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برخی منابع می گویندسورناستاری از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری استعفا داده است

ستاری پس از ۹ سال خداحافظی می کند؟

کمتر از 
یک درصد!

مهرداد فاخر  مدیرعامل  تیپاکس 
می گوید نقدها را قبول دارد اما 

میزان شکایات  و نارضایتی مشتریان 
نسبت به تعداد سفارش ها زیاد نیست

B2B
و برند کارفرمایی

 شرکت هایی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط 
نیستند، برای نمایش برند کارفرمایی خود باید 

چگونه عمل کنند؟

خسیس بازی 
عجیب گوگل!

ساندار پیچای در یک اقدام عجیب از مدیرانش 
خواسته سفرها و هزینه های غیرضروری را حذف کنند

کاهش مزایای کارمندان
غول فناوریدر غول فناوریدر در در غول فناوریغول فناوریبرای مواجهه با رکود برای مواجهه با رکود

گفت و گو با مرجان 
مردی ها خالق برند کورال

مجسمه های 
نامتقارن در 

آغوش طبیعت

برای خرده فروشان
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سالمت
H E A L T H

 درباره «رون»

گوگل اطالعات 
پزشکی

 
 بســیاری از افراد برای مدیریت 
درک  و  پزشــکی  اطالعــات 
وضعیت بیمــاری یا ســالمتی خــود، به 
گوگل یا وب ام دی مراجعــه می کنند که 
هیچ کدام بــرای تأیید یــا ارائــه اطالعات 
به روز مفید نیستند. »رون« قصد دارد 
این شرایط را با ارائه یک پلتفرم آموزشی 
پزشکی که اطالعات موجود در آن توسط 
پزشــکان، بیمــاران و مراقبــان تأمیــن 
می شود، تغییر دهد. رون با جمع آوری و 
دســته بندی اطالعــات در مورد شــرایط 
به خصوص هر فرد، به بیماران و مراقبان 
اطمینــان می دهــد کــه منبــع دقیــق و 

معتبری در اختیار دارند.

 روهان راماکریشنا که جراح مغز 
و اعصاب است، همراه با مدیر 
سابق بخش شــراکت خالق پینترست، 
ویکــرام باســکاران و آرون رانگاناتان وارد 
فضای فناوری سالمت شدند تا معنای 
کسب اطالعات پزشــکی را دوباره ابداع 
کننــد. باســکاران و رانگاناتــان متوجــه 
شــدند کــه جســت و جوی اطالعــات در 
مورد شرایط عزیزان شــان دشوار است. 
پــس از مطــرح کــردن ایده شــان بــا 

راماکریشنا، رون متولد شد.

 رون قرار اســت در مورد شرایط 
اطالعــات  وخیــم،  پزشــکی 
تأییدشده از نظر پزشکی را به مراقبان و 
بیماران ارائه دهد. برای شروع، آنها فقط 
اطالعات مربوط به گلیوبالستوم، نوعی 
تومور مغزی را ارائه می دهند و 200 کاربر 
فعال دارند. این شــرکت امیدوار اســت 
کار خود را گسترش دهد و به زوال عقل 

و سرطان های کودکان نیز بپردازد.

 این شرکت با وجود اینکه کمی 
بیــش از یــک ســال از عمــرش 
می گذرد، در دور اول تأمین سرمایه اش 
توانســته 7/5 میلیون دالر جذب کند. 
این کسب و کار همچنین 11 سرمایه گذار 

فرشته و چهار مشاور دارد.

INTRODUCTIONمعرفی

هلثیو چه خدماتی به شرکت های خاق 
حوزه سامت ارائه می دهد؟

ما در چند بخش به کســب و کارها خدمــات ارائه می دهیم. 
یکی بخش تأمین ســرمایه آنها در مرحله پری سید و سید 
است. در کنار تأمین سرمایه، موضوع ارائه تجربه، مشاوره 
و منتورشــیپ را داریم. به واسطه ســه، چهار سال فعالیت 
تخصصی در حوزه سالمت و نمونه های نسبتاً موفقی که در 
این حوزه داشته ایم، سعی می کنیم تجربه رشد و شکل گیری 
کســب و کار و چگونگــی کاهش نــرخ شکســت را در اختیار 
تیم ها قرار دهیم. در حوزه سالمت کمی معادالت متفاوت تر 
از سایر حوزه هاست و این کار به کســب و کارهایی که در این 

حوزه شکل می گیرند، می تواند کمک بسیاری کند. 
بخشــی دیگر مربوط بــه خدمات زیرســاختی اســت، مثل 
فضای استقرار، کمک به حل مسائل رگوالتوری، شبکه سازی 
و اتصال شان به کسب و کارهای بزرگ تر. در نهایت هم به آنها 
اســتراتژی خروج را ارائه می دهیم. به این معنــا که در همان 
ابتدا نقطــه پایانی، اســتراتژی خروج و رشــد کســب و کار در 

همکاری با ما را مشخص می کنیم.

