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نیازمندی ها

4

ستادهای بحران در 
کسب وکارهای جهانی !
2

 
تمامی تبلیغ کنندگان در گوگل باید هویت خود را مشخص کنند
این تغییر جدید به کاربران امکان می دهد ساده تر بفهمند در 
پشت تبلیغاتی که در موتور جست و جوی گوگل می بینند، چه 

کسی قرار دارد. بدین ترتیب، کاربران خواهند توانست ...

 
کرونا زنگ هشداری برای مدیریت زنجیره تأمین است 
بسیاری از شرکت ها و رهبران درباره ی نیاز به ترسیم 
شبکه ی تأمین به عنوان یک استراتژی کاهش خطر صحبت 
می کنند اما به دلیل نیروی کار و زمان زیادی که می برد از ....

 
درباره ی برند """""" که به عطر و ادکلن، و به تولید 

پوشاک معروف است
هوگو باس کارش را با تولید پوشاک آغاز کرد و امروزه 

عالوه بر تولید پوشاک به تولید عطر و ادکلن هم ...

542

 پنجشنبه  

 18 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9235

Instagram @Rah.Kar
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کرونا زنگ هشداری برای مدیریت زنجیره تأمین است 

ستادهای بحران در کسب وکارهای جهانی !

بسیاری از شرکت ها 
و رهبــران درباره ی 
ترســیم  بــه  نیــاز 
تأمیــن  شــبکه ی 
یــک  عنــوان  بــه 
کاهش  اســتراتژی 
خطر صحبت می کنند 
اما بــه دلیل نیروی 
کار و زمان زیادی که 
می بــرد از انجام آن 
هستند.  رویگردان 
مدیران اجرایی یک 
تولیدکننده  شرکت 
ت  ال محصــو
ژاپن  در  نیمه رسانا 
اظهار کردند که پس 
از زلزله و ســونامی 
ســال 2011، بیش 
از یــک ســال طول 
کشــید تا یــک تیم 
100 نفــره، بتواند 
تأمیــن  شــبکه های 
شــرکت را تا سطوح 
sss-( تابعــه 
sssss( ترسیم کند

اغلب تیم های تدارکات که درگیر شــیوع جهانی 
کوویــد-19 هســتند، برای تأمین مــواد اولیه و 
قطعات و محافظت از خطوط تأمین خود به شدت 
تــاش می کنند. آن ها اخبار مرتبــط با اقدامات 
جهانی را دنبال می کنند اما بســیاری از اطاعات 
ضروری مورد نیاز تیم های جهانی شان، موجود یا 
در دسترس نیســت. در نتیجه واکنشی منفعانه 
و ناهماهنگ به اختال فعلی نشــان می دهند و 
شرکت هایشــان به شــدت در حال آسیب دیدن 

هستند.
در مقابــل، اقلیت کوچکی از شــرکت ها، که قبل 
از فراگیری کرونا در ترســیم شــبکه های تأمین 
خود ســرمایه گذاری کرده بودند، آمادگی بهتری 
داشتند. آن ها شــناخت بهتری نسبت به ساختار 
زنجیره های تأمین  خود دارند و به جای دست و پا 
زدن در دقیقه ی نود، از ابتدای ظهور یک اختال 
بالقــوه، به اطاعات مهم دسترســی دارند. آن ها 
دقیقا می دانند که کدامیــک از تأمین کنندگان، 
مکان هــا، بخش هــا و محصــوالت در خطرنــد، 
بنابراین می توانند در تضمین موجودی و ظرفیت 

مکان های جایگزین پیشرو باشند.
در دهــه ی گذشــته، علی رغم تحــوالت متعدد 
زنجیره تأمیــن به دنبال فجایــع طبیعی )مانند 
فوران آتشفشان در ایسلند، زلزله و سونامی ژاپن، 
ســیل تایلند و طوفان های ماریا و هاروی(، اغلب 
شرکت ها هنوز در برابر شیوع کووید-19 آمادگی 
ندارند. در پژوهــش Resilinc که بافاصله )در 
اواخر ژانویه و اوایل فوریه( به شــیوع کووید-19 
در چین پرداخت، از 300 پاســخ دهنده، هفتاد 
درصدشــان اظهــار کردند که هنــوز به صورت 
دستی، در حال جمع آوری داده ها و ارزیابی مدلی 
برای شناســایی تأمین  کنندگانی هستند که در 
منطقه ی قرنطینه شده ی چین قرار دارند. دالیل 
و راه حل های بالقوه ی متعددی برای این مشــکل 

