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آموزش ،پژوهش و فناوری

برات قبادیان
معاون آموزش ،پژوهش و فناوری
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
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در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و پیشرفت سریع در جهان به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آید ،نهادها و نظامهای آموزشی و پژوهشی نقش
مهم و قابل توجهی را ایفا میکنند.
توجه روز افزون به نوع و گسترش آموزش و پژوهشهای کاربردی ،ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع
تغییر و تحول عرصه های گوناگون زندگی بشری میباشد.
عدم توجه جدی و کافی به آموزش و پژوهش در نهایت تنگناها و مشکالت عدیده ای را فراروی رشد صنعتی و توسعه
اقتصادی پایدار کشورها ایجاد خواهد نمود.
برای رویارویی با رقابت حاکم بر بازار ،عوامل کیفیت و کنترل هزینه کافی نیستند ،بلکه عوامل دیگری همچون
نوآوری از عوامل برتری بنگاههای اقتصادی در محیط رقابتی محسوب میشود.
در سالهای اخیر که چهارمین دوره از انقالب صنعتی آغاز شده است ،نقش و تاثیر فناوری اطالعات و مدیریت دانش
در تولید و تجارت هر روزه در حال گسترش بوده و سهم بزرگی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته را در برمیگیرد.
شناخت و مدیریت نوآوری اجتناب ناپذیر شده و توانایی سرعت بخشی به نوآوریها از عوامل رقابت پذیر کردن
اقتصاد در کشور ها به شمار می رود ،با این حال سهم فناوری اطالعات از تولید ناخالص داخلی کشور ما فقط در
حدود  0/7درصد است.
براساس بند  2-8سیاستهای علم و فناوری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از
تولید ناخالص داخلی در افق  1404میبایست به  4درصد برسد که این رقم در حال حاضر کمتر از  0/5درصد است.
بر اساس گزارش سال  2019مجمع جهانی اقتصاد ،ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی در رتبه  99از بین  141کشور
قرار دارد .همچنین با توجه به گزارش سال  2019سازمان جهانی مالکیت فکـری ،ایران ،در شاخص جهانی نوآوری
حـائـز رتبه  61در میان  129کشور است.
با این حال حتی با وجود جهش قابل توجه صورت گرفته در سالهای اخیر ،هنوز با هدف گذاری صورت گرفته در
اسناد باال دستی مبنی بر کسب جایگاه اول منطقه در حوزه علم و فناوری در چشم انداز  20ساله راه زیادی باقی
مانده است .این موضوعی است که همواره از دغدغه های دلسوزان نظام ،به ویژه مقام معظم رهبری بوده ،چنان
که ایشان در ابالغیه کلیات اقتصاد مقاومتی «لزوم تغییر رویکرد بخش صنعت از مونتاژکاری به نوآوری در یک بازه
زمانی ده ساله» مورد تأکید قرار دادند.
در سال  1399نیز که با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است ،توجه به آموزش ،پژوهش و توسعه فناوری بیش
از پیش احساس میشود ،چرا که جهش تولید صرفا معطوف به اقدامات دستوری و فرهنگسازی نمیباشد و کاالهای
ایرانی ِ باکیفیت ،استاندارد ،متنوع و با قیمت مناسب ،در سطح ملی و حتی بین المللی قادر به رقابت در این عرصه
میباشد و کاالیی با این ویژگی ها در بنگاه هایی که فعالیت آنها مبتنی بر دانش و فناوری است ،تولید میشود ،که
این موضوع مستلزم گسترش فعالیتهای دانشبنیان در بخش صنعت ،معدن و تجارت است .امید است با همراهی
تمامی دستاندرکاران ،با عنایت به گستردگی و اثرگذاری این بخش در اقتصاد ،صنعت و تجارت کشور بتواند نقش
شایسته ای در تحقق اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان ایفا نماید.
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کرونا و فناوری اطالعات

فرزاد اسماعیل زاده
مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطالعات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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مهمترین عامل شیوع ویروس کرونا تماس فیزیکی یا نزدیکی افراد با یکدیگر است .استفاده از فناوری اطالعات توانسته تا این تماس
فیزیکی را به حداقل برساند و نقش مهمی در کنترل این ویروس داشته باشد .این ابزارها چه از نوع نرم افزاری باشد و چه سخت افزاری
یکی از روش های مقابله با آلودگی ویروسی می باشد.در حوزه نرم افزاری فروشگاه های آنالین به سرعت رشد قابل توجهی یافته و
بسیاری از افرادی که خرید آنالین را تجربه نکرده بودند مجبور به یادگیر ی و استفاده از آن شدند .یکی از فواِئد دیگری که شیوع این
ویروس در پی داشت جدی گرفته شدن بحث دولت الکترونیک در دولت ها بود که باعث به حداقل رسیدن رفت و آمدها و تسریع در
امور گردید .هر چند هنوز در کشور ما دولت الکترونیک جا نیفتاده است ولی این شرایط باعث شد تا دولت هم پشتکار جدی در راه
اندازی و بروزرسانی این ابزار داشته باشد و موفقیت های خوبی هم حاصل شده است .در حوزه سخت افزار هم پدیده کرونا توانست تا به
پیدایش گجت های خاصی کمک کند .در ساده ترین کاربردها دستگاه های نوبت دهی که در بانک ها و دیگر مراکز وجود داشت از حالت
دستی به حالت پدالی جهت به حداقل رساندن تماس فیزیکی با دستگاه تغییر یافت و نمونه های پیشرفته نظیر دوربین های حرارتی که
این روزها در زندگی روزمره شهروندان شاهد آن هستیم .به هر حال در دنیایی زندگی میکنیم که عصر انقالب صنعتی چهارم نام گرفته
و ابزارهای دیجیتالی و هوشمند بر پایه فناوری اطالعات زندگی را دگرگون ساخته و خوشبختانه در کشور ما هم کم نیستند شرکت هایی
که این ابزارها را توسعه داده اند و ویروس کرونا نیز عاملی برای نوآوری های بیشتر شده است .خصوصا در زمینه جمع آوری اطالعات
در خصوص این بیماری که چه در زمینه پیشگیری و شناسایی ناقلین با استفاده از هوش مصنوعی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
از دیگر موارد استفاده از فناوری اطالعات در این شرایط میتوان به دورکاری کارکنان بخش دولتی و خصوصی اشاره داشت .همچنین
آموزش های حضوری نیز جای خود را به آموزش های مجازی داد .بانکداری الکترونیکی توسعه قابل توجهی داشته که همه اینها در کنار
مضرات پدیده ویروس کرونا فوائد قابل توجهی بودند و بدون این ویروس هیچگاه اهمیت خود را به درستی برای همه اثبات نمی کردند.