گفتید معادالت حوزه سامت، متفاوت 
از سایر حوزه هاست. این تفاوت ها چه هستند؟

ایــن تفاوت هــا به ماهیــت صنعــت ســالمت برمی گردد. 
برای کســب و کاری می خواهــد به این صنعت وارد شــود، 
مهم اســت که در حال حاضــر زنجیره ارزش ســالمت به 
چه شکل است و چه ریسک هایی دارد. ریسک های این 
بخش بیشتر و متفاوت تر از ســایر حوزه ها مانند تجارت 
الکترونیک اســت. حتــی در حوزه های دیگر، مشــکالت 
رگوالتوری و دریافت مجوز کمتر از حوزه ســالمت است. 
در ایــن بخــش ریســک ایجــاد اطمینــان بیــش از ســایر 
حوزه هاســت، زیرا با جان و ســالمتی مردم کــه مهم ترین 
داشته شان است، ســروکار دارید. این موارد هم ریسک 
صنعــت را بــاال بــرده و هــم بــه ثمــر رســیدن کســب و کار 
نیازمند صبر بیشــتری باشــد. از طرف دیگر هم رگوالتور 
به واســطه مجوزهــا و عــدم دسترســی کامــل بــه داده ها، 
ریســک دیگــری را به صنعــت اضافه کــرده اســت. البته 
در دنیا نیز اســتارتاپ های ســالمت شــرایط متفاوت تری 

نسبت به سایر صنایع دارند.

کدام یک از بخش های سامت برای هلثیو 
جذابیت بیشتری دارد و روی آن تمرکز کرده است؟ 

مــا در ســه حــوزه اصلــی ســالمت ســرمایه گذاری کرده ایم؛ 
سالمت دیجیتال، بایوتک و تجهیزات پزشکی. در هرکدام 
هم نمونه های موفقی داشته ایم که کسب و کارهای هومکا، 
ارتینو، لیوم و یوتــاژن از جمله آنها هســتند. اخیــراً با توجه 
به ترند دنیــا و چالش هایی که در حــوزه بایوتک و تجهیزات 
پزشــکی وجــود دارد و تمرکــزی کــه خودمــان روی ســالمت 
دیجیتال گذاشته ایم، تصمیم داریم که به صورت مستقل 
روی سالمت دیجیتال ســرمایه گذاری کنیم و در حوزه های 
بایوتــک و تجهیــرات پزشــکی و ســایر حوزه هــا در قالــب 
هم سرمایه گذاری یا مشارکت وارد می شویم. در حوزه هایی 
غیر از سالمت دیجیتال، حتماً الزم است سرمایه گذاری که 
در آن صنعت فعال است، همراه ما در ســرمایه گذاری روی 
آن تیم سهیم باشــد؛ زیرا ما می توانیم یک کســب و کار را از 
نقطه صفر تا یک به خوبی هدایت کنیم و محصول اولیه را به 
نقطه مطلوبی برسانیم، اما تولید انبوه، فروش و ورود به بازار 
چالش های خاص خود را دارد که حتماً حضور یک شریک و 

در آستانه تحولی بزرگ
گفت و گو با آرش برجی خانی، مدیرعامل هلثیو؛ او معتقد است اکوسیستم سالمت 

همان جایی ایستاده که صنعت فین تک پنج سال پیش در آنجا قرار داشت
بی شک پاندمی کرونا دنیای ما را دستخوش تغییر و تحول کرد و روی بسیاری از صنایع تأثیراتی عمیق بر جای گذاشت. یکی از حوزه هایی که از این اتفاق بیشترین تأثیر را پذیرفت، صنعت 

سامت بود. حاال نگاهی به کسب و کارهای نوآور حوزه سامت می شود، متفاوت است و سرمایه گذاران رغبت زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف آن دارند. 
استارتاپ استودیوی هلثیو که در سال ۹۷ کار خود را آغاز کرده، با تمرکز بر حوزه سامت در تاش است کسب و کارهای نوآور و تیم های مستعد را در مراحل اولیه یاری دهد. آرش برجی خانی، 

مدیرعامل هلثیو معتقد است اگر تیم خوبی وجود داشته باشد که کسب و کاری را بر اساس شناخت درست نیازهای دست اول مردم پایه ریزی کرده باشد، بعید است در مراحل اولیه 
مشکلی برای جذب سرمایه داشته باشد؛ زیرا به مرور بر تعداد سرمایه گذاران خطرپذیری که ارزش صنعت سامت را درک کرده اند، افزوده می شود. او می گوید صنعت سامت امروز 

همان جایی قرار دارد که صنعت فین تک پنج سال پیش ایستاده بود و تا پنج سال دیگر شاهد تحوالت بزرگی در این حوزه خواهیم بود.

I N T E R V I E W
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خرده فروشی
R E T A I L

بزرگ تریــن خرده فروش ها موجودی بســیار زیــادی دارند و 
اســتقبال مصرف کنندگان کافی نیســت. این یک مشکل 

بزرگ در فصل خرید کریسمس است.
غول هایی مانند »بست بای« و »بد بث اند بیاند« درگیر 
انبارهای پر و کاهش فروش هستند. در همین حال، طبق 
آخرین گزارش هــای درآمــدی، خرده فروش هایــی مانند 
آمــازون و »دالر جنــرال« در تابســتان امســال حتــی در 
شرایطی که وال استریت از شرکت ها درخواست می کند 
تا پر کردن انبارهای خود را متوقف کنند، شاهد افزایش 

ارزش موجودی بوده اند.