وجود دارد:
 

منابع مورد نیاز برای ترسیم شبکه ی تأمین گران 
است

بســیاری از شــرکت ها و رهبران درباره ی نیاز به 
ترسیم شــبکه ی تأمین به عنوان یک استراتژی 
کاهــش خطــر صحبــت می کنند اما بــه دلیل 
نیروی کار و زمــان زیادی که می برد از انجام آن 
رویگردان هســتند. مدیران اجرایی یک شــرکت 
تولیدکننده محصوالت نیمه رســانا در ژاپن اظهار 
کردند که پس از زلزله و ســونامی ســال 2011، 
بیش از یک ســال طول کشــید تا یک تیم 100 
نفره، بتواند شبکه های تأمین شرکت را تا سطوح 
تابعه )sub-tiers( ترســیم کند. این امر، نشان 
می دهد که چرا اکثر شرکت ها مشابه یک شرکت 
بزرگ محصوالت مصرفی در کره جنوبی هستند 
کــه اخیرا گفتگویی با ما داشــت و  ضمن آگاهی 
به لزوم ترســیم شبکه های تأمین خود، این کار را 

انجام نداده  بود!
بنابراین، بســیاری از شرکت ها همچنان به هوش 
انســانی ســطح باال )top-tier( تکیــه کرده و 
تعداد کمــی از تأمین  کنندگان ســطح پایین تر 
)lower-tier( را انتخاب می کنند. اما اطاعات 
جمع آوری شــده از طریق روابط شخصی، معموال 
روایت گونه و بر اساس حدس است و با رفتن، تغیر 
نقش و یا بازنشســتگی کارکنان تدارکات، دانش 
آن ها نیز از دســت می رود. سال ها طول می کشد 
تــا کارکنان جدیــد، تأمین کننــدگان چابک را 

بشناســند، چه برسد به شناخت تأمین کنندگاِن 
تأمین کنندگان و رّدپای جهانی آن ها.

با وجود اینکه ترسیم شبکه ی تأمین، دشوار بوده 
و نیازمند منابع زیادی است اما راه دیگری وجود 
ندارد. شرکت ها باالخره متوجه می شوند که ارزش 
این کار، بیش از هزینه و زمان موردنیاز آن است.

رایج ترین رویکرد، اســتفاده از لیســت مواد اولیه  
) BOM( و تمرکــز بــر اجزای کلیدی اســت. 
این لیســت با پنج محصول برتر از نظر درآمدی 
شــروع شــده و به تأمین کنندگان اجزا و تأمین 
کنندگانشــان و )در حالــت ایــده آل( به تأمین 
کنندگان مواد اولیه می رســد. هدف این اســت 
که تا حد ممکن به ســطوح پایینن تر برویم، چرا 
که امــکان دارد تأمین کنندگان کلیدی ای وجود 
داشته باشند که از چشم ما دور مانده اند. بعاوه، 
این نگاشــت باید شــامل اطاعاتی باشد درباره 
فعالیت های یک مکان اصلی، مکان های جایگزین 
تأمیــن  کننده که می توانند فعالیت مشــابهی را 
انجام دهند و زمانی که طول می کشــد تا تأمین  

کننده، ارسال از مکان جایگزین را انجام دهد.
انواع جدیدی از شرکت های خدماتی می توانند در 
بدســت آوردن و تجزیه و تحلیل داده ی شبکه ی 
تأمین و ســازماندهی نتایج به روشــی که مورد 
پســند کاربر باشد، کمک نمایند. معموال خدمات 
آن ها تمامی مسیرهای شبکه های تأمین را تا مواد 
اولیه، ترســیم نمی کند اما نقطه شــروع خوبی را 

ارائه می دهد.
 