شاید در این اوضاع بتوان این توصیه را نمود که در دنیای مجازی باید یاد گرفت تا اطالعات جعلی را از اطالعات واقعی تشخیص داد.
استفاده از شبکه های مجازی در کنار فوائد خود مضراتی را نیز دارد ،نظیر گسترش شایعات و غیره که با اندکی آموزش میتوان کاربران
آنها را از مضراتش مصون نگه داشت و یا اینکه درگاه های اصلی پرداخت پول را از درگاه های غیرواقعی آنها تشخیص داد که همه با
آموزش های عمومی و فرهنگ صحیح استفاده از آنها قابل انجام است .در همین مدت بحران کرونا حدود  200درصد فروش اینترنتی
توسط  6000واحد صنفی افزایش یافته که خود باعث شکل گیری مشاغلی همچون حمل و نقل گردیده است .البته در کنار این افزایش
خرید ،مشکالتی هم برای مشتریان ایجاد شده که با کمی دقت در خرید میتوان از آنها پیشگیری کرد .داشتن نماد اعتماد الکترونیکی و
پرداخت از طریق درگاههای مطمئن بانکی از این موارد پیشگیری میباشند.
از این نکته هم نباید گذر کرد که برخی کسب و کار های اینترنتی در همین شرائط دچار بحران شده اند .فروش آنالین بلیط و گردشگری
اینترنتی ،تاکسی سرویسهای اینترنتی و سرویسهای فروش اینترنتی غذا از جمله این کسب و کارهای زیان دیده کرونا بودند.
بحران کرونا سبب شد ،که فرصت بهره گیری از کسب و کارهای اینترنتی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد ،ولی اینکه آیا از این فرصت
بخوبی استفاده شده یا خیر ،سوالی است ،که بسیاری از فعاالن این نوع تجارت و نیز کارشناسان پاسخ منفی در قبال آن دارند.
در این میان نقش شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های کشور نقش حیاتی است ،تا تهدید موجود را به یک فرصت تبدیل کرده و با
نوآوری های نرم افزاری و سخت افزاری بتوانند هرچه بیشتر و بهتر از این فناوری استفاده نمایند.
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تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران

بحران بیماری کرونا (ویروس کوید )19-بحران بی سابقه سالمتی جهانی است که یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی جهانی قرن اخیر را
موجب شده و سالمتی ،اشتغال و رفاه عمومی را تحت الشعاع قرار داده است .براساس گزارشات جهانی رخدادهای ذیل محتمل می باشند :
 افت  3تا  7.6درصدی تولید ناخالص جهانی رشد نرخ بیکاری از  %5.4در سال  2019به  9.2تا  10درصد کاهش  13تا  32درصدی تجارت جهانی کاال بازسازی اقتصادی دنیا از سال 2021 رکود شدیدتر در ساختارهای پیچیده زنجیره تأمین رکود فعالیت های خدماتیبطور کلی این بحران فضای کسب و کار و عموما ًاقتصاد را از چند جنبه تحت تأثیر قرار خواهد داد :
 تخریب ساختار زنجیره های تأمین عدم دسترسی به منابع انسانی بواسطه بیماری ایشان یا گرایش آنها به تظاهر به بیماری (البته این مورد اثری جزئی می باشد). اثرات چشمگیر و غیرمستقیم قرنطینه ،محدودیتهای سفر ،تعطیلی رستورانها و فروشگاهها و مواردی از این قبیل -شوک بسیار زیاد تقاضا بواسطه کاهش درآمد ناشی از کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی و رشد نرخ بیکاری
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تحلیل و ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سال 1399
وضع مجدد تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت ،رکود اقتصادی ایران در سال  1398و افت  8.2درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال
مذکور را موجب شد .طبق پیش بینی ها ،اگرچه فضای کسب و کار ایران به آهستگی به بازسازی اقتصادی خواهد پرداخت ،بواسطه بحران کرونا
ویروس ،در سال  1399نیز مجددا ًتولید ناخالص داخلی  3.7درصد کاهش خواهد داشت اما انتظار می رود در سال  1400به میزان  1.3درصد
رشد داشته باشد .همچنین افزایش هزینه های بخش سالمت و کاهش درآمدها ،کسری بودجه را تشدید خواهد نمود و این مسئله برداشت
از ذخایر راهبردی و استقراض را موجب خواهد شد.
ضمنا ً از دیدگاه بخشی ،انتظار می رود ،طی سال  99تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی (که  9.5درصد تولید ناخالص داخلی ایران و
 17.2درصد از اشتغالزایی را شامل می شود)  1.5درصد رشد داشته باشد و در بخش های صنعت (که  35درصد تولید ناخالص داخلی ایران و
 32درصد از اشتغالزایی را شامل می شود) و خدمات به ترتیب با  5.8و  2.9درصد افت مواجه گردد.
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البته برخی مطالعات ،کاهش تولید ناخالص داخلی ایران را تا حد  12درصد نیز برآورد نموده اند که براساس این مطالعات ،صادرات و
واردات به ترتیب  21.2و  16.5درصد کاهش خواهند داشت و از دیدگاه بخشی ،تولید ناخالص داخلی در بخش های کشاورزی ،صنعت
و خدمات به ترتیب  11.4 ،3.2و  13.8درصد کاهش خواهد داشت.
