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موفقیت آن
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با یک نگاه اجمالی به ش��رکت های مطرح 
و بزرگ جهان یک س��ئوال مهم در ذهن مطرح 
می شود که راز پیش��رفت و محبوبیت آن ها در 
جهان چیس��ت که این همه موفق، قابل اعتماد و 
مشهور هستند و در سراسر دنیا میلیون ها کاربر 

و طرفدار دارند. 
خوان��دن و مطالعه زندگینام��ه افراد موفق، 
بخص��وص در زمینه کس��ب و کار و پی بردن به 
رمز موفقیت ش��ان می توان��د بر موفقیت و تغییر 

سبک زندگی افراد تاثیر بسزایی داشته باشد.
 راه های زیادی برای ورود به کسب و کارها 
وجود دارد. شما می توانید وقت خود را صرف تمرکز 
بر رقبایتان کنید و بر محصوالتشان متمرکز شوید 
و یا شرکتی تکنولوژی محور و یا حتی می توانید 
متمرکز بر کسب و کار خود باشید یا روش دیگری 
را انتخاب کنید. حساس��یت و تمرکز بر مشتریان، 
 ایس��تادگی در برابر موانع و پذی��رش روش های 
 جدی��د از س��ایر عوام��ل موفقی��ت کمپانی های 
مطرح دنیاس��ت. زیرا آن ها معتقدن��د؛ اگر متدها 
و گرای��ش ه��ای جدی��د را نپذیرن��د، در دنیای 
تج��ارت درجا خواهند زد و نتیج��ه ای به غیر از 
شکس��ت نمی گیرند، اما تجارب برندهای مطرح 
جهان نش��ان داده اس��ت که کمپان��ی هایی که بر 
 مشتریانشان تمرکز دارند از مزایای زیادی بهره مند 
شده اند. بی شک رابطه خوب با مشتری و شناخت 
 درست از نیازهای او یکی از مهم ترین تاکتیک های 

بردهای قابل اطمینان است.
جف بزوس، موئس��س ش��رکت آمازون با 
قدمتی 20 ساله ثروتمندترین مرد جهان شناخته 
شده است. فروشگاه آنالین آمازون که از شیر مرغ 
 تا جان آدمیزاد را در تمامی جهان با قیمت های 
مناس��ب می فروش��د در اواس��ط دهه 1990 به 
عنوان یک فروشگاه آنالین کتاب، فعالیت خود را 
 آغاز کرده بود. او در سال 1994 با چالشی ترین 
تصمی��م زندگ��ی خ��ود مواجه ش��د. آی��ا باید 
 ش��غل پردرآم��دش را به عن��وان معاون ارش��د 
س��رمایه گ��ذاری D. E. Shaw رها می کرد تا 
یک کتاب فروشی آنالین راه بیاندازد و یا باید در 
ش��غل فعلی خود باقی می ماند، در نهایت بزوس 
 Amazon.com از شغلش استعفا داد و دامنه

را خرید و سپس مابقی ماجرا.
ش��اید هریک از فروش��گاه ه��ای اینترنتی 
استراتژی خاصی را برای پیشرفت و توسعه کار 
خود در نظر داشته باشند. اما آمازون که در صدر 
فروشگاه های اینترنتی جهان قرار دارد، مغزهای 
متفکر زیادی در پس برنامه ریزی های سازمانی 
 آن ق��رار دارند و ب��رای اداره دقای��ق آن برنامه 
می چینند. آنچه که آمازون را از سایر رقبای خود 
متمایز می کن��د، توجه به روحی��ه و عالقه مندی 
مش��تریان اس��ت تا جایی که باید خواس��ته های 
مش��تریانش را اداره ک��رده و روز به روز تقاضاها 
رو به افزایش اس��ت. اس��تفاده از نیروهای خبره و 
توانمن��د در حوزه های برنامه نویس��ی، مدیریت و 
روانشناس��ی در باالترین س��طح س��ازمانی باعث 
به اوج رس��یدن این ش��رکت عظیم ش��ده اس��ت. 
به نح��وی که مهندس��ان برنامه نویس��ی تقاضای 
 مش��تریان را ب��ا طراح��ی بزرگترین پای��گاه های 
داده ثبت کرده و س��پس در مرحل��ه بعد نیازهای 
مش��تریان توس��ط روانشناس��ان طبقه بندی و در 