عملکرد تدارکات بوســیله کاهش هزینه سنجیده 
می شود، نه تضمین درآمد

بیشــتر فعالیت های تدارکاتی، حول محور کاهش 
هزینه اســت که به معنای بدست آوردن لوازم با 
کمترین قیمت ممکن اســت )به شــرط داشتن 

معیارهای مشخص شده ی کیفی(.
هنگامی کــه عملکرد تدارکات، بــرای تأمین به 
موقــع منابع، نیازمند اقدامات فــوق العاده)مانند 
تســریع حمل و نقل و یا خرید قطعات یا مواد با 
قیمت باال( می گردد، هزینه ی بیشــتری به سایر 
بخش های سازمان منتقل می شود)عملکرد حمل 
و نقل مرتبط با محموله های فوری و عملکرد مالی 
مرتبط با مواد گران تر و قطعات خریداری شــده(. 

در اکثر موارد، کسی نمی پرسد که چرا تسریع یا 
خرید گران تر، اولین انتخاب بوده؟

الزم است تا کارمندان بخش تدارکات، حمل و نقل 
و امور مالی زنجیره تأمین، دور هم جمع شوند و 
اطاعات،  )ابــزار،  درباره  ی شــکاف های کلیدی 
افراد، فرایند ها و غیره( که باید برای حفظ شرکت 
در برابــر رویدادهای اخال گر آتی رفع شــوند و 
همچنین درباره ی چگونگی همراســتایی اهداف 
تدارکات با اهداف کلی کسب و کار، صحبت کنند.

 
معیارهای عملکرد تأمین کننده، غالباً به »اختال 

زنجیره ی تأمین« توجهی ندارد
هنگامی که فاجعه رخ می دهد، همه رنج می کشند: 
چه خریداران و چه تأمین  کنندگان. بنابراین راه 
درست این اســت که شرکت ها معیارهای مرتبط 
بــا اختال را در ارزیابی تأمین  کنندگانشــان در 

نظر بگیرند.
برای نمونه، بسیاری از شرکت  های پیشرو، هنگام 
انتخاب یک تأمین  کننده و نوشتن قرار داد اولیه، 
تأمین  کننده را ملزم به مشارکت سالیانه در ترسیم 
زنجیره تأمین شــرکت می کنند. این نگاشت های 
تأمین می تواننــد در رخدادهای اضطراری مانند 
همه گیــری فعلی، به عنوان نقشــه ی راهی برای 
یافتن راه حل های ممکن اســتفاده شوند.)تأمین 
کننــدگان در چیــن بیــش از 3000 اعامیه ی 
اضطراری را در ماه هــای اولیه بحران کووید-19 
ایجاد کردند.( این قراردادها همچنین باید زمان و 

روش هایی را برای بهبود شرایط ذکرنمایند.
پس از اتمام بحران کووید-19، شاهد قرار گرفتن 
شــرکت ها در یکی از ایــن دو دســته خواهیم 
بــود. دســته ی اول آن هایی هســتند که کاری 
انجام نمی دهنــد و امیدوارند که چنین اختالی 
مجددا رخ ندهد، این شــرکت ها قمار پر خطری 
را آغاز کرده اند. دســته ی دوم آن هایی هســتند 
که از این بحران درس می گیرند و برای ترســیم 
شبکه های تأمین خود سرمایه گذاری می کنند تا 
در بحــران بعدی، کورکورانه عمــل نکنند. آن ها 
قراردادهایشان را نیز بازنویسی می کنند تا هنگام 
بروز اختــال، بدون هدررفت زمــان، به راه حل 
برسند. این شرکت ها برندگان بازی در بلند مدت 

هستند.

 مدل 
مو فقیت

 دیل راجرز   
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

طراحی وب سایت 
حرفه ای - با امکانات کامل

09151500191

ط
/9
90
06
22

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

ط
/9
81
40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

ط
/9
90
02
26

ریمپ تخصصی 
کاهش مصرف سوخت

افزایش شتاب  
کاهش دمای آب، حذف کات آف
 حذف سنسور اکسیژن 

اول و دوم 
 حذف سنسور میل سوپاپ 
رفع کپ اول حرکت 206 و 207

بلوار توس، نبش توس 114 
تنظیم موتور بهرام 
) عضویت : 1108 ( 

09155112756

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

ط
/9
81
44
93

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
80
72
10

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9
90
05
81

UPVC پنجره های
آلومینیوم وتوری با بهترین 

کیفیت وخدمات پس از فروش 
رایگان09154438489

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

ج
/9
81
04
45

....لوله ها ....
به فروش می رسد
09151240054

/د
99
00
73
8

سایه سازان 
نقد         ******            اقساط
فروش واجرای انواع
ر  شیبدا سقفهای 