هراس مصرف کنندگان کاالهای ایرانی در منطقه و اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف بر واردات کاالهای ایرانی ،کاهش
خرید عموم مردم ،اجتناب عمومی از خدمات گردشگری ،افزایش هزینه های تولید ،کاهش تقاضای نفت کشور چین مجموعا ًفضای
کسب و کار کشور ایران را تحت الشعاع قرار داده اند و بازار  3ماهه بهمن ،اسفند و فروردین که معموال ًرونق اقتصادی در بسیاری از
بخش های اقتصادی ایران را موجب می شده اند را با رکود مواجه نموده اند و مسلما ًاولین قربانیان این بحران رستوران ها و فعاالن
حوزه گردشگری می باشند .بطور کلی این بحران ،فضای کسب و کار ایران را از راههای ذیل تحت الشعاع قرار داده است :
 کاهش عرضه نیروی کار دشواری تأمین مواد اولیه کاهش تقاضا بواسطه تمایل خانوارها به پس انداز و کاهش سرانه درآمد خانوارها کاهش صادرات افزایش میزان قاچاق وارداتی و صادراتی با توجه به شرایط منطقه ای رکود صنعت گردشگریطی ماههای گذشته صادرات کشور بطور چشمگیری کاهش یافته ،همچنین مبلغ و تعداد تراکنش های بانکی بسیاری از کسب و کارها
نظیر صنوف پوشاک ،حمل و نقل و گردشگری تحت الشعاع قرار گرفته و ضمنا ًمیزان جستجوی واژه های حوزه خدمات مخصوصا ًحیطه
گردشگری کاهش قابل توجهی داشته اند و در حوزه خدمات قالیشویی  40درصد افت تقاضا تجربه شده است .بدین واسطه فعاالن
اقتصادی تحت فشار شدید رکود اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته اند و در صورت تداوم این بحران ،متأسفانه در آینده نه چندان دور
شاهد ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از این فعاالن اقتصادی خواهیم بود ،ولیکن کسب و کارهایی که توانایی گذر از این بحران را داشته
باشند ،قطعا ًبا شدت رقابت کمتری مواجه خواهند بود و با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد.
نقش دولت و ارگان های خصوصی  :پیشنهاد می گردد ،دولت و ارگان های خصوصی ،جهت تضمین توسعه ملی پایدار ،اقدامات
ذیل را معمول دارند
 سرمایه گذاری در بخش سالمت : تقویت نظام سالمت و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بهره گیری از راهکارهای آزمایش ،رهگیری ،پایش و قرنطینه جهت محدودسازی شیوع ویروس اطمینان از همکاری بین المللی جهت توسعه و توزیع واکسن و راهکارهای درمان حمایت در شرایط گذار : حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش های آسیب دیده جهت جابجایی به فعالیت های جدید و تقویت درآمدزایی تسهیل نوآفرینی بنگاهی و شتابدهی دیجیتال شدن کسب و کارها تدوین و اجرای حمایت های مخصوص انحالل و ورشکستگی و آمادگی جهت بحران اقتصادی برنامه ریزی جهت ایجاد اطمینان برای کشورهای مقصد تجاری در خصوص رعایت کامل پروتکل های بهداشتی نگاهداشت پویایی و فعالیت شبکه حمل و نقل جهت تضمین پایداری زنجیره تأمین تأمین سرمایه در گردش بنگاه های آسیب دیده بواسطه قراردادهای مضاربه بهره گیری از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) جهت تأمین مالی زنجیره بنگاه های بخش خصوصی کاهش هزینه های گمرکی آندسته از کاالهایی که در زنجیره تأمین آنها اختالل ایجاد شده است بکارگیری ظرفیت بازار سرمایه جهت تأمین نقدینگی بنگاه های اقتصادی اتخاذ حمایت های مالیاتی ،بانکی و تأمین اجتماعی -حمایت دولتی در قالب پیش خرید خدمات و محصوالت بنگاه های اقتصادی آسیب دیده
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 برنامه ریزی جهت بازسازی ایجاد زنجیره تأمین های منعطف تر بواسطه انبارهایبزرگتر و تنوع بیشتر منابع
 پایین نگه داشتن نرخ جذاب سرمایه گذاری واطمینان حمایت از کسب و کارها بواسطه هزینه کرد
عمومی و سیاست های مالیاتی
 سرمایه گذاری جهت تأمین مالی فعالیت های منتجبه توسعه رفاه عمومی با تمرکز بر عدالت اجتماعی
 ایجاد ساختار مدیریتی به گونه ای که امکان رصد وگزارش گیری در لحظه از فرآیند تولید و توزیع کاالهای
اساسی وجود داشته باشد.
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سرنوشت یک قانون
ابوالحسن خلیلی
رئیس هیئت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد و مدیر عامل شرکت
مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه ( غنچه)
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برابر بند «ت» قانون برنامه ششم توسعه:
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است؛ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مجاز سموم باقیمانده در
مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه محصوالتی
که به صورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای
شیمیایی ،امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند را فراهم آورد.
همچنین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه ،فهرست مواد و
فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعالم کند.
این تکلیف قانونی دربند «و» قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود و اکنون نزدیک به یک دهه از جاری شدن آن
می گذرد.
آمار و ارقام بیانگر آن است که بیش از  ۸۰درصد باقیمانده آفت کش ها در محصوالت کشاورزی در انسان و به ویژه
کودکان مخاطرات جدی در بر دارد و تقریبا ً ۲۰درصد از سموم دفع آفات نباتی ممکن است ایجاد سرطان نماید.
متوسط مصرف سموم کشاورزی در دنیا  1 /2کیلوگرم در هکتار است .سموم شیمیایی دارای درجه بندی کم خطر ،متوسط
خطر  ،پر خطر هستند که طی سالهای اخیر بخش عمدهای از سموم مورد مصرف کشورهای پیشرفته دنیا سموم کم
خطر و متوسط خطر بوده است.
آمارها نشان میدهد که با وجود زیر کشت بودن  8/7میلیون هکتار اراضی و تولید  ۱۲۲میلیون تن محصوالت کشاورزی
در ایران و بروز آفت های متنوع به دلیل خشکسالی های پیاپی ،نیاز ساالنه کشور به انواع سموم حدود  ۳۰هزار تن است.
این بدان معناست که در هر هکتار نزدیک به  ۷۰۰گرم سم مصرف می شود که این میزان نسبت به ن ُرم جهانی آن نیز
کمتر است.
در عین حال عباس کشاورز معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی معتقد بود ،استانداردهای تولید محصوالت کشاورزی در
ایران نسبت به اروپایی ها  ۷برابر سختگیرانه تر است که انحراف کمتری را نسبت به بسیاری از کشورها نشان میدهد که
به طور مثال میزان استاندارد اروپا برای آرسنیک برنج  ۱۵صدم درصد اعالم شده که این میزان در ایران پنج دهم درصد
است.