اختیار مدیران ارشد آمازون قرار می گیرد. 
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افزایش میلیونی نرخ 
سفرهای هوایی خارج 
از کشور برای نوروز

 بررس��ی ن��رخ بلیت ه��ای هواپیم��ا برای 
سفرهای خارجی نش��ان می دهد، نرخ سفرهای 
هوای��ی برای گردش��گران ایرانی که قصد س��فر 
به خارج از کش��ور را در ایام ن��وروز 9۷ دارند 

میلیونی باال رفته است. 
به گزارش خبرنگار مهر، تعطیالت ژانویه در 
کل اروپا برگزار ش��د و برخ��ی از ایرانی ها برای 
دیدن این جشن راهی کشورهای دیگر شدند در 
این میان پروازهای خارجی و حتی ایرالین های 
ایران��ی که به مقصد خارج از کش��ور پرواز دارند 
ن��رخ خ��ود را در این ایام باال بردن��د، نرخی که 
گاهی تا دو و یا سه برابر قیمت نیز افزایش داشت.

 بع��د از تعطیالت ژانوی��ه اما تعطیالت عید 
ن��وروز نیز در پیش اس��ت و در این میان باز هم 
نه تنها ایرالین های داخلی افزایش نرخ خواهند 
داش��ت بلکه ایرالین های خارجی ک��ه دیگر تا 
آن زم��ان تعطیالت دیگری ت��ا قبل از عید پاک 
ندارن��د بازهم نرخ پرواز خ��ود را برای ایرانی ها 
باال می برند. اما چرا این اتفاق می افتد؟ چرا وقتی 
کش��ورهای دیگر تعطیالت ندارند این نرخ برای 
ایرانی ها افزایش پیدا می کند؟نرخ بلیت پرواز به 
سمت نپال که در روزهای دیگر سال یک میلیون 
و ۶00 هزار تومان بوده اس��ت در این ایام به دو 
میلیون و ۵00 هزار تومان رس��یده اس��ت. برای 
مقصد مراکش نی��ز از تهران اگر بلیت هواپیما تا 
 قب��ل از ژانوی��ه برای عید نوروز ی��ک میلیون و

۸00 هزار تومان بوده برای ایام نوروز این رقم به 
۳ میلیون و نیم رسیده است.  

برای سفر به صربستان که یکی از جاذبه های 
جدی��د برای مس��افران ایرانی به ش��مار می آید و 
اکنون بلیت آن از ۸00 هزار تومان تا یک میلیون 
تومان متغیر است، مسافران باید در روزهای اول 
عید همین بلیت را س��ه میلیون و نیم بخرند. برای 
س��فر به س��ریالنکا نیز در همین ای��ام بلیت یک 
میلی��ون و ۵00 هزار تومان��ی که برخی از روزها 
غیر از تعطیالت سال می شد آن را با یک میلیون و 
صد هزار تومان نیز تهیه کرد، برای ایام نوروز این 
بلیت با پرواز ایرانی به س��ه میلیون تومان رسیده 
است. برای اس��تفاده از پروازهای خارجی نیز در 
همین مس��یر باید ۸00 هزار تومان بیش��تر هزینه 
کرد. بلی��ت ۸00 هزار تومانی ته��ران به امارات 
نیز در روزه��ای اول تا دهم فروردین 9۷ تا یک 