  رکود در فروش
شــرکت ها بــرای حفــظ ســطح موجــودی در برابــر مصــارف 
غیرعادی مصرف کنندگان در سال های 2020 و 2021 تالش 
کردند، اما ســرانجام این جنون خرده فروشــی در اوایل سال 
جــاری کاهــش یافــت.  در بیانیه های مربــوط به درآمد ســه 
ماهه اول، ایــن کســب وکارها اعتــراف کرده اند که طــوری به 
جمع آوری موجودی های خود ادامه داده اند که انگار افزایش 
خرید مصرف کننده در همه گیری، بدون وقفه ادامه خواهد 
داشت. اخیراً خرده فروشان بزرگ با تاکتیک های گران قیمتی 
مانند لغو سفارش ها، کاهش قیمت یا بازگرداندن کاالهای 

کم فروش به انبار، به دنبال کاهش موجودی بوده اند.
با این حال ثابت شده است که توقف کامل انباشت موجودی 
برای خرده فروشــان دشوار است. بســیاری از خرده فروشان 
برتر در درآمدهای سه ماهه دوم امســال خود گزارش دادند 
که موجــودی کاالهای خود را نســبت به ســه ماه قبــل از آن 
افزایــش داده انــد. خرده فروشــان سرشــار از موجــودی، چه 
توانسته باشند انبار کردن موجودی ها را نسبت به سه ماهه 
دوم کاهش دهند یا فروشگاه ها را پرتر کنند، همچنان با رشد 
متوسط یا منفی فروش دســت و پنجه نرم می کنند. کنترل 
کردن وضعیت این چنینی موجودی ها بسیار سخت است، 

زمستــان سخـت
کارشناسان پیش بینی می کنند کریسمس عجیبی برای تارگت، والمارت، آمازون و 

سایر خرده فروشان در راه است

تصمیم جدید اینستاگرام

کاهش ویژگی های 
خرید؟

تجــارت اجتماعــی یکــی از مهم تریــن 
روندهــای خرده فروشــی اســت و کم کم 
در حــال گرفتــن ســهم از بــازار تجــارت 
الکترونیک است. پلتفرم های متعددی 
در رونــق ایــن بخــش دســت داشــته اند 
و کســب و کارهای بســیاری حــول محور 
همیــن موضــوع، فعالیــت خــود را آغاز 
کرده اند. یکی از پرطرفدارترین پلتفرم ها 
که تجارت اجتماعی در آن رونق فراوانی 
دارد، اینســتاگرام اســت کــه به تازگــی 
خبرهایــی دربــاره تغییر شــکل صفحه 

خرید آن منتشر شده است.
به گزارش اینفورمیشن با استناد به یک 
یادداشت داخلی، اینستاگرام که متعلق 
به پلتفرم  متاست، قصد دارد ویژگی های 
خرید خود را به شدت کاهش دهد، زیرا 
می خواهد تالش های تجارت الکترونیک 
خود را بر مواردی که مستقیماً تبلیغات 

را هدایت می کنند، متمرکز کند.
طبــق ایــن گــزارش، بــه کارکنــان اطــالع 
داده شــده که صفحه خریــد موجود در 
اینستاگرام در نهایت حذف خواهد شد. 
به گزارش اینفورمیشن، اینستاگرام طی 
چند مــاه آینده نســخه ســاده تر و کمتر 
شخصی سازی شــده صفحــه خریــد را 
کــه در بیــن کارکنــان با نــام »تــب لیت« 
شناخته می شود، آزمایش خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که این شرکت 
آزمایــش عمومــی را در مــورد تغییــرات 
برنامه خــود که بــرای تغییــر کاربــران به 
نســخه »تــب لیــت« صفحــه خریــد 
طراحی شده، به زودی آغاز خواهد کرد. 

اینکــه آیا ایــن تصمیــم در جهت رشــد 
تجــارت اجتماعــی عمــل خواهــد یــا 
برعکس آن، چیزی اســت کــه در آینده 
نزدیک و اعمال تغییراتی که گفته شد، 
معلــوم خواهد شــد. فعــالً اینســتاگرام 
ســردمدار تغییراتــی اســت که یا ســایر 
پلتفرم هــای مشــابه را به تقلیــد از خود 
وامــی دارد یــا درس عبرتــی بــرای آنهــا 

خواهد بود.

NEWSخبر

گزینه جدید خرید از 
فروشگاه های کروگر

بی نیاز از صندوقدار 
خرید کنید

»کروگــر« روش کامــالً جدیــدی را بــرای اســتفاده 
از تسویه حســاب شــخصی معرفــی می کنــد. ایــن 
خرده فروش ابزار جدیدی را معرفی کرده است که نحوه 
استفاده خریداران از گزینه تسویه حساب شخصی را 

تغییر می دهد. 
این خرده فروش بزرگ برای اولین بار سبد خرید کروگو 
- سبدی مجهز به فناوری - را در پاییز 2020 به صورت 
آزمایشــی راه اندازی کرد. ابزار جدیدی که به مشتریان 
امــکان می دهــد در حیــن خریــد، مــواد غذایی خــود را 

اسکن کنند. 
مشــتریان هنگام باال و پاییــن رفتن از راهروهــا، اقالم را 

اسکن کرده و در ســبد خرید قرار می دهند، اما رؤسای 
کروگر هشدار داده اند که مشــتریان باید قبل از شروع 
خریــد، وســایل شخصی شــان را در ســبد جلویــی قرار 
دهند. ایــن خرده فروش گفتــه با انجــام ایــن کار، دیگر 

نیازی به حضور صندوقدار نخواهد بود. 
کروگــر ادعا می کنــد کــه خریداران ســاده ترین تســویه 
حساب ممکن را تجربه خواهند کرد. رسیدها از طریق 
ایمیل یا پیامک ارسال می شوند و میزان کاغذ مصرفی 

کاهش می  یابد. 
پرداخــت تنهــا توســط کارت صــورت می پذیــرد و ایــن 
چیزی است که خریدارانی را که می خواهند از پول نقد 
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