اما از سوی دیگر رئیس سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است  21درصد سموم مصرفی کشور ما پر خطر است که برای
آفات مضر در بخش شهری و کشاورزی به کار میرود و امری اجتناب ناپذیر است .او معتقد به داشتن قانون جامع قرنطینه
است.
واقعیت امر این است که کشاورزان در ایران نه تنها با علم و آگاهی سم مصرف نمیکنند بلکه اطالعات الزم را ندارند و
حاضر نیستند قانونمند عمل کنند .آمار تجارت خارجی کشور در ده ماهه سال  1398حکایت از واردات  ۲۶۱۷۸تن آفت
کش به صورت آماده مصرف و  ۱۵هزار و  ۷۶۹تن آفت کش به صورت تکنیکال به کشور دارد در مقایسه با سال قبل
آفت کش های آماده مصرف  ۱۵۹درصد و تکنیکال ها  ۶/۸۴درصد افزایش نشان میدهد .جمع کل ارزش آفت کش های
وارداتی به  ۳۲۲میلیون دالر می رسد.
دکتر بهرام دارایی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو در مهرماه  ۹۷چگونگی بررسی باقیمانده سموم و فلزات
سنگین را این چنین تشریح نمود:
8

در حال حاضر آزمون  ۷۹سم به عنوان باقیمانده سموم اجباری است.
ده دانشگاه علوم پزشکی کشور توانایی آنالیز پیشرفته باقیمانده سموم تا بیش از  ۲۰۰آفت کش را دارد.
در عین حال در کشورهای پیشرفته تا  ۳۰۰۰نوع آالینده و باقیمانده مختلف در مواد غذایی اندازه گیری می شود.
در ماده  ۲۹قانون افزایش بهره وری تاکید شده که به منظور کنترل کیفی بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصوالت
کشاورزی ،دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرایند تولید ،فرآوری ،نگهداری و بازاررسانی و کاهش
ضایعات محصوالت کشاورزی با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات الزم را به عمل آورد.
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دکتر محمد حسین عزیزی مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در آبان ماه  ۹۸اعالم کرد:
سنجش میزان نیترات در محصوالتی مانند سیب زمینی ،پیاز ،گوجه فرنگی ،خیار ،اسفناج و همچنین پایش میزان سموم
میوه ها و وضعیت فلزات سنگین غالت با نمونه برداری از  ۳۰هزار نمونه صورت پذیرفت.
در سال  ۹۷از  ۱۲۵۶۰نمونه از  ۲۹محصول در حوزه باقیمانده سموم مورد ارزیابی قرار گرفت که از این میزان  ۱۹.۷درصد
موارد میزان سموم ،باالتر از حد مجاز بوده است.
از  ۵۹۶۹نمونه از  ۱۵نوع محصول در حوزه باقیمانده نیترات مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه این پایش نشان داد ۲۸.۳
دهم درصد محصوالت ارزیابی شده نیترات شان باالتر از حد مجاز بوده است.
از هفت هزار و  ۴۴۹نمونه از  ۱۵نوع محصول در حوزه باقیمانده فلزات سنگین  ۱۱و نیم درصد عدم انطباق داشتند .وی
معتقد است هزینه  ۴۰۰میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای پایش آالینده های محصوالت کشاورزی به دلیل شناسه
دار نبودن محصوالت هدر می رود.
این در حالی است که محصوالت غذایی تولید شده در کارخانجات دارای کد  ۱۶رقمی هستند که همواره قابلیت پایش،
نظارت و کنترل را دارند.
سازمانهای نظارتی در تمام کشورها تالش میکنند تا با کنترل باقیمانده آفتکش ها و سموم دفع آفات نباتی در محصوالت
کشاورزی ،به مصرف کنندگان نهایی اطمینان دهند که محصوالت کشاورزی موجود در بازار مصرف از نظر میزان باقیمانده
آفتکشها در وضعیت مناسب و سالمی قرار دارند.
به تازگی گزارشی از سوی EFSAمنتشر که وضعیت پایش باقیمانده سموم در اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۱۸را نشان می دهد.
 EFSAگزارش ساالنه خود را درباره بقایای سموم دفع آفات موجود در مواد غذایی در اتحادیه اروپا منتشر کرده است .این
گزارش براساس داده های مربوط به فعالیت های رسمی کنترل ملی انجام شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا  ،ایسلند و
نروژ است و شامل نمونه گیری هدفمند و تصادفی است.
در کل  ۹۱۰۱۵نمونه در سال  ۲۰۱۸مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که  ٪۹۵٫۵از آنها در حد مجاز قانونی قرار گرفتند.
برای زیرمجموعه  ۱۱۶۷۹نمونه آنالیز شده به عنوان بخشی از برنامه کنترل هماهنگ اتحادیه اروپا (جمع آوری تصادفی) ،
 ٪۹۸٫۶نمونه ها در محدوده قانونی بودند.
این گزارش تصویری از حضور بقایای سموم دفع آفات در مواد غذایی در اتحادیه اروپا و هرگونه خطر احتمالی برای سالمتی
مصرف کننده را نشان می دهد .این برنامه همچنین به مدیران ریسک ،اطالعات مهمی را برای تصمیم گیری در مورد
اقدامات کنترل آینده ارائه می دهد.
برنارد اورل  ،مدیر اجرایی  ، EFSAگفت :این گزارش سالهاست که از عملکرد کمیسیون اروپا و کشورهای عضو در تضمین
استفاده صحیح از سموم دفع آفات مطابق با قوانین و اهداف اتحادیه اروپا حمایت می کند .جمع آوری کارآمد و تحلیل
دقیق چنین داده هایی همچنان در تأمین امنیت ایمنی مواد غذایی فروخته شده در اتحادیه اروپا از اهمیت اصلی برخوردار
است.
بخش داده های جمع آوری شده به طور تصادفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا همان سبد کاالها را در چرخش سه
ساله قرار می دهد  ،این بدان معنی است که می توان روند کاالهای رو به باال یا نزولی را برای کاالهای خاص مشخص کرد.
