دوروﯾﯽ ﺟﮏ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻃﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
اﯾﻨﺒﺎر در ﭼﺮﺧﺸﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن راﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ او را ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎری ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ
ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاوان ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ۹۹۶

ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﻃﯽ  ۶روز ﻫﻔﺘﻪ اﺷﺎره دارد.

ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری
 ۹۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد:

از ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ،اﮔﺮ زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺮف ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﺖ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟  ۹۹۶ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ روز در ﻫﻔﺘﻪ و
روزی  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .او و اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ را از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺟﮏ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری
ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺮق را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ روزی اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ او روزی ۳
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ در وﯾﺒﻮ ﮐﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﮏ ﻣﺎ را
ﺑﻪ دوروﯾﯽ و رﯾﺎﮐﺎری ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

او ﻗﺒﻼ  ۹۹۶را ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ روزی  ۳روز ﮐﺎر در
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