شکایت ها 
کمتر از یک درصد است

مهرداد فاخر، رئیس هیئت مدیره هلدینگ فاخر و مدیرعامل شرکت تیپاکس می گوید روزانه 250 
هزار نفر مخاطب سرویس های پستی آنها هستند؛ او می گوید انتقادها را می پذیرد اما تالش های 

زیادی برای تحول در صنعت لجستیک انجام داده اند؛ از جمله سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و 
راه اندازی سرویس های جدید

تیپاکس یکی از قدیمی ترین سرویس های پستی ایران است. شرکتی که بیش از 60سال است در حوزه ارسال کاال و بسته برای ایرانی ها نامی آشناست و چند سالی هم هست که تاش 
دارد از عرصه نوآوری عقب نماند و سرکی هم به حوزه استارتاپی کشیده است. تیپاکس آن قدر نام آشنایی است که برای بسیاری معادل پست شده است، اما حتی آنها که هنوز عادت 

دارند بسته های خود را »تیپاکس« کنند هم متوجه تغییرات پرسرعت صنعت لجستیک و ظهور نام های خردودرشت جدید در این بازار شده اند. نام هایی که به خصوص با رواج تجارت 
الکترونیک به بازیگران مهم این بخش از اقتصاد تبدیل شده اند. رشد کسب وکارها و استارتاپ ها و سرویس های نوین پستی و لجستیکی آن قدر زیاد بوده که بسیاری اعتقاد دارند در چند 
سال آینده یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد نوآوری کشور، احتماالً لجستیک خواهد بود. صنعتی که دوباره در حال به روزرسانی ترکیب و چینش بازیگران کسب وکاری خود است و در 
این تحول و پارادایم شیفت احتماالً به ترکیبی از نام های قدیمی و نام های جدید برسد. مدیرعامل تیپاکس می گوید با وجود نقدهایی که به این کسب وکار وارد می شود که او آنها را ناشی از 

بزرگی و حجم زیاد عملیات روزانه تیپاکس می داند، تاش دارند بخشی از بازی بزرگ آینده لجستیک باشند. کسب وکاری که روزگاری بازیگر بامنازع غیردولتی لجستیک بوده، حاال نام های 
مختلفی به گوشش می خورد که کوشش می کنند با رویکردهای استارتاپی و جذب سرمایه های خطرپذیر از این حوزه، سهم بازار بگیرند. فاخر اعتقاد دارد این بازار، ویژگی های خاصی دارد 

که تنها تجربه و قدمت فعالیت در آن می تواند آنها را به روی بازیگران جدیدش آشکار کند. با او درباره فعالیت های هلدینگ فاخر، فرازوفرود تیپاکس، فعالیت هایشان در بخش نوآوری و 
استارتاپی و از همه مهم تر نقدهایی که به تیپاکس، به خصوص در شبکه های اجتماعی وارد می شود، گفت وگو کرده ایم.

چرا تیپاکس؟
صنعــت لجســتیک یکــی از 
مهم تریــن و بزرگ ترین صنایع 
دنیا به شمار می رود، زیرا تمامی صنایع 
به نوعی با آن در ارتباط هستند و ضعف 
در این صنعت می تواند صنایع دیگر را 

متضرر و حتی فلج کند.

با شروع پاندمی کرونا، به یکباره 
صنعت حمل و نقل بــا افزایش 
تقاضا مواجه شد. مردمی که به توصیه 
متخصصــان ماندن در خانــه را انتخاب 
کــرده بودنــد و از حضــور در مکان هــای 
عمومی اجتناب می کردند، به خریدهای 
اینترنتــی روی آوردنــد کــه بار ســنگینی 
روی دوش صنعت لجستیک گذاشت. 
از آن زمان تحوالت بسیاری در این حوزه 
رقم خورد و سرمایه گذاری های سنگینی 

در این بخش انجام شد.

در ایــران نیــز کم و بیــش ایــن 
یافتــن  اهمیــت  و  جهــش 
صنعــت لجســتیک را شــاهد بودیــم. 
صنعتــی کــه بــه واســطه رشــد تجارت 
الکترونیــک و تجــارت اجتماعــی بــه 
خودی خود بر اهمیت آن افزوده شــده 
بــود و ضــرورت نــوآوری در آن حــس 
می شد، با شروع پاندمی کرونا اهمیتی 
دوچنــدان یافــت. چندین کســب و کار 
کوچک و متوسط نوآور پا به این عرصه 
گذاشــتند و هرکــدام تمرکــز خــود را 
معطوف به بخش هایــی از این صنعت 
کردند. در این میان شرکت های بزرگ و 
ســنتی ماننــد پســت و تیپاکــس نیز با 

افزایش حجم تقاضا مواجه شدند.

تیپاکــس بزرگ تریــن شــرکت 
خصوصــی اســت کــه می توان 
گفــت سال هاســت پابه پــای پســت، 
مسئولیت تحویل مرسوالت به صورت 
درب بــه درب را بر عهــده دارد. به دلیل 
اهمیــت صنعــت لجســتیک و نقــش 
پررنــگ تیپاکــس در ایــن صنعــت، 
گفت و گو بــا مدیرعامــل ایــن مجموعه 
انتخاب مناســبی بــرای کارنــگ به نظر 
می رســید. شــرکتی کــه مهــرداد فاخر، 
مدیرعامــل آن می گویــد چنــد ســالی 
اســت تمرکز ویژه ای روی نوآوری دارد و 
نیــز  کوچــک  کســب و کارهای  در 
ســرمایه گذاری می کنــد. فاخــر مدعــی 
اســت بــا وجــود شــکایت هایی کــه در 
بــه دســت  فضــای مجــازی دســت 
می شــود، میزان نارضایتــی از تیپاکس 

کمتر از یک درصد است. 