به عنوان مثال  ،بین سال های  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۸نسبت نمونه هایی با بیش از حد باقی مانده در موز (از  ٪۰٫۵به ، )٪۱٫۷
فلفل دلمه ای ( ٪۱٫۲به  ، )٪۲٫۴بادمجان ( ٪۰٫۶تا  )٪۱٫۶و انگور سفره (از٪۱٫۸تا  )٪۲٫۶افزایش یافته است . .از طرف دیگر
 ،در سال  ۲۰۱۸در مقایسه با  ۲۰۱۵کلم بروکلی (از  ٪۳٫۷به  ، )٪۲روغن زیتون بکر ( ٪۰٫۹به  )٪۰٫۶و تخم مرغ ( ٪۰٫۲تا
 )٪۰٫۱کاهش یا فت .
ارزیابی ریسک
 EFSAبه عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل نتایج خود  ،ارزیابی خطر رژیم را انجام داد .این نشان می دهد که کاالهای
غذایی که در سال  ۲۰۱۸مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند بعید است نگرانی برای سالمتی مصرف کننده ایجاد کنند .با
این حال  ،تعدادی از توصیه ها برای افزایش بهره وری از سیستم های کنترل اروپایی ارائه شده است و از این طریق به
حفظ سطح باالیی از حمایت از مصرف کننده ادامه می یابد.
امید می رود که سازمان های مسئول در خصوص کنترل سموم و آفات ،با انتشار گزارش مالی شبیه به آنچه که EFSA
منتشر می کند ،گام جدی در جهت مطالبه عمومی مردم در زمینه سالمت محصوالت کشاورزی بردارند .این در حالی
است که برابر بخشنامه های موجود نتایج آزمایشات با توجه به تخصصی بودن و ضرورت ارزیابی و مطالعه بیشتر توسط
متخصصین امر ،در مراحل اولیه قابلیت انتشار عمومی ندارد.
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مسافر زمان
مسافر زمان
داوود پاکنژاد
داوود پاکنژاد
عضو هیات مدیره انجمن و مدیر عامل
عضو هیات مدیره انجمن و مدیر عامل
شرکت ترش افروز پاک ( جنگلی )
شرکت ترش افروز پاک ( جنگلی )

با نزدیک شدن به پایان خط مسابقه ،پایان سال  98میهمان ناخوانده ای به نام کرونا ویروس پا به عرصه جهان
گذاشت و باعث از بین رفتن تعداد زیادی از انسانها ،مشاغل ،فرهنگ ها ،عقاید ،اقتصاد کشورها گردید .حال
بعد از گذشت زمان ،که خیلی از خانواده ها و مشاغل ،صاحبان و نان آوران خود را از دست دادند خود درد
بزرگی شده برای جوامع.
گفته می شود جهان در یک مقطع زمانی متوقف شده و نفس عمیقی می گیرد ،تا ریه های خود را پر کند که
این امر برای خیلی از مشاغل و اموری که در جریان بودند خود مرگ محسوب می شود .مردم در این موقعیت
در تالش خواهند بود که نگذارند کسب و کارشان از دست برود ،اما جهان در حال پوست اندازی بزرگی قرار
گرفته و مانند این می ماند که انسانها را توسط ماشین زمان به سالیان آینده در مدت چند دقیقه ببرد.
دنیا از هر لحاظ با سرعت ،رشد چشمگیری خواهد داشت در حالی که خیلی از انسانها هنوز در گذشته خود
جا مانده اند ،که این یعنی از بین رفتن فرهنگها و حتی اعتقادات .به هر حال دنیا به سرعت در حال تغییر
است و وظیفه دولتها و مردمان به روز کردن و جوان کردن تفکر و اندیشه و جامعه شان می باشد در غیر این
صورت تمامی کشور متضرر خواهد شد .که این امر برای کشور عزیزمان ایران نیز مستثناء نیست .اما اگر مردم
و دولت هوشمندانه عمل کنند تغیرات مثبت و شکوفایی اقتصاد و روزهای شادی در پیش رو خواهیم داشت و
به آسانی می توان نگرانی ها و زیانهای گذشته را پشت سر گذاشت .مطالعه وقایع و تحقیقات منظم و عملکرد
سریع راه نجات اقتصاد کشور عزیزمان می باشد.

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران  /شماره دوم  -بهار99
10

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران  /شماره دوم  -بهار99

11

نشست تخصصی هیات مدیره انجمن
با ریاست سازمان ملی استاندارد ایران
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در راستای ارتقاء و پیشبرد فرهنگ توسعه و ترویج استاندارد ،نشستی با حضور سرکار خانم دکتر پیروزبخت
ریاست سازمان ملی استاندارد ایران و اعضای هیات مدیره انجمن روز دوشنبه مورخ  99/04/10برگزار گردید.
طبق مذاکرات صورت گرفته مقرر شد تفاهمنامه همکاری فیمابین در قالب موضوعات زیر بررسی و منعقد
گردد:
 -1تسهیل فرایند اخذ استاندارد ملی برای واحدهای تولیدی در سراسر کشور
 -2استانداردسازی امور خدماتی و خدمات پس از فروش محصوالت
 -3نظارت بر محصوالت لوازم خانگی تقلبی با برندهای معتبر خارجی (محصوالت )Fake Product , Fake Brand
خانم دکتر پیروزبخت با اشاره به این نکته که ما از فعالیت و همکاری با انجمن ها استقبال می کنیم افزودند،
نشست های تخصصی با انجمن برگزار می گردد و در قانون جدید استاندارد نیز بر هماهنگی و هم افزایی با
انجمن ها تأکید شده است.
ایشان همچنین در پاسخ به پیشنهاد انجمن در خصوص تدوین استانداردهای خدمات و نیز خدمات پس از
فروش ،افزودند انجمن برای تدوین این استانداردها پیشنهاد خود را ارائه دهد و استاندارد در نهایت می تواند
نظارت عالیه را بر عهده بگیرد.
هیأت مدیره انجمن پیشنهاد دادند که پارک علم و فناوری استاندارد تشکیل گردد که ریاست سازمان ملی
استاندارد از این پیشنهاد استقبال نموده و افزودند ما می توانیم با معاونت علم و فناوری این کار را شروع کنیم.