میلیون و ۶00 هزار تومان فروخته می شود.
در ای��ن ب��اره، یعق��وب قاس��می از مدیران 
آژانس ه��ای مس��افرتی و فعاالن گردش��گری 
می گوید: در خارج از کش��ور هر ایرالینی نسبت 
ب��ه زمان های خاص نرخ بلی��ت خود را افزایش 
می ده��د. در تعطی��الت ژانویه طبیعی اس��ت که 
نرخ پ��رواز برای اروپایی ها بیش��تر از هر زمان 
دیگری باش��د.وی افزود: مدی��ران ایرالین های 
بزرگ تعطیالت کشورهای دیگر را رصد می کنند 
تا ببین��د چه روزهای��ی تعطی��الت دارند و چه 
زمان هایی اس��ت که مردم آن کشور می توانند به 
س��فر بروند بنابراین در همین روزها نرخ پرواز 
خود را باال می برند این کار را ایرالین های ایرانی 
برای س��فرهای داخل کش��ور نیز انجام می دهند 
آنها می گویند که تنها 1۵ روز تعطیالت نوروز را 
فرصت دارند تا پروازشان را بفروشند و کار کنند 
و ممکن اس��ت برای سفر مردم کشورهای دیگر 

نیز این نرخ را باال ببرند. 
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با وجود افزایش قیمت های جهانی سرب و 
روی، رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی 
ایران گفت: به دلیل رش��د نامتوازن تورم و قیمت 
دالر، سرب و روی ایران تا ۵00 دالر زیر قیمت 

به بازارهای جهانی عرضه می شود.
حس��ن حس��ینقلی در گفت وگو با ایس��نا، 
با اش��اره به وضعی��ت قیمت س��رب و روی در 
بازاره��ای جهان��ی در س��ال 201۷ اظهار کرد: 
قیمت ها در سال گذش��ته میالدی روند افزایشی 
خوبی داش��ته است اما نه به اندازه ای که بتواند از 

پس تورم داخلی برآید.
وی افزود: این افزایش قیمت، ارزش سرب 
را تاکنون به 2۵00 دالر در هر تن و قیمت روی 
را ب��ه ۳400 دالر در هر تن رس��انده اس��ت که 
همین افزایش قیمت موجب ش��ده وضعیت تولید 
کنن��دگان نس��بت به قب��ل بهبود پی��دا کند، ولی 
همچنان موضوع قیمت دالر برای تولیدکنندگان 
داخل��ی معضل آفرین اس��ت.رئیس هیات مدیره 
انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان 
اینکه رش��د نامتوازن ت��ورم و قیمت دالر باعث 

ش��ده اس��ت هزینه های تولید نس��بت به درآمد 
تولیدکنندگاِن ص��ادرات محور افزایش پیدا کند، 
اظهار کرد: زمانی یک تولیدکننده س��رب و روی 
محص��ول خ��ود را 1000 دالر تولی��د می کرد و 
2000 دالر می فروخت. این در حالی اس��ت که 
اکنون هزینه های تولید محصول به 2000 رسیده 

و 1۵00 تا 1۷00 دالر به فروش می رسد.
وی اف��زود: عل��ت این افزای��ش هزینه این 
است که پنج سال پیش قیمت دالر حدود ۳۷00 
تومان بود و ت��ا چند هفته پیش هم همین قیمت 
باق��ی مانده بود، ای��ن در حالی اس��ت که تورم 
داخل��ی هر روز رو به افزایش اس��ت و افزایش 
تورم، هزینه های م��ا را برای تولید محصول باال 
برده اما ثابت ماندن قیمت دالر درآمدها را ثابت 
نگه داش��ته و حتی کاهش داده اس��ت که همین 
باعث ش��ده در بس��یاری از مواقع مجبور شویم 
محص��والت خود را زیر هزینه  تمام ش��ده تولید 

محصول بفروشیم.
حسینقلی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش 
قیم��ت فعلی دالر تاثیر چندانی نخواهد داش��ت، 

گفت: اکنون هیچ تاجر و تولیدکننده ای نمی تواند 
پیش بینی کن��د که چه اتفاقی ب��رای قیمت دالر 
خواهد افتاد و در شرایطی که مرتبا کاهش قیمت 
ارز مطرح می ش��ود نمی توان روی قیمت فعلی 