COVER STORYداستان جلد
I N T E R V I E W
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 کسب وکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

مشکل اعتماد در تجارت 
اجتماعی چیست؟

نظرات فوری؛ هم 
سم و هم نوشدارو

بــا توجــه بــه اینکــه کاربــران در مــورد 
به اشــتراک گذاری داده هــای شــخصی 
خود با شــرکت ها، به ویــژه اطالعــات کارت 
اعتبــاری و پرداخت هوشــیارتر می شــوند، 
در پذیــرش خرید از شــبکه های اجتماعی 
مــردد هســتند. نیمــی از پاســخ دهندگان 
در نظرســنجی اکســنچر در ســال 2021 
گفته اند کــه بی اعتمــادی بزرگ ترین مانع 
بــرای پذیــرش تجــارت اجتماعی اســت. از 
آنجا که هنوز تجارت اجتماعی بسیار جدید 
است، مشتریانی که با خرید در پلتفرم های 
اجتماعی آشنایی ندارند، راحت نیستند 
کــه بــه ایــن پلتفرم هــا اجــازه دهنــد فرایند 
پرداخــت را مدیریــت کننــد. در واقــع 43 
درصــد از پاســخ دهندگان در نظرســنجی 
کوپن فالو نشــان داده اند که به پلتفرم های 

اجتماعی برای پرداخت اعتماد ندارند.
نگرانی ها درمورد اعتماد به تجارت اجتماعی 
در میان کاربران عبارت اند از: ترس از اینکه 
خریدی پس گرفته یا تعویض نشود؛ شک 
و تردید در مورد اصالت فروشــنده؛ نگرانی 
در مورد امنیت، به ویژه در میــان خریداران 
مســن تر؛ نگرانی در مــورد سوءاســتفاده از 
داده های شــخصی؛ شــک و تردید در مورد 
کیفیت یا اعتبار محصوالت؛ عدم آشنایی 
با برند یــا محصول؛ شــک و تردید به دلیل 

نظرات منفی بیش از حد. 
از آنجا که اظهارنظر و تعامل با پســت های 
اســت،  آســان  اجتماعــی  شــبکه های 
مشــتریان بالقــوه دربــاره فروشــنده ای کــه 
می خواهنــد از آن خریــد کننــد، بازخــورد 
فوری مشتریان پیشین را دریافت می کنند. 
این امر شــامل نظــرات مشــتریان در مورد 
کیفیت یک محصول و اطالعاتی در مورد 
ســرعت حمل و نقل، ســهولت بازگشت و 
خدمات مشــتری اســت. در حالــی که این 
می تواند برای مشتریان بالقوه مفید باشد، 
برعکس نیز عمــل می کند. نظــرات منفی 
بیــش از حد در مــورد یک محصــول، زمان 
ارسال کند یا بی پاسخ ماندن خواسته های 
مشتری می تواند بر اعتماد آنها تأثیر منفی 
بگذارد و مشــتریان بالقوه را منصرف کند. 
نظرات یا الیک های بسیار کم نیز باعث عدم 
اعتماد می شود، زیرا اعتبار یک محصول یا 
شرکت را زیر ســؤال می برد. احتیاط  فعلی 
در تکمیل خرید در یک پلتفرم اجتماعی، 
مصرف کننــدگان را وادار می کنــد خریــد را 
به طور کامــل رها کنند یــا خرید خــود را در 

وب سایت یک خرده فروش کامل کنند. 

REVIEWبررسی

قصه مرجان مردی ها و برند کورال که تصاویر را به 
مجسمه های پاپیه ماشه تبدیل می کند

مجسمه های نامتقارن که 
طبیعت را در آغوش می گیرند

پاپیه ماشــه نامــی فرانســوی و به معنــای کاغذ فشــرده 
اســت؛ مثــل همــان کاغذهایــی کــه مچالــه می کردیم و 
تبدیل بــه توپ می شــد تا بــا آن بــازی کنیم یــا آن را دور 
بیندازیــم. حــاال سال هاســت مچاله کــردن کاغــذ بــه 
یــک تکنیــک بــرای ســاخت مجســمه های دوســتدار 
محیط زیســت تبدیل شــده اســت. ترکیبی از تکه های 
کاغذ، روزنامه یا شانه تخم مرغ که به هم می چسبند و 
خمیر می شوند. برای ساخت کارهای پاپیه ماشه نیازی 
به قالب گیری نیست و همین هم باعث می شود که هر 
کدام از محصوالت منحصربه فرد باشند و شکل خاص 
خود را داشته باشــند. به همین خاطر بهترین تکنیک 

برای تبدیل تصویرسازی ها به مجسمه است. 
برند کورال یکــی از برندهای فعــال در حوزه محصوالت 
پاپیه ماشــه اســت. مرجــان مردی هــا، خالــق ایــن برنــد 
متولد پاییز 1370، فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک 
و ساکن اهواز است. از سن پایین به هنر عالقه داشته و 
آشنایی اش با هنر و ســبک پاپیه ماشه به سال ها پیش 