36070525

0 9 1 5 1 1 1 0 2 9 1

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
80
61
60

ش
/9
81
56
38

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ج
/9
80
71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

ج
/9
90
05
90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

   گازرسانی مشعل آریا شرق
مطابق استاندارد، ارزان و سریع

 09365814195
09222026066

ط
/9
90
07
88

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

اینترنت و شبکه
203

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

گازرسانی
519
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گوگل قانونی جدید وضع کرده اســت که براســاس 
آن، تمامی شــرکت هایی که قصد دارنــد در موتور 
جست و جوی این شــرکت کار تبلیغات انجام دهند، 

باید هویت کامل خود را مشخص کنند.
گوگل  در اطاعیــه ای اعام کرد قانونی جدید برای 
تبلیغــات وضع کرده اســت. بر این اســاس، گوگل از 
تمامی شــرکت های تبلیغ کننــده می خواهد هویت 
خود و کشورشــان را کاما مشخص کنند. این قانون 

پیش تر تنها برای تبلیغات سیاسی صدق می کرد؛ اما 
ظاهــرا گوگل تصمیم گرفته آن را به تمامی تبلیغات 

تعمیم دهد.
امــروزه، به علت همه گیری ویروس کرونا مشــکات 
زیادی بــرای افراد و شــرکت ها پیش آمده اســت. 
شــرایط کلی دنیا به گونه ای است که امروزه اهمیت 
اخبار مربــوط به کرونا دوچندان شــده و در همین 
زمینه برخی رســانه ها ممکن است سعی کنند برای 

جذب بازدید بیشتر، اطاعات نادرست از این بیماری 
به کاربران ارائه دهند. به همین دلیل، گوگل به منظور 
جلوگیری از بروز این اتفاق، قانون جدید خود را برای 
تعیین هویت کامل تبلیغ کنندگان وضع کرده است. 

قانون تعیین  هویت کســب و کارها پیش تر تنها برای 
تبلیغات سیاسی برقرار بود

از تابستان امســال به مرورزمان توضیحات مربوط به 
تبلیغ کنندگان به موتور جســت و جوی گوگل اضافه 
می شــود و برای کاربران در دسترس خواهد بود. این 
قانون قرار اســت ابتدا برای شــرکت های حاضر در 
ایاالت متحده ی آمریکا و ســپس دیگر شرکت ها در 
نقاط مختلف دنیا  برقرار شــود. به دلیل قانون یادشده 
شــرکت  های مختلف پیش از اینکه بتوانند تبلیغات 
خودشــان را در گوگل شروع کنند، باید کاما تعیین 
هویت شوند. شرکت ها بدین منظور باید اسناد مرتبط  
به کســب و کار خود و هویت و کشور محل اقامتشان 
را مشــخص و  برای گوگل ارســال کننــد. به دنبال 
اجرایی شــدن قانون جدید، کاربران خواهند توانست 
در موتور جســت و جو هویت شــرکت ها را مشاهده 
کننــد. کاربران برای مشــاهده ی جزئیات مربوط  به 
هویت شــرکت ها، تنهــا کافی اســت روی گزینه ی 

About the advertiser کلیک کنند. پ

گوگل در بیانیه ی جدید خود می گوید:
این تغییر جدید به کاربران امکان می دهد ســاده تر 
بفهمند در پشت تبلیغاتی که در موتور جست و جوی 
گوگل می بینند، چه کســی قــرار دارد. بدین ترتیب، 
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تمامی تبلیغ کنندگان در گوگل باید هویت خود را مشخص کنند

حاال همه چیز باید بدون نقاب باشد ! 

این تغییر جدید 
به کاربران امکان 

می دهد ساده تر 
بفهمند در پشت 

تبلیغاتی که در 
موتور جست و جوی 

گوگل می بینند، 
چه کسی قرار 

دارد. بدین ترتیب، 
کاربران خواهند 

توانست درباره ی 
تبلیغات گوگل 

به شکلی آگاهانه تر 
تصمیم بگیرند. 