برنامه ریزی کرد.
ای��ن تولی��د کنن��ده س��رب و روی درباره 
 نحوه قیم��ت گذاری ارز اظهار کرد: روش��ی که 
می تواند به نفع تولید و صادرات باشد این است 
ک��ه قیمت دالر همراه با تورم رش��د کند تا بتوان 
نس��بت درآمد بر هزینه تمام ش��ده را به ش��کل 
صحی��ح حفظ کرد.وی با اش��اره ب��ه این که این 
افزای��ش قیمت دالر خود به ت��ورم دامن می زند 
یا ن��ه؟ گفت: ب��ا مطالعه منحنی ت��ورم و قیمت 
دالر می ت��وان دید که در بس��یاری از جاها این 
دو یکدیگ��ر را به ص��ورت متقاطع رد کردند. از 
ط��رف دیگر ارزب��ری یک واحد تولی��دی مانند 
سرب و روی یک تا دو درصد است، در صورتی 
که افزایش قیمت دالر هم��گام با تورم می تواند 
تا 40 درصد به درآمدهای صادراتی واحد های 

تولید کننده بیفزاید.

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی اعالم کرد

 فروش سرب و روی ایرانی
۵۰۰ دالر زیر قیمت جهانی!

با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دالری؛

تاجران "وال استریت" 
به دنبال تاسیس 
بانک بیت کوینی

 قرار است یک تاجر بزرگ وال استریت با 
س��رمایه گذاری 400 میلیون دالری از نخستین 
بانک بازرگانی ارائه دهنده خدمات به بیت کوین 
و س��رمایه گذاری به بالک چی��ن رونمایی کند. 
به گزارش  تفاهم به نقل از بلومبرگ انگلیس��ی، 
مایکل نوواگراتز، میلیاردر سرش��ناس از برنامه 
خود برای تاس��یس یک بانک کام��ال بازرگانی 
که به ارزهای رمزنگار و س��رمایه گذاری بر پایه 
ب��الک چین اختصاص خواه��د یافت، خبرداد و 
گفت: هدف از ایجاد این بانک، قرار گرفتن آن در 
فهرست بورس کانادا است.این تاجر وال استریت، 
در حال افزایش عرضه اولیه س��هام شرکت خود،  
گلکس��ی دیجیتال به 200 میلیون دالر است که 
این موضوع کمک به تاسیس خدمات بانکداری 
بازرگانی ب��ه ارز رمزنگار و بالک چین می کند. 
در عین حال، ش��رکت دیجیتال گلکسی بر روی 
حوزه هایی مانند تجارت، سرمایه گذاری اصلی، 
مدیریت دارایی و مش��اوره تمرک��ز خواهد کرد. 
منابع آگاه اعالم کردند که این اقدام »نوواگراتز« 
مانند فعالیت ارز رمزنگار بانک »گلمن س��اچ« 
خواهد بود.قرار اس��ت این ش��رکت بطور عملی 
 تمام تقریبا 400 میلیون دالر سرمایه گذاری های

ارز رمزنگار خود به بیت کوین را در قالب عرضه 
اولیه س��هام یا سهام ش��رکت های استارت آپ 
دیجیتال خرج کند.در حال حاضر تاسیس بانک 
بازرگانی بزرگ ترین پروژه در بحبوحه تب ارز 

رمزنگار محسوب می شود. 
این س��رمایه گذار میلیاردر پیش بینی کرده 
ک��ه قیمت بیت کوین در س��ال 2019 میالدی به 
40 ه��زار دالر در هر واحد خواهد رس��ید و از 
آنجایی که اعتماد س��رمایه گذاران به موسسات 
مال��ی بعد از بحران مالی جهان در س��ال 200۸ 
میالدی کم شده است، در حال سرمایه گذاری بر 

روی ارزهای رمزنگار هستند.

 آمارها نشان می دهد که بر خالف تصور اکثر مردم، کارکنان هشت کشور جهان بیش از ژاپنی ها کار می کنند! 
مردم در سراسر جهان پس از استراحت و تعطیالت سال نو میالدی بر سر کار خود بر می گردند. 