بازمی گردد. 
درســت وقتی با یک کتاب چند دهه قبل در خانه شان 
روبه رو شــد که آموزش چنــد نوع خمیــر از جمله خمیر 
پاپیه ماشــه را داده بــود. مســیر مرجــان از همان جــا به 
ســمت پاپیه ماشــه کشــیده می شــود. او در ابتدای کار 
تالش می کــرد بــا همیــن خمیرهــای پاپیه ماشــه برخی 
زیــورآالت را برای خودش درســت کنــد و کمــی بعد هم 
به ســمت ســاختن پیکســل و مجســمه های مینیمال 
مثــل شــازده کوچولــو روی آورد. برخــی کارهایــش را 
در نمایشــگاه های حضــوری عرضــه کــرد  کــه همیــن 
انگیــزه ای بــرای جدی تــر شــدن کارهایــش شــد. وقتــی 
اطرافیان کارهایش را می دیدنــد، توصیه می کردند پیج 
اینســتاگرامی بزنــد تــا ویترینی بــرای کارهایش باشــد. 
مرجان بیشــتر به این فکر می کــرد که پیج اینســتاگرام 

برایش شبیه به یک گالری هنری خواهد بود.
به مــرور بازخوردها نســبت به کارهایش بیشــتر شــد و 
سفارش گرفت. البته خودش می گوید فروش حضوری 
برایش بیشتر از اینســتاگرام بود. شاید به این دلیل که 
خیلی ها با جنس پاپیه ماشــه آشــنایی ندارنــد و زمانی 
کــه به صــورت حضــوری ایــن محصــوالت را در دســت 
می گیرند، متوجه سبک بودن کارها می شوند. تا مدتی 
کارهــای برنــد کــورال فانتزی بــود، امــا وقتی بــا فراخوان 
جشنواره هنرهای تجسمی مواجه شد، تصمیم گرفت 
در رشته حجم شرکت کند. قبل از آن با سفال آشنایی 
داشــت و کارهــای ایــن جشــنواره را بــه صــورت ترکیبی 
از پاپیه ماشــه و ســفال ارائــه داد و توانســت جــزء آثــار 

برگزیده باشد. 

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

   عکس:  آریا جعفری

I N T E R V I E W
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 B2B دستیابی به برند کارفرمایی مناسب برای استارتاپ های
بسیار سخت است. متقاضیان بالقوه ممکن است قبالً نام 
یک استارتاپ B2C را شنیده و حتی از محصول یا خدمت 
آن استفاده کرده باشند، اما بعید اســت با آخرین نرم افزار 

سازمانی آشنا باشند.
با توجــه به ایــن امــر، جملــه کلیشــه ای »هرجــا اراده وجود 
دارد، راهی وجود دارد« در اینجا کاربــرد دارد؛ در صورتی که 
شــرکت های B2B واقعــاً بخواهنــد برند کارفرمایی درســتی 

داشته باشند، راه های خالقانه زیادی پیش پایشان است.

 B2B چرا برنــد کارفرمایی برای شــرکت های  
مسئله مهم تری است؟

برند کارفرمایی در واقع بازاریابی تجربیات کارکنان شماست. 
ایــن نشــان می دهد شــما چه کســی هســتید و چه کســی 
نیســتید. معموالً مردم هنگام انجام کارهــای روزانه خود به 
پروفایــل کســب و کارهای B2B برخــورد نمی کننــد. بیشــتر 
اســتارتاپ های B2B زمــان خــود را صــرف ایجــاد آگاهــی از 
برند برای مشــتریان بالقوه می کنند، نه نیروهای مســتعد. 
اما اولین قدم برای غلبه بر این مســئله چیســت؟ پذیرش. 
به  عنــوان یک شــرکت B2B بایــد بپذیرید به احتمــال زیاد 

مردم معمولی به ندرت شرکت های B2B را می شناسند؛ آنها 
برای نمایش برند کارفرمایی خود باید چگونه عمل کنند؟

B2B 
و برند کارفرمایی

کاهش مزایای کارمندان 
در غول فناوری

خسیس بازی 
عجیب گوگل!

 طبــق گزارش هــا، گــوگل در حال 
کاهش هزینه های خود در بخش 
مزایای کارکنان است. بر اساس اطالعات 
داخلی لو رفته که به دســت اینفورمیشن 
رسیده است، این غول فناوری ایمیلی را به 
برخی از مدیران ارشد ارسال کرده و به آنها 
گفته اســت که ســفر کارمندان را فقط به 

سفرهای تجاری مهم محدود کنند.

 طبــق گزارش ها، یکــی از مدیران 
ارشد گوگل گفته است که با این 
حرکت، برای ســفرهایی کــه حیاتی تلقی 
می شــوند هم حد نســابی وجــود خواهد 
اینفورمیشــن،  گــزارش  بــه  داشــت. 
عملکردهای اجتماعی، برگزاری جلسات 
اعضای تیم خارج از ساعت کاری و سفر به 
رویدادهــای حضــوری کــه گزینــه حضور 
مجازی را نیــز ارائه می دهنــد، دیگر نباید 

تأیید شوند.

 در بیانیــه ای کــه در اختیــار 
اینسایدر قرار گرفت، سخنگوی 
اخیــراً  آنهــا  کــه  کــرد  تأییــد  گــوگل 
راهنمایی هایی را در مورد اتخاذ رویکردی 
مســئوالنه در مــورد مدیریــت هزینه هــا، 
مخصوصــاً در حــوزه ســفر و حضــور در 
رویدادها به اشتراک گذاشته اند. تیم های 
مختلف هر محصول با توجه به نیازهای 
تجاری تیم هایشــان، این امر را به گونه ای 
پیاده ســازی می کنند که بهترین کارکرد را 

داشته باشد.

