند.

 به عالوه کار ترکیبی و انعطاف پذیر 
هنــوز اولویت بســیاری از کارگران 
است. تعداد بیشتری از پاسخ دهندگانی 
که ملزم به کار حضوری بودند - نسبت به 
دورکارهــا - در نظرســنجی KPMG اعــالم 
کردند کــه می خواهند شــغل خــود را ترک 
کنند و 24 درصد افراد گفتند اگر از کار از راه 
دور منــع شــوند، کار را ترک خواهنــد کرد. 
بیش از نیمی )۵6 درصد( گفتند که مایل اند 
شرکت شان امکان کار از راه دور بیشتری را 
فراهم کند. حدود نیمی از آنها )46 درصد( 
خواهان ترکیبی از کار در دفتر و کار از راه دور 
بودنــد. این تأییــدی بر مطالعه اخیــر ورک 
الیــف ونچــرز اســت کــه نشــان می دهــد 
بسیاری از کارمندان دلتنگ همکاران خود 

می شوند.

 با اینکه بده بســتان قدرت وجود 
دارد، همچنان به نظر می رسد که 
قدرت در دســتان کارمندان باقی می ماند. 
عالوه بــر این، بررســی داده هــای مربوط به 
اتحادیه نشان می دهد نارضایتی کارگران به 
اوج رســیده اســت. بــر اســاس تحقیقات 
گالوپ، مشارکت اتحادیه ها افزایش یافته 
اســت و تأییــد  اتحادیه هــای کارگــری بــه 
باالترین میزان از سال 1۹6۵ رسیده است. 