در خصوص آموزش برای نیروهای خدماتی که توسط هیأت مدیره مطرح گردید خانم دکتر پیروزبخت عنوان
داشتند انجمن می تواند پیشنهاد خود را در رابطه با این موضوع ارائه نماید و این نکته مورد تأکید قرار بگیرد
که مراکز آموزشی موظف باشند باز آموزی کارشناسان خود را در دستور کار خودشان قرار دهند و ساالنه گواهی
مجدد صادر گردد.
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مهندس مرندی مقدم معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد اظهار
داشتند ما امیدواریم که همه واحدهای دارای پروانه استاندارد که
حدود  22هزار واحد تولیدی می باشند عضو انجمن شوند و ما هم
در این راه به انجمن کمک خواهیم کرد چرا که از این طریق انجمن
قدرتمند شده و می تواند برنامه ریزی کرده و به استاندارد در زمینه
های مختلف کمک نماید.

دکتر محمد صابری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی
استاندارد بیان داشتند انجمن دو وظیفه دارد  -1نقش حمایتی  -2نقش
توسعه ای که در بخش حمایتی می تواند ترویج استاندارد را داشته باشد و
دوم برخورد با واحدهای غیر استاندارد می باشد.
همچنین ایشان افزودند ما آمادگی داریم که کمک کنیم و گشتهای مشترک
برای شناسایی واحدهای غیر استاندارد بگذاریم.
ایشان در خصوص بخش توسعه ای نیز افزودند که شما به عنوان انجمن
دارندگان نشان استاندارد ایران می توانید در توسعه استانداردها به ما کمک
کنید یا از ما بخواهید که استانداردهایمان را ارتقاء دهیم.
در انتها مقرر گردید ظرف مدت دو ماه انجمن پیش نویس تفاهم نامه ای
فی ما بین انجمن و سازمان ملی استاندارد ایران را آماده نماید که در آن پیشنهادات ارائه شده مطرح گردد و
پس از آن به مرحله اجرا درآید.
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استراتژی بازاریابی خود را با کرونا (کووید)19-
وفق دهید
در وضعیت بحرانی کنونی که هر روز هم دستخوش تغییر میشود ،مدیران ارشد بازاریابی شرکتها ( )CMOنیازمند یک
ن و مدیریت برندهایشان هستند.
طرح هوشمندانه برای تطبیق و هدایت تیمها ،گفتگو با مشتریا 
شاید هیچوقت مشتریان درکی از چگونگی مواجهه واحد منابع انسانی یا مالی یک شرکت در مقابل مسائل غیرمترقبه
نداشته باشند .اما بازاریابی در کانون توجه است؛ هر حرکتی روی کمپینهای تبلیغاتی ،کانالها و پیغامها میتواند روی
تصویر برند اثرگذار باشد .در واقع این تیم بازاریابی است که آهنگ و چگونگی درک مشتریان از برند را در این ایام دشوار
تعیین میکند.
البته در شرایط متغیر امروز اتخاذ تصمیمهای درست و یافتن پیام دقیق ،کار دشواری است ،اما آنچه اهمیت دارد این است
که پیامی که به مخاطب منتقل میشود ،درست و واقعی باشد .بنابراین الزم است سازمانها در کمال درستی و صداقت کار
بوکارهایی که محصول یا خدمتی متناسب با شرایط سخت دارند هم صدق میکند ،همه
کنند .این موضوع در رابطه با کس 
فعالیتهای بازاریابی باید حسابشده باشد ،در غیر این صورت ممکن است مشتریان تصور کنند شما در حال سوءاستفاده
از این شرایط هستید.
آژی-ری تحلیلگر ارشد گارتنر میگوید« :یکی از بزرگترین چالشهای بازاریابی ،پیشبینی این است که خواستهها ،نیازها
و تصمیمهای خرید مشتریان چگونه خواهد بود .به گفته او مشتریان تا زمانی که با یک مشکل مواجه نشوند و تاثیر آن را
نبینند نمیتوانند تصمیم بگیرند .مثال در زمان شیوع ویروس کرونا ،مشتریان تا وقتی که تاثیرات و محدودیتهای کووید19-
بر محل زندگی و کارشان مشخص نشود ،از خواستهها و تصمیماتشان آگاه نخواهند شد .اما از بازاریابی انتظار میرود
که قبل از بروز مشکل ،طرح و برنامههای واضحی برای ارائه به مشتریان داشته باشند .بنابراین الزم است تیم بازاریابی با
پیروی از یک چارچوب مشخص؛ سناریوها را تعیین ،مشتریان را رصد و برای ایجاد تغییرات در بازاریابی برنامهریزی کند.
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طراحی سناریو
به شکل تئوری ،بهترین و بدترین سناریوهایی که در زمان بحران و بر اساس دورنمای کسبوکار ،مشتریان و شرکا قابلیت
اجرا دارند ،باید تعریف شود .سپس با همکاری واحدهایی چون منابع انسانی و مالی سناریوهایی طراحی شود که قابلیت
بوکار را داشتهباشند.
اجرای کلی روی کس 
بازاریابی نباید صرفا متکی بر سناریوهای کالن سازمان باشد بلکه باید از مرزهای سازمانی و برند فراتر رود .تا جایی
که چالشهای خاصی که مشتریها ،برند و واحد بازاریابی در هر
سناریو ممکن است تجربه کنند ،مشخص شود سپس اقدام
متناسب برای هر کدام را در نظر بگیرند .مثال اگر بهترین
بوکار طبق روال عادی ،شامل
ت سناریوی کس 
حال 
صرف هزینههای تبلیغاتی برای بازیهای المپیک
توکیو یا حضور در یک نمایشگاه باشد ،سناریوی
بدترین حالت میتواند این باشد که رویداد
لغو شده است در این حالت باید راههای
جایگزین برای دسترسی به مشتریان
شناسایی شود.
به تغییرات در رفتارها و احساسات
مشتریان توجه کنید
به گفته گارتنر مدتی پیش از شیوع
ویروس کرونا ،اعتماد مشتریان چه در
حوزه دولتها و چه در حوزه برندهای
بزرگ کاهش یافته بود .امروزه افراد بیشتر
به خانواده ،دوستان و کسبوکارهای محلی
اعتماد میکنند .به نظر میرسد بحران کنونی
خود عاملی برای تشدید بیاعتمادی مشتریان
به برندها است .اقدامات مشتریمحور یکی از
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مهمترین راههای مقابله با این مشکل است .اکنون بیش از هر زمان دیگری،
درک مشتریان نسبت به چگونگی و چرایی کاری که انجام میدهند ،اهمیت دارد.