قانون جدید 
با شناسایی 

افراد سودجو و 
محدودکردن 

توانایی های آن ها، 
به تضمین سالمت 
اکوسیستم تبلیغات 

دیجیتال کمک 
شایانی می کند.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
مد

 اح
ین

مب

در دنیــای برندهــا شــرکت هایی وجــود دارنــد که محصوالتشــان 
ضمانت کننده برندشــان شــده، و آن ها را به همان چیزی می شناسند 
که در بازار عرضه می شــود. مثًا تا اسم اپل را می شنویم ناخودآگاه به 
یاد تلفن همراه هایی که تولید این شرکت است می افتیم. و تصور اینکه 
روزی اپل بخواهد تولیدکننده و توزیع کننده فیلم و ســریال باشــد، 
برای ما ســخت خواهد بود. این تا اینجا. امــا از این بگذریم، خواهیم 
دید برندهایی را که به یه ســری محصوالتشــان شــناخته می شوند و 
توانسته اند با همان سری محصوالت جایگاهی برای خود درمیان سایر 
برندها ایجاد کنند و روز به روز به رشــد و پیشرفت شان ادامه دهند. و 

داستان هوگو باس داستان جذابی برای این مسئله است.
»BOSS« چگونه ایجاد شد؟

دانســتن اینکه یک برنــد چگونه به وجود می آیــد و چگونه به چنین 
جایگاهی می رسد، به نوبه خود می تواند جالب و جذاب باشد. و داستان 
برند BOSS هم جدای از آن داســتان ها نیســت و جذابیت خودش را 
دارد. این برند در ســال 1924 توســط هوگو باس در کشــور آلمان و 
شــهر متزینگن بنیان نهاده شــد. هوگو باس کارش را با تولید پوشاک 
آغــاز کرد و امــروزه عاوه بر تولید پوشــاک به تولیــد عطر و ادکلن 

درباره ی برند "BOSS" که به عطر و ادکلن، و به تولید پوشاک معروف است

هوگو باس کارش را با تولید 
پوشاک آغاز کرد و امروزه عالوه 
بر تولید پوشاک به تولید عطر و 
ادکلن هم می پردازد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار
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کاربران خواهند توانســت دربــاره ی تبلیغات گوگل 
به شــکلی آگاهانه تر تصمیم بگیرنــد. قانون جدید با 
شناسایی افراد ســودجو و محدودکردن توانایی های 
آن هــا، بــه تضمین ســامت اکوسیســتم تبلیغات 

دیجیتال کمک شایانی می کند.
تعییــن هویت تبلیغ کنندگان ابتدا در ســال 201۸ 
برای تبلیغات سیاســی آغاز شــد و اکنون به بقیه ی 
تبلیغات آمده اســت؛ البته اعمال ایــن قانون برای 
تمامــی تبلیغــات زمان بر خواهد بود و قرار نیســت 
به   زودی شــاهد آن باشــیم. گوگل می گوید تکمیل 
فراینــد اعمال این قانون روی تمامی تبلیغات ممکن 
اســت چند سال طول بکشــد. گوگل در اطاعیه ی 
جدید خود می گوید قصد دارد شــرکت های مختلف 
را براساس محوریت فعالیت آن ها اولویت بندی کند. 
این شرکت ها در دسته های مختلفی نظیر فروشنده ی 
محصول و ســرویس و ارائه ی محتوای اطاع رسانی 
یا آموزشــی و قمــار و مراقبت های بهداشــتی قرار 

می گیرند. 

اعمال قانون جدید روی تمامی تبلیغات ممکن است 
چند سال طول بکشد

گوگل به صورت خودکار به شرکت های مختلف اطاع 
می دهد باید هویت خودشــان را تعیین کنند. افراد و 
شــرکت هایی که اطاعیه ی گوگل را دریافت کنند، 
برای ارائه ی اطاعاتشــان یک ماه وقت دارند. اگر در 
این بازه ی زمانی یک ماهه اطاعات الزم ارائه نشــود، 
افراد و شرکت های یادشده امکان انجام تبلیغات را در 

گوگل نخواهند داشت.