 گوگل که در طول سال ها به دلیل 
ارائــه مزایــای حســرت برانگیز به 
کارکنان خود مانند وعده های غذایی رایگان 
و سالن های ورزشی در محل شهرت پیدا 
کرده، حاال به جرگه بسیاری از شرکت های 
فنــاوری پیوســته کــه به دلیــل نگرانــی از 
احتمال رکود اقتصادی در آینده به کاهش 

هزینه ها روی آورده اند.

 اینســایدر گزارش داده است که 
طی جلسه اخیر شرکت، ساندار 
پیچای، مدیرعامل شــرکت تمایل خود را 
بــرای ساده ســازی شــرکت و افزایــش 
بهره وری کارکنان ابراز کرده است. پیچای 
گفته که می خواهــد شــرکت را 20 درصد 
کارآمدتر کند و ممکن اســت در این روند 

شاهد کاهش تعداد کارمندان باشند.

NEWSخبر

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

چرا تجربه کارمندان باید در 
اولویت باقی بماند؟

سرمایه گذاری 
روی کارمندان

چند سال گذشته بدون شک تغییرات قابل توجهی را 
ایجاد کرده و آموخته های مهمی به همراه داشته است. 
یکی از آنها ارزش تجربه کارکنان است. طی چند سال 
اخیــر دریافته ایم که ارتباط و همدلــی در مدیریت یک 
نیــروی کار پراکنده یــا ترکیبــی چقدر حیاتی اســت. به 
طور همزمان یک تغییر دیدگاه در میان کارمندان وجود 
دارد؛ آنها می خواهند هدف مهم تری داشــته باشــند و 
بخشی از چیزی بزرگ تر باشــند. یکی از پیامدهای آن 
استعفای بزرگ بود. تعداد بی سابقه ای از افراد کار خود 
را به نفع ســازمان هایی که نیازهای در حال تکامل آنها 

را برآورده می کردند، ترک کردند.
بــا ایــن حــال همان طــور کــه عــدم قطعیــت اقتصــادی 
پررنگ تــر می شــود، تــرس از عقب گــرد نیــز وجــود 
دارد؛ تمرکــز ســازمان ها بــر کاهــش هزینــه بــه قیمــت 
از دســت رفتن تجربــه کارکنــان. در حال حاضر شــاهد 

گزارش هایی از کاهش سرعت اســتخدام کارفرمایان یا 
کاهش برخی مزایا به دلیل ترس از تغییرات اقتصادی 
هســتیم؛ امــا کســب وکارها نمی توانند پیشــرفت های 
اخیر خود در این زمینه را پاک کنند. در دوره های تغییر 
سریع یا عدم اطمینان کامالً حیاتی است که بر تجربه 
کارمندان متمرکز بمانیم. تغییرات با ســرعتی در حال 
اوج گرفتن است و یکی از بهترین راه ها برای آماده شدن 
برای آن، در کنار نگاهی دقیق تر به فرایندها و فناوری ها، 

ادامه سرمایه گذاری روی افراد است.
 چیــزی کــه در مــورد آن صحبــت می کنیــم، مزایــای 
ســطحی، پرهزینــه یــا یکبــاره نیســت، بلکــه در مــورد 
عناصــری از تجربه کارمندان ســخن می گوییم که برای 
مردم بسیار مهم است؛ شنیده شدن، داشتن استقالل 
بیشــتر در نحوه انجــام کار و کار برای ســازمان هایی که 
ارزش هــای مشــترک دارنــد. ایــن عناصــر هســتند کــه 
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

انقــالب در منابع انــرژی به رشــد جهان غــرب و دگرگونی 
آن از یــک جامعه کشــاوری بــه موجودیتــی برخــوردار از 
تجارت پایدار و صنعت و زندگی شهری سرعت بخشید. 
جامعــه ای که بــه نیــروی کار بردگان دسترســی نداشــت 
و شــرایط کمبود نیــرو را تجربه می کــرد، انگیــزه الزم برای 
جســت و جوی منابع انرژی جایگزین را به دســت آورده و 
به ارائه ماشین آالتی روی آورد که موجب صرفه جویی در 
نیروی کار شود. قدرت برگرفته از اسب، نخستین ابزار این 

مسیر و دگرگونی اجتماعی بود. 
اختراع نعــل اســب، رکاب و دهنه بــرای نخســتین بار در 
دوران تاریک غرب انجام شــد. آنها توانســتند اسب را از 
حیوانی که تنها به درد کارهای سبک و باربری می خورد، 
تبدیل به یک منبع انرژی کنند که در جنگ و صلح به کار 
می آمد. مهار کردن اسب با دهنه و اتصال آن به گاوآهن 
ســنگین آن را بــه حیوانــی کارآمدتــر از گاو تبدیــل کــرد و 
اختــراع رکاب آن را به ابــزار برتــری جنگجویان ســواره در 

جنگ های قــرون وســطی مبدل ســاخت؛ به ایــن ترتیب 
پایه های تغییرات پیچیده در اجتماعی آغاز شد که قادر 
به تأمیــن هزینه هنگفت شــوالیه، زره و اســبش بــود، در 

حالی که برای امرار معاش خود روی لبه قرار داشت.