برنامههای صدای مشتری ( )VoCو استفاده از شبکههای اجتماعی کمک میکند از
نگرانیهای مشتریان مطلع شوید ،همچنین از همکاران مدیریت مشتریان و فروش
بپرسید مشتریان چه میگویند .ایمیلها ،تماسهای تلفنی و چتها را برای آگاهی از
نگرانیها و احساسات مشتریان ،زیر نظر داشتهباشید .عالوه بر این در نظر داشته باشید
که درباره خدماتی که سازمان در این شرایط ارائه میدهد باید کامال صادق باشید .قطعا جلب
اعتماد مشتری بسیار مهمتر از کسب منفعت کوتاهمدت است.
اثرات عملیاتی را پیشبینی کنید
شرایط موجود ،چالشهای مربوط به ارائه سرویس و محصول را افزایش داده است .از یک سو بسته شدن کارخانهها و
از بین رفتن زنجیره تامین ،منجر به کاهش عرضه میشود؛ در حالی که درخواستهای مشتریان از طرف دیگر تقاضای
سرویس را افزایش میدهد .متخصصان بازاریابی باید پیامهای خود را طوری تطبیق دهند که واقعیت را انعکاس دهد و در
عین حال به ارزشهای برند وفادار بمانند .برای نمونه:
مدیریت تعهدها از جمله اقداماتی است که در جذب اعتماد مشتری تاثیرگذار است .درباره موضوعات مربوط به سطح
خدمترسانی ،زمان عرضه و در دسترس بودن محصوالت ،انتظارات را واقعبینانه کنید .برای محصوالتی که مطمئن نیستید
بتوانید تولید و عرضه کنید ،کمپینهای تبلیغاتی در نظر نگیرید .سیاستهای جاری را ارزیابی کنید و با انعطاف بیشتری
تغییرات منطقی انجام دهید.
برای پاسخگویی به حجم درخواستهای خدمات مشتریان ،ظرفیت بیشتری ایجاد کنید .پیامهایی خالقانه ابداع کنید
و بهوسیلهی ایمیل ،شبکههای اجتماعی و وبسایت آنها را منتشر کنید .بهعالوه تعدادی دستورالعمل برای کمک به
متصدیان پاسخگو در بخش خدمات مشتریان تهیه کنید تا سرعت فرایند پاسخگویی را افزایش دهید .تیمهای متخصص را
آموزش دهید تا بتوانند با امکانات کم ،درخواستهای مشتریان را مدیریت کنند.
مدیریت توزیع دیجیتال از دیگر مواردی است که در این شرایط اثرگذار است .در شرایط موجود ارائه اپلیکیشنها و ابزارهای
موبایل و خدمات جدید با استقبال مواجه میشود .ظرفیت را برای تراکنشها و مبادالت دیجیتال فراهم آورید .مثال
تلهمدیسین (پزشکی از راهدور) به جای ویزیتهای متداول پزشک یا آموزش آنالین برای میلیونها دانشآموزی که مدرسه
نمیروند ،از جمله امکاناتی است که دنیای دیجیتال فراهم کرده است.
بودجه بازاریابی را بهینه کنید .باید همهی عملیات سازمان از نو اولویتبندی و بودجهبندی شوند .به دنبال راهکارهایی
برای پیشبرد کار به شکل موثرتر و کاهش یا به تعویق انداختن تعهداتی باشید که ارزشی به همراه ندارند و حتی شاید در
شرایط کنونی بیمعنی باشند.
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طرح بازاریابی را بازنویسی کنید
در  3تا  6ماه آتی تغییرات اجتماعی بزرگی رخ خواهد داد که نتایجش گریبان طرحهای بازاریابی را هم خواهدگرفت .با
استفاده از سناریوهای بهترین و بدترین حالت ،سعی کنید تغییرات محتمل را پیشبینی کرده و اقدامات جایگزین را درنظر
داشته باشید .مثال برنامههای رویداد محور یکی از بخشهایی است که در شرایط شیوع ویروس باید اقدامات جایگزین
برای آن در نظر گرفت ،سعی کنید ایدههای بازاریابی جایگزین برای رویدادهای فیزیکی برنامهریزی شده از قبل ،برای بهار
و تابستان خلق کنید .مثال رویدادهای ورزشی را میتوان به شکل استریم پخش کرد؛ کنفرانسها و نمایشگاههای تجاری را
آنالین برگزار کرد.
تولید محتوا از دیگر اقداماتی است که در این شرایط میتواند اثربخشی باالیی داشته باشد؛ طی ماههای آینده تعداد
بیشتری از مردم در خانه وقت میگذرانند .برندها میتوانند با فراهم کردن محتوای انگیزشی یا آگاهیبخش به دیگر افراد
کمک کنند .همچنین به نظر میرسد که زمان خوبی برای عرضه مجدد و ارائه تجربههای کمتر توجهشدهای مثل محتوای
 VRباشد.
منبع :گارتنر
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در گفتگو با مدیرعامل شرکت فهاب بتن مطرح شد؛

تاثیرات شیوع کرونا بر بازارهای
مالی و تولید کنندگان

حسین فروتن مهر
مدیرعامل شرکت فهاب بتن و عضو انجمن دارندگان
نشان استاندارد ایران

مدیرعامل شرکت فهاب بتن به سواالت مطرح شده از سوی انجمن در خصوص تاثیرات شیوع کرونا
پاسخ دادند :
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 -1بازار پول ،نقدینگی ،ارز و بازارهای مالی:
بازار نقدینگی به علت شیوع بیماری کرونا و تحریم های بیرحمانه آمریکا بسیار نامتعادل شده است و این عدم
تعادل ،مشکالت بسیار زیادی را برای تولید کنندگان در تولید و عرضه کاال در صنایع مختلف به وجود آورده است.