گوگل از مدتی پیش از برخی شــرکت ها درخواست 
کرده اســت اســناد ویژه ای بــرای اثبات داشــتن 
مجوزهای حرفه ای ارائه دهند؛ اما تا قبل از انتشار این 
اطاعیه ی جدید، اهالی مانتین ویو به شکلی گسترده 
و در مقیاس بزرگ از تبلیغ کنندگان نخواسته بودند 
هویتشان را مشــخص کنند. خبرگزاری وال  استریت 
ژورنال ســال گذشته با انتشــار گزارشی اعام کرد 
فهرست کسب و کارهای جعلی موجود در گوگل مپس 

به میزان درخورتوجهی افزایــش پیدا کرده و همین 
موضــوع باعث ایجاد مشــکاتی برای گوگل شــده 
اســت. این مشــکات در حالی پیــش  آمده اند که 
گوگل همواره ســعی می کند ازطریق کارهایی نظیر 
ایمیل کردن کارت پســتال، هویت کســب و کارها را 
مشــخص کند. گوگل پیش تر سابقه ی مسدودکردن 
تبلیغات ارائه شده ی برخی شرکت ها را در زمینه هایی 

نظیر مراکز توان بخشی دارد. 
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تمامی تبلیغ کنندگان در گوگل باید هویت خود را مشخص کنند

فکرحاال همه چیز باید بدون نقاب باشد ! 
بکـــــر

در دنیــای برندهــا شــرکت هایی وجــود دارنــد که محصوالتشــان 
ضمانت کننده برندشــان شــده، و آن ها را به همان چیزی می شناسند 
که در بازار عرضه می شــود. مثًا تا اسم اپل را می شنویم ناخودآگاه به 
یاد تلفن همراه هایی که تولید این شرکت است می افتیم. و تصور اینکه 
روزی اپل بخواهد تولیدکننده و توزیع کننده فیلم و ســریال باشــد، 
برای ما ســخت خواهد بود. این تا اینجا. امــا از این بگذریم، خواهیم 
دید برندهایی را که به یه ســری محصوالتشــان شــناخته می شوند و 
توانسته اند با همان سری محصوالت جایگاهی برای خود درمیان سایر 
برندها ایجاد کنند و روز به روز به رشــد و پیشرفت شان ادامه دهند. و 

داستان هوگو باس داستان جذابی برای این مسئله است.
»BOSS« چگونه ایجاد شد؟

دانســتن اینکه یک برنــد چگونه به وجود می آیــد و چگونه به چنین 
جایگاهی می رسد، به نوبه خود می تواند جالب و جذاب باشد. و داستان 
برند BOSS هم جدای از آن داســتان ها نیســت و جذابیت خودش را 
دارد. این برند در ســال 1924 توســط هوگو باس در کشــور آلمان و 
شــهر متزینگن بنیان نهاده شــد. هوگو باس کارش را با تولید پوشاک 
آغــاز کرد و امــروزه عاوه بر تولید پوشــاک به تولیــد عطر و ادکلن 

هم می پــردازد. درباره هوگو باس هم می شــود گفت که وی از جمله 
معروف ترین و بهترین طراحان و تولیدکنندگان لباس در عصر خودش 

بود. 
از تولید لبــاس برای دولت و ارتش هیتلر تــا تولید لباس برای مردم 

عادی ...
از جمله نکات قابل توجه و جالبی که برند هوگو باس با خودش همراه 
دارد آن اســت که، این برند در زمانی که آلمــان نازی به وجود آمد، 
شــروع به تولید و فروش لباس فرم های ارتــش آلمان نازی و دولتش 
کرد. و به این صورت توانســت با ادامه ی این موضوع و کارش، جایگاه 
خود را در میان نازی ها تثبیت کند و با فروش پوشــاک و محصوالتش 
به سازمان جوانان هیتلر و اس اس، کسب وکارش را رونق بخشد. اما با 
گذشت زمان و در جهان امروز، این برند که روزگاری وظیفه ی طراحی 
و تولید لباس فرم آلمان نازی را به عهده داشته است، مشغول طراحی 
و تولیــد لباس برای مردم عادی اســت. هرچند کــه چنین برندهای 
معروفــی معمــوالً در حد توان و قدرت مالی افراد عادی نیســتند، اما 
همین که مخاطبشان برای تولید تغییر کرده است، خود جالب است. و 
بهتر است این را بدانیم که، هرچند هوگو باس تولیدکننده لباس برای 

دولت نازی بوده اســت، اما کارش را انجام داده است. نه چیز دیگر ...
هوگو باس به تولید لباس اکتفا نکرد ...

