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آنچــه به نظر مى رســد بيش از 
هر چيز مانــع از انجام وظيفه آقاى 
نابغه شــده، درگيرى با مشكالت 
ناشــى از ســرطان اســت. وى 
پيــش از اين نيز در ســال 2004 
به واسطه ســرطان لوزالمعده 
تحت عمــل جراحى قرار گرفته 
و در ســال 2009 نيــز پيونــد 
كبــد روى او انجام شــده بود. 
در هــر دوى اين مــوارد و در 
زمانــى كه جابــز دوره نقاهت 
خــود را طــى مى كــرد، تيــم 
كوك، مدير ارشــد اجرايي اپل 
به عنوان جانشــين وى هدايت 
اين شــركت را در دست داشت 
كــه به خوبــى نيز از عهــده اين 

وظايــف برآمد و بــه همين دليل، 
جابــز وى را به عنوان جانشــين 
خود بــه اعضــاى هيئت مديره اپل

 پيشنهاد كرده است. 
وى در قســمت ديگرى از نامه اش 

آورده اســت: «به شــدت توصيه مى كنم 
كــه طرح جانشــينى را به اجــرا درآورده 

و تيــم كــوك را به عنــوان مديرعامل معرفى
 كنيم...»

تيــم كــوك تأثير مهمــى بر زنجيــره تأمين اپل 
داشــته و به واســطة حضــور او اســت كه اپــل مى تواند 

فناوري هــاي پيشــرفته خــود را با قيمت هايــى غيرقابل رقابــت در بازار 
عرضه كند.

خبر اســتعفاى جابز روز چهارشــنبه پس از 
بسته شــدن بازار بورس NASDAQ منتشر شد، 
در عين حال، اين خبر (هر چند به صورت موقت) 
تأثير شــديدى  بر سهام اپل گذاشت. به گونه اى 
كه پس از انتشار خبر، سهام اپل از 376/18 به 
355/99 دالر سقوط كرد و اين كاهش تقريبًا 5 
درصدى باعث كاهش ارزش كل دارايى هاى 
اپــل به ميزان حدود 18/6 ميليارد دالر شــد. 
هرچنــد در عمــل سياســت و كســب وكار 
شــركت هاى بزرگى نظير اپــل را يك نفر به 
تنهايــى، تعيين نخواهد كرد، اما شــخصيت 
نمادين جابز و موفقيــت خيره كننده وى در 
توسعه و گسترش كسب و كار اپل گويى او را 
بــه نماد موفقيت و وجه تمايز اپل تبديل كرده 

است. 
به هر حــال، هرچند جابز ديگر مديرعامل 
اپــل نيســت، امــا همچنان بــه عنــوان رئيس 
هيئت مديــره در اپل حضــور دارد و كماكان در 
تعيين سرنوشت شركتش دخيل خواهد بود. خود 
او نســبت به اين تغيير و تحوالت بسيار خوش بين 
است و در قسمتى از نامه اش آورده است: «يقين دارم 
كه درخشان ترين و خالقانه ترين روزهاى اپل در پيش 
هستند و من در پست جديدم منتظر مشاهده و مشاركت 

در اين موفقيت ها  خواهم بود.»
به يقين، صحبت از شــخصيتى نظير جابز، به واسطه تأثير 
باورنكردنــى كه بر صنعت موســيقى، كامپيوتر و تجهيزات همراه 
داشــته، مجالى فراتر از اين صفحه مى طلبد. ماهنامه شــبكه پيش از اين 
نيز در شــماره111 سيســتم مديريت، ابعاد شــخصيتى و تأثير وى را در 

كسب وكار IT  بررسى كرده  است.

استيو جابز، مديرعامل اپل، استعفا كرد

استيو جابز، مديرعامل افسانه اى اپل، پس از حدود 15 سال رهبرى و هدايت اپل و تبديل آن به با ارزش ترين شركت فعال در حوزه IT و يكى 
از ارزشــمندترين شركت هاى اياالت متحده، از سمت خود كناره گيرى كرد. به رغم اين كه صحبت از كناره گيرى جابز به دليل مشكالت جسمى و 
معضالتى كه در اثر بيمارى با آن ها دست و پنجه نرم مى كرد، بسيار پيش تر هم مطرح شده بود، اما باز هم اين خبر شوك شديدى را به كل صنعت 
IT وارد كرد. وى استعفاى خود را طى نامه اى كه در روز چهارشنبه 24 آگوست براى اعضاى هيئت مديره اپل ارسال كرده، اعالم كرده و مى گويد:

«همواره گفته بودم كه اگر روزى فرا برســد كه نتوانم از عهده وظايفم و انتظاراتى كه به عنوان رئيس اپل از من مى رود، برآيم، خود نخســتين 
نفرى خواهم بود كه شما را از آن آگاه خواهم كرد. متأسفانه آن روز فرا رسيده است...»

كناره گيري آقاي مدير عامل
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