 -2تولید و صادرات
به علت باال بودن نرخ ارز قیمت کاالی تولید شده در ماه های اخیر بسیار گران تر می باشد ولی با این حال با
توجه به کیفیت تولیدات ،صادرات آنها مفید می باشد و باعث ورود ارز به کشور خواهد شد به شرط اینکه شرایط
باری صادرات کاالها مهیا باشد .چرا که بسیاری از تولیدات ما از نظر کیفیت قابل رقابت هستند و تنها دولت می
بایست با کمک به تولیدکنندگان شرایط را برای صادرات کاالها و ورود مواد اولیه و تجهیزات خط تولید مهیا کند.
 -3شیوع ویروس کرونا باعث رشد چشمگیر فناوریهای نوین دیجیتالی و هوشمند شده است .نظر شما در این
زمینه چیست و در صنعت شما چه تأثیری داشته است؟
وضعیت خاص به وجود آمده باعث شده استفاده از فن آوری های نوین و دیجیتال در زندگی روزمره مردم افزایش
یابد ولیکن در بعضی موارد نبود زیرساختها و بستر مناسب به وضوح قابل لمس خواهد بود و می بایست تالش
مضاعفی برای بستر سازی در این خصوص به عمل آید تا با کمک این فن آوری شاهد پیشرفت بیشتر و صرفه
جویی در زمان و کاهش هزینه ها باشیم.
 -4نظر شما در مورد تسهیل گری دولت برای تولید کنندگان و لزوم آن در شرایط حاضر چیست؟
دولت می تواند شرایط خاصی را برای تولیدکنندگان از جمله تخصیص وامهای بلند مدت و کم بهره ،تقسیط حق
پرداخت تأمین اجتماعی یا برای تولیدکنندگانی که از این شرایط آسیب بیشتری دیده اند حتی عدم دریافت حق
بیمه تأمین اجتماعی از کارفرمایان ،افزایش مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،کمک قابل توجهی را به تولید
کنندگان نماید.
 -5به نظر شما تشکلها علی الخصوص انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران برای عمل به وظایف خود و با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی برای کمک به واحدهای عضو ،در حال حاضر چه فعالیتی باید انجام دهند؟
انجمن می تواند کلیه کارهای ممکن را از راه دور بدون حضور مراجعه کنندگان تا حد امکان انجام دهد که در حال
حاضر با درایت مدیریت این تشکل در حال انجام است.
-6سخن پایانی
شرایط شیوع بیماری کرونا به هر علتی که در دنیا به وجود آمده
است در کشور ما به خاطر شرایط تحریمهای ظالمانه سخت تر
شده است .امید است که با کمک دولت و پشتکار و انگیزه
تولید کنندگان و توکل به خدای متعال ،این شرایط را پشت
سر گذاشته و در راه ایرانی آباد تالش کنیم .ایمان دارم ما
می توانیم بر مشکالت غلبه کرده و از این بحران اقتصادی
عبور کنیم.
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گفتگو با سفیر حسن نیت بحران قرن
در جهان
دکتر مهدی کریمی تفرشی
عضو هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
و مدیر عامل شرکت گلها
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هیات داوران  5گانه پروژه سفیر حسن نیت بحران قرن جهان مرکب از سازمان ملل متحد ،سازمان تجارت
جهانی ،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) ،نهضت بین المللی صلیب سرخ جهانی و هالل احمر و نیز کمپین
ایران همدل ،اینجانب را از میان کاندیدهای سرآمد قدرت و ثروت و شهرت مانند ولیعهد دبی ،برگزیدند.
در شرایطی که آمریکا و هم پیمانانش جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده و تمام قوای خود را برای تحت فشار
قرار دادن و انزوای سیاسی جمهوری اسالمی به کار گرفته است کسب این عنوان ،افتخاری بزرگ برای ایران و
درخشش نام پر افتخار کشور عزیزمان در عرصه جهانی است.
کسب این عنوان توسط یک تولید کننده یک جوان ایرانی ،برگ زرینی است در لوح پرشکوه افتخارات این
سرزمین تا باز حماسه ای دیگر با دستان سربازان غیرتمند این خاک آریایی رغم بخورد و اقتدار و توان اقتصادی
کشور را در اوج فشارها و بحران های جهانی علیه این سرزمین  ،به رخ بکشد.
عنوان سفیر حسن نیت بحران قرن جهان به این دلیل است که ایران مدیریت مناسبی بر این بیماری داشته
است و پیش از آن که خود درگیر در این بیماری شود نیز کمکهای انساندوستانه ای را در قالب بسته ها و
محمولههایی به چین ارسال کرده است.
کرونا مهمان ناخواندهای برای تمامی کشورهای جهان بود ،ایران به صورت دواطلبانه و در هفتههایی که چین به
شدت درگیر در بیماری بود به این کشور کمک کرد .چین با وجود آنکه یکی از کشورهای مطرح جهان در تولید
و رشد اقتصادی است با کمبود کاال و تجهیزات پزشکی مواجه شد که پس از مدت کوتاهی توانست این شرایط
را کنترل کند.
با گسترش این بیماری در بسیاری از کشورها مشاهده شد که مردم با هجوم به قفسه فروشگاهها و مغازهها
اجناس را خریداری کردند درحالی که از شمالیترین تا جنوبی ترین شهرهای ایران چنین اتفاقی مشاهده نشد و
در هیچ یک از شهرهای کشور نیز کمبود کاال گزارش نشده است.
پس از مدت کوتاهی کشور توانست کیتهای تشخیص بیماری را تولید کند و این درحالی است که کشورهای
اروپایی که رشد تولید ناخالص داخلی و وضعیت مناسبتر اقتصادی نسبت به ایران داشتند نیز درگیر در
نابسامانیهای ناشی از بیماری شدند .اما ایران با وجود تمام تحریمهای سخت و ظالمانه توانست کنترل مناسب
و مدیریت قوی را اعمال کند .محققان و دانشمندان توانمند ایرانی در بحران جهانی کرونا در زمینه ساخت
واکسن و داروی کرونا موفقیت های چشمگیری داشته اند و به دانش تولید داروی این بیماری دست یافته اند.
ایران بیش از  ۴۰سال است که درگیر در مسائل ناشی از تحریم بوده است ،در وضع بحرانی ناشی از کرونا جامعه
جهانی و کشور ما خواستار آن بود