 ظهور منسوجات
موفقیت فناورانه قرون وسطی در بهر ه گیری از نیروی آب 
و باد حتی از مهار نیروی اســب هم مهم تر بــود. رومی ها 
پیشگام استفاده از نیروی آب در امپراتوری بعدی بودند 
و ممکن اســت برخی از شــیوه های آنان هنوز باقی مانده 
باشد. در همین حال به نظر می رسد که آسیابی که ابتدا 
در شــمال اروپا مورد توجه قرار گرفت، آسیاب نورس بود 
که از چرخ آبی اســتفاده می کرد که به شکل افقی نصب 
شــده و بدون دخالت چرخ دنده و به شکل مستقیم یک 
جفت سنگ آســیاب را به حرکت درمی آورد. نمونه هایی 
از ایــن آســیاب ســاده در اســکاندیناوی و در شــتلندها 

نقش منابع انرژی در توسعه فناوری؛ موفقیت فناورانه 
قرون وسطی در بهر ه گیری از نیروی آب و باد حتی از مهار 

نیروی اسب هم مهم تر بود

پروژه مهار نیرو

قرون وسطی و فناوری و نوآوری در هند و چین

نوآوری مغفول مانده
 برخــی از فناوری های آســیای شــرقی و 
جنوبــی به ویــژه فنــاوری هنــد و چیــن 
قرارگرفتن در روند انتقال را مدیون اسالم هستند. 
ارتباطــات تجــاری دیرینــه ای بیــن فرهنگ های 
باســتانی هندو و بودایی شــبه قاره هند با جهان 
عرب تا غرب  برقرار شــد و خود این تمدن ها نیز 
پس از فتح مغول در قرن شانزدهم تحت سیطره 
شــدید مســلمانان قــرار گرفتنــد. در ابتــدا 
صنعتگران هندی در کار بــا آهن تخصص پیدا 
کردنــد و بابــت ســاخت محصــوالت فلــزی و 
شیوه های نساجی شهرت بسیاری داشتند، اما 
شــواهد اندکی وجود دارد تا نشــان دهد در قرن 
شــانزدهم نــوآوری فنــی در تاریــخ هند پیــش از 
پایه گــذاری مراکــز تبــادل تجــاری اروپایی نقش 

برجسته ای داشته است.

 شکوفایی تمدن در چین از حدود سال 
2000 پیــش از میــالد و در زمانی نمایان 
شــد که نخســتین سلســله های تاریخی ظهور 
کردند. این تمدن از ابتدا به مهارت های فناوری در 
قالب مهندســی هیدرولیــک اهمیت مــی داد، 
چراکه برای ماندگاری خود وابستگی بسیاری به 
 چیرگــی بــر ســیالب های غنــی امــا ویرانگــر

 )Huang He( رودخانه زرد داشت.
سایر فناوری ها از جمله ریخته گری آهن، تولید 
چینی و ســاخت برنــج و کاغــذ در مراحــل اولیه 
ظاهر شدند. از آنجا که هر سلسله پیرو سلسله 
دیگر بود، تمدن چین زیر سلطه نخبگان اداری، 
ماندرین ها قرار گرفت که به زندگی چینی تداوم 
و ثبــات دادنــد، امــا همزمــان موجــب چیرگــی 
دیدگاهی محافظه کارانه بر روند نوآوری شدند؛ 
آنها در برابر معرفی شــیوه های جدید مقاومت 
می کردند مگر اینکه سودی روشن از آن به دست 
بیاید. نمونه ای از چنین نوآوری توسعه استادانه 
و نوآورانه ساعت مکانیکی بر پایه نیروی آب بود 
که تحت نظارت سو سانگ در سال 1088 ساخته 

شد. این ساعت به وسیله یک چرخ آبی هدایت 
می شد که به طور منظم در حرکت بود.

 پیوندهــای بین چیــن و دنیای غــرب تا 
دوران مــدرن ضعیــف باقــی مانــد، امــا 
 ماننــد آنچــه در ســفر مارکوپولــو در ســال های
 1295-1271 رخ داد، برخــورد گاه و بیگاه موجب 
آگاهی غرب از برتری فناوری چینی و ایجاد انگیزه 
برای انتقــال فنــاوری به غرب شــد. همــه دانش 
قطب نمــای  ابریشــم کاری،  دربــاره  غربــی 
مغناطیســی و کاغذ ســازی از چین گرفته شــده 
اســت. اروپایی هــا چندیــن قــرن پیــش از اینکه 
دست به کار تولید چیزی باکیفیت مشابه چینی 
مرغــوب وارداتــی شــوند، ایــن ســاخته چیــن را 
می ستودند. با این حال ماندرین چینی در حالی 
که از ثبات اجتماعی نسبی برخوردار بود، کاری 
برای تشــویق نــوآوری یا روابــط تجاری بــا جهان 
خارج انجام نداد. شکل نگرفتن گروه اجتماعی 
معادل طبقه بازرگانــان در چین، آن گونــه که در 
غرب شکوفا شده و برای ارتقای تجارت و صنعت 
تالش زیادی کرد، نیز از این وضعی اثر گرفته بود. 
در نتیجه چین در مهارت های فنی از غرب عقب 
افتاد تا اینکه تحوالت اجتماعی قرن بیســتم و 
انقالب های سیاســی عزم راسخ برای کسب این 
مهارت هــا را برانگیخــت و چینی هــا را متوجــه 

اهمیت آن برای شکوفایی اقتصادی کرد.

 جهان غرب در ســال های 500 تــا 1500 
ناگزیر شد با وجود دستیابی به بسیاری 
از فناوری های شرق، بیشتر مشکالت را با ابتکار 
عمل خودش حل کند. به این ترتیب یک جامعه 
کشاورزی شکل گرفته بر پایه اقتصاد معیشتی 
به جامعه ای با تجارت پایدار با بهره وری بیشتر، 
صنعت و زندگی شــهری رو به رشــد تبدیل شد. 
این در درجه نخست دستاورد فناورانه و عظیم 

چشم گیری بود.
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