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در گزارش شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند عنوان شد

انتقالتکنولوژیایرانبهافغانستان

شرکت های فناوری سرلیست برترین برندهای جهان
میترا جلیلی

خبرنگار

عکس :اینتر برند

امســال بــرای بیســتمین ســال متوالــی،
مؤسسه اینتربرند ()Interbrand 100برند
برتر جهان را با ارزش  2.131تریلیون دالر
معرفی کرد .این گزارش نشــان میدهد
کمپانیهای فناوری ،غذاهای بستهبندی
شده ،رســانه ،سفر و ســرویسهای مالی
بیشــترین سهم را در لیست برترینها به
خود اختصاص دادهانــد .بخش دیگری
از برندهــا که رشــد مناســبی را در گزارش
امسال نشان میدهند برندهای الکچری
هستند.
ëëاینفناوریهایغالب
شــرکت مشــاوره مدیریــت اینتربرند
 Interbrandبهعنوان شرکت صاحبنظر
در عرصــه تعریــف اســتانداردهای
برندســازی و همچنین ارائــه دهنده یک
اســتاندارد ارزشگذاری برنــد در جهان،
در بیســتمین گــزارش خــود اعــام کرده
اســت که نیمی از 10برند برتر این لیست
در حــوزه فنــاوری قــرار دارنــد و عمــاً
اپــل ،گــوگل ،آمــازون و مایکروســافت با
ارزشتریــن برندهــا در جهان محســوب
میشــوند .طبق گزارش اینتربرند ،اپل و
گوگل برای هفتمین ســال متوالی اســت
کــه در رتبههــای بــاالی ایــن لیســت قرار
دارند و البته برای ســومین ســال متوالی
در باالترین جایگاه لیست برترین برندها
جــای گرفتهاند .طبــق این گــزارش ،اپل
برای هفتمین سال پیاپی در صدر جدول
برترین برندها جای گرفته است و ارزش
ایــن برنــد234.24 ،میلیــارد دالر عنوان
شــده اســت .ارزش ایــن برنــد در ســال
گذشــته 214.5میلیــارد دالر عنوان شــده
بــود .بــا توجه به جنــگ تجــاری امریکا و
چین و دردســرهایی که برای محصوالت
اپــل ایجاد شــده اســت ،بســیاری انتظار
داشتند امسال اپل صدرنشینی را به یک
برند دیگر واگذار کند .اما به نظر میرسد
«تیم کوک» مدیرعامل این برند محبوب

جهــان برنامهریزیهــای جامعــی برای
حفظ برتری خود در جهان دارد.
گــوگل نیــز یکــی دیگــر از غولهــای
فناوری اســت کــه در گزارش ســال 2019
مؤسســه اینتربرنــد برای هفتمین ســال
پیاپــی جایــگاه دوم خــود را حفــظ کرده
اســت .ارزش برند گوگل 167.71میلیارد
دالر عنــوان شــده اســت .ســومین برتــر
لیســت مؤسســه اینتربرنــد نیــز آمــازون
است که برای آن ارزشی معادل 125.26
میلیــارد دالر عنــوان شــده اســت و بایــد
گفــت که ایــن رتبــه را برای دومین ســال
مداوم کسب کرده اســت .چهارمین رده
جــدول برتریــن برندهــا بــاز هــم به یک
کمپانی فناوری اختصاص یافته و آن هم
مایکروســافت بــا ارزش 108.85میلیارد
دالر است که این رتبه را برای دومین سال
پیاپی به دســت آورده است .سامسونگ
نیــز یکــی دیگــر از کمپانیهــای فنــاوری
برتر امســال اســت که برای سومین سال
پیاپی در رتبه ششم لیست اینتربرند قرار
گرفته اســت .ایــن غول دنیای فنــاوری با
متوسط رشــد 9درصدی ،ارزشی معادل
61.1میلیارد دالر دارد.
ëëخروجفیسبوکازجمع10برندبرتر
امســال البتــه بــرای همــه برندهــای
فنــاوری ســال خوبــی نبــوده چــرا کــه دو
کمپانــی فنــاوری هــوآوی و فیسبــوک
از بازندههــای اصلــی لیســت برتریــن
برندهای امسال هستند و نسبت به سال
گذشته از ارزش کمتری برخوردارند.
فیسبــوک کــه در ســال  2012بــرای
نخستین بار به لیســت برترین برندهای
جهان وارد شد و در جایگاه  69قرار گرفت
در 5سال بعدی روندی رو به رشد داشت
و در بهترین ســال شــکوفایی خود یعنی
 2017در رده هشــتم قــرار گرفــت کــه در
ایــن ســال ارزش ایــن برند تکنولــوژی به
48.19میلیون دالر رسید .سال  2018این
برند یک پله سقوط کرد و در جایگاه نهم
قرار گرفت و بعد از آن برای نخستین بار
در ســال  2019از جمــع  10برند برتر برای