هوگو باس بعد از تولید لباس و کت و شــلوار ، به عطر و ادکلن رو آورد 
و این کار مســیر جدیدی را پیش روی این برند قــرار داد. تولید عطر 
و ادکلن عموماً کاری اســت که اکثراً تولیدکنندگان پوشاک و فعالین 
عرصه ی مد آن را انجام می دهند. اما این بدان منظور نبوده و نیســت 
که آن ها در این عرصه ها موفق باشــند. کمتر برندی از برندهای فعال 
در عرصه ی پوشــاک را می بینم که در تولیــد عطر و ادکلن، به همان 
اندازه که در تولید پوشــاک موفق اســت، موفق باشد. اما هوگو باس با 
بقیه تفاوت دارد و در آن دسته که ناموفق بوده اند قرار نمی گیرد. هوگو 
باس عاوه بر موفقیت در عرصه ی پوشــاک، توانست در عرصه ی تولید 

عطر و ادکلن هم موفق باشد. 
برند هوگو باس در حال حاضر به برندی تبدیل شــده اســت که کمتر 
پیش می آید، کســی او را نشناســد و نامش را نشــنیده باشد. یک از 
درس هایی که می شــود از داستان برندها گرفت، آن است که موفقیت 
دست یافتنی است. فقط کافی است در مسیر موفقیت تاش کرده و با 

توکل بر خدا ادامه دهیم؛ و هیچگاه تســلیم نشویم ...

درباره ی برند "BOSS" که به عطر و ادکلن، و به تولید پوشاک معروف است
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امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

جلدک-صفی آباد-چاهشک
نقدا خریداریم 35254786

09155106872
09358260003

ط
/9
90
06
51

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

ط
/9
90
08
32

معاوضه یا فروش
مغازه واقع در حاشیه بلوار 

معلم 120 متر همکف
160 متر زیرزمین

نقدی یا معاوضه با 
آپارتمان، ماشین یا باغ

فی 5/200 میلیارد
09157035458

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش
تجاری و اداری

609

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9
90
05
55

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
90
05
57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9
80
23
75

ط
/9
90
06
03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

پ
/9
80
23
78
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/ج
98
01
99
0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9
81
37
51

ط
/9
90
04
99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495

www.qorfe.com/?p=25892

/ج
99
00
50
8

خرید                  فروش
کولرگازی وپکیج

شارژگاز،نصب،جابه جایی،تعمیرات
09105566256

/ج
99
00
58
6

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمت کف بازار
حمل بار رایگان

09153038489

ط
/9
80
52
76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9
81
32
89

/ج
98
09
43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

/ج
99
00
59
3

گوشت گوسفندی 
شقه وزنده

قیمت درب کشتارگاه وبازار
09153038489

کار  جهت  خانم  منشی  یک  به 
به  مسلط  لنت  فروشگاه  در 

نیازمندیم. کامپیوتر 
                09155135460

ثابتی  - ابوطالب(  )میدان 

پ
/9
90
07
13

به یک راننده پایه 2 خاور 
نیازمندیم

09154083001

ط
/9
90
07
75

ط
/9
90
03
89

استادکار داربست روزی 
130/000 تومان 

و بردست  90/000 تومان 
ساعت کاری 7/5 الی 17 

اضافه کاری ساعتی 15/000 
تومان 

محل کار حرم امام رضا )ع (
 جوان  09159149814 

09010310204

/ج
99
00
84
3

به تعدادی چرخکارآقا
جهت کار در کارگاه تولیدی

دوخت روکش اتومبیل 
نیازمندیم 09382607515

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

/ج
98
15
31
8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9
81
25
01

/ج
98
15
40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

راننده
1407

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

به منظور بهره مندی هرچه بیشتر اجر معنوی در این 
ماه مبارک و تحقق فرمایشات رهبری از شما درخواست 
میشود تا با ارسال کمکهای نقدی و غیر نقدی خود در 
دفتر کمکهای مومنانه و رزمایش همدلی و به شماره 

کارت 6104334700112593 هیات خادمین به امامزاده 
یحیی)ع(  ثبت بفرمایید شماره تماس 09153010938

روحانی صفایی                            اجرکم عند  اهلل

/د
99
00
64

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

ج
/9
81
52
08

واز
پر

نا 
ری

32235656آت
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23