نخســتین بار خــارج شــد .در ســال 2019
بــا رونــد کاهشــی 11.8درصــدی ارزش
ایــن برنــد در جایــگاه چهاردهم ایســتاد
درحالی که ارزش آن 39.86میلیارد دالر
عنوان شده است .البته تنها کمپانیهای
فنــاوری نیســتند کــه امســال بــا مشــکل
مواجه شدهاند و برند نایک هم با کاهش
12درصــدی ارزش ،در ردیف شــانزدهم
این لیست جای گرفته است.
یکــی دیگــر از موضوعهــای جالــب
توجــه لیســت برترین برندهای امســال
نیز ایــن اســت کــه کمپانــی دل(،)Dell
اوبــر و لینکدیــن امســال به این لیســت
اضافــه شدهاند.امســال کمپانــی Dell
بعــد از 6ســال غیبــت دوبــاره بــه ایــن
لیســت اینتربرنــد بازگشــت و بــا ارزش
9.09میلیــارد دالر ،بهعنــوان  63امیــن
برنــد برتــر جهــان معرفــی شــد .در
گــزارش اینتربرند ،ارزش برنــد اوبر هم
5.71میلیارد دالر عنوان شده و در ردیف
 87این لیســت جای گرفته اســت .یکی
دیگر از برندهای حوزه فناوری که امسال
به این لیســت راه یافته ،لینکدین است
کــه بــا ارزش 4.84میلیــارد دالر در ایــن
فهرســت بهعنوان نود و هشتمین برند

برتر جهان شناخته شده است.
ëëرشد2رقمیارزش26برندبرترجهان
اگر بخواهیم نگاهی به ارزش مجموع
برندهــا در ســالهای مختلــف داشــته
باشــیم میتــوان گفت که در ســال ،۲۰۰۱
ارزش کل 100شــرکت معرفــی شــده در
این لیست حدود  ۹۸۸میلیارد دالر بوده
است .در گزارش امســال ارزش مجموع
برندهای برتر جهان نسبت به سال2018
رشــدی 5.7درصــدی را نشــان میدهد
و بــه حــدود  2.131تریلیــون دالر رســیده
است .از نگاه محققان مؤسسه اینتربرند،
این موضوع نشــان میدهد که در چنین
بازار ســیالی ،سرمایهگذاری در برند کلید
اصلــی بــرای موفقیــت هــر کمپانــی که
آرزوی موفقیــت را در ســر میپرورانــد،
محســوب میشــود .در گــزارش امســال
مؤسسه اینتربرند آمده است که 26مورد
از صــد برنــد برتــر معرفــی شــده ،رشــد
2رقمــی در زمینه ارزش برند داشــتهاند.
موضــوع جالــب توجــه دیگــر در ایــن
گزارش این اســت که برندهای ســرویس
مالی و خرده فروشــی سریعترین رشد را
بــرای دومین ســال پیاپی دارنــد .به بیان
دیگــر 3برند که بیشــترین رشــد ارزش را

داشتهاند ،مسترکارد با رشد 25درصدی،
 Salesforceبا رشــد 24درصدی و آمازون
با رشد 24درصدی بود هاند.
مسترکارد امسال با ارزش 9.4میلیارد
دالر در رده  62جــای دارد .ایــن برنــد
درواقــع رشــد 8پلــهای نســبت به ســال
گذشــته نشان میدهد و بیشترین رشد را
در میان برندهای جهان داشته به گونهای
که از رده  70ســال گذشته ،امسال به رتبه
 62رسیده است.
بخــش دیگــری از برندهــا کــه رشــد
مناســبی در گــزارش امســال نشــان
میدهند برندهای الکچری با رشد ساالنه
11درصدی هستند .از برندهایی که امسال
تغییــرات ســریعی را در بــازار جهانــی
داشتهاند میتوان به گوچی اشاره کرد که
در ردیف  33ایســتاده اســت و نسبت به
سال گذشــته افزایش 23درصدی ارزش
برند داشــته است .شــانل هم با افزایش
11درصدی رشــد نســبت به سال گذشته
بهعنوان بیست و دومین برند برتر امسال
شناخته شده است.
جــدا از کمپانیهــای فنــاوری اگــر
بخواهیــم بــه دیگــر برندهایــی کــه در
جمــع  10برند برتر جهان جای گرفتهاند

اشــاره کنیــم میتــوان از کوکاکــوال یــاد
کــرد کــه بــا ارزش  63.4میلیــارد دالر و
رشــد 2درصــدی در ردیــف  5لیســت
برتریــن برندهــای مؤسســه اینتربرنــد
جای گرفته اســت .کمپانی ژاپنــی تویوتا
بــا ارزش 56.264میلیــارد دالر هــم بــا
رشــد 5درصــدی در رده هفتــم جــای
گرفتــه و برند مرســدس بنــز را بــا ارزش
50.832میلیــارد دالر و رشــد 5درصدی
میتــوان هشــتمین برند برتر جهــان در
سال  2019دانست .گفتنی است که تویوتا
و مرسدس بنز از نظر ارزش برند ،جایگاه
سال قبل خود را حفظ کردهاند.
مــک دونالــد هــم از دیگــر برندهایی
اســت کــه جــزو  10برند برتر جــای گرفته
و بــا ارزش 44.53میلیــارد دالر و رشــد
4درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته در
ردیف نهم ایستاده است.
جایــگاه دهــم لیســت برترینهــای
اینتربرنــد هم در اختیار کمپانی دیســنی
قــرار گرفته اســت .برند دیســنی با ارزش
44.352میلیــارد دالر و رشــد 11درصدی
نسبت به ســال گذشته بهعنوان دهمین
برند باارزش جهان شناخته شده است و
بسیاری ،این موضوع را به نمایش فیلم
«شیرشاه» و «اسباب بازیهای »4مرتبط
میدانند .گفتنی اســت این نخستین بار
اســت کــه در عمر 96ســاله دیســنی ،این
کمپانی به این جایگاه دست یافته است.
گفتنی است اینتربرند بیش از 40سال
است که بهعنوان برترین کمپانی مشاوره
جهان و پیشگام محسوب میشود و تیم
جهانی این کمپانی آینده برندها را مورد
بررسی قرار میدهد و در طول این سالها
137برند ازجمله نوکیا و  MTVاز لیست
برتریــن برندهای جهان خارج شــدهاند.
ازســوی دیگــر نگاهــی بــه گزارشهــای
20ســاله ایــن کمپانی نشــان میدهد که
تنهــا 31برنــد ازجملــه دیســنی ،نایک و
گوچی از نخستین گزارش این مؤسسه در
سال  2000تا به امروز در این لیست دیده
میشوند.

مشــاور صندوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره به آغاز فعالیت
شرکتهای ICTایرانی در افغانستان تأکید کرد که شرکتهای
اخــبار
ایرانی در ارتقای دانشومهارتطرفهای افغانیتالشکنند.
بهگزارش «ایران» ،نصراهلل جهانگرد مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست
همدلیوهمافزاییتوسعهفناوری ICTدرافغانستانبااشارهبهبرگزارینمایشگاه
 ICTکابل ،گفت :فرهنگ ،زبان و قومیت از ویژگیهای منحصر به فردی هستند که
باعث میشود یک ایرانی در افغانستان احساس دوری و نگرانی نداشته باشد و این
ویژگی سرمایه خوبی است که در کمتر کشوری در دنیا برای ایرانیان وجود دارد.
وی افــزود :در یــک همکاری طرفین باید منفعت ببرنــد و بهدلیل اینکه ما بهدنبال
کار بلند مدت در این کشــور هســتیم باید منفعت طرف مقابل را نیز در نظر داشــته
باشــیم .جهانگرد با بیان اینکه مزیت تکنولوژی ایران برای افغانســتان در  3ویژگی
خالصه میشود ،گفت :افغانستان میتواند تکنولوژی مورد نیاز خود را با کیفیت برتر،
قیمت ارزانتر و خیلی آســانتر از طریق ایران به دســت آورد و برای ایرانیان نیز کار در
افغانستان ارزانتر است .وی افزود :ما به آسانی میتوانیم دانش تکنولوژی خود را به
افغانســتان منتقل کنیم و باعث ارتقای سطح دانش تکنولوژی در این کشور شویم.
مشــاور صندوق نوآوری و شکوفایی تداوم فعالیت شرکتهای ایرانی در افغانستان
را بســیار مهم ارزیابی کرد .وی افزود :از نظر امنیتی مشــکلی در افغانستان نیست و
در این مورد نگرانی وجود ندارد .جهانگرد با تأکید به اینکه شرکتهای ایرانی باید
برای ارتقای دانش طرفهای افغانی خود تالش کنند ،گفت :هر چقدر طرفهای
ما در افغانســتان توانمندتر باشند منفعت بیشتری نصیب ما میشــود و پایداری
بیشــتری در این کشور داریم .وی افزود :تمام شرکتهایی که در افغانستان حضور
دارند محصولی را عرضه میکنند که امتحان خود را در ایران پس داده و تجربه شده
و بهعنوان یک محصول آماده و قابل اتکا در افغانستان عرضه میشود.

بازگشت مابه التفاوت هزینه اینترنت رومینگ
زائران اربعین

در پی وعده وزیر ارتباطات مبنی بر محاسبه هزینه اینترنت رومینگ زائران اربعین
بهصورت بستههای اینترنتی به جای نرخ آزاد ،مابه التفاوت این هزینه ،هماکنون در
حال عودت به حساب زائران است .به گزارش مهر ،بهدلیل گالیه زائران اربعین از
نحوه محاسبه نرخ باالی اینترنت رومینگ در خاک عراق ،وزیر ارتباطات اوایل هفته
جاریازاپراتورهایموبایلخواستتاهمهمصارفاینترنترومینگزائراناربعین
را در قالب بسته محاسبه و پولهای اخذشده را به زوار بازگردانند.
وزیر ارتباطات در واکنش به توئیت کاربری در شبکه اجتماعی توئیتر که از بازگشت
 ۴۰۰هــزار تومان هزینــه رو مینگ همراه اول در ایام اربعین خبر داده بود ،نوشــت:
«اینکه پول ۲۶میلیاردی اربعین بود؛ تصور کنید وقتی پول کالهبرداریهای صورت
گرفتــه در خدمات ارزش افــزوده (وس) که بدون اطالع مردم بوده به آنها برگردد،
حس زیباتری هم خواهید داشــت ».گفتنی اســت اپراتور همراه اول در پیامکی به
زائــران اربعین اعالم کرده اســت« :نظر به اســتقبال کم نظیــر از خدمات رومینگ
همراه اول و در راستای تکریم زائران حرم حسینی ،به اطالع میرسد همه مصارف
اینترنت رومینگ تعرفه آزاد شــما در ایام اربعین حســینی در کشور عراق در قالب
بســتههای رومینگ ویژه اربعین محاســبه و مبلغ مابه التفاوت از کارکرد رومینگ
شــما کســر میشــود ».همچنین اپراتور دوم نیز در اطالعیهای اعالم کرد« :با توجه
بــه پیشــنهاد وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات مبنی بر محاســبه هزینه اینترنت
آزاد مصرفی اربعین در کشــور عراق بهصورت بســتههای اینترنت برای مشترکان
اپراتورهای تلفن همراه و با نظر مســاعد ســهامداران این شــرکت ،مازاد پرداختی
هزینه اینترنت با تعرفه آزاد ،به حساب مشترکان برگردانده میشود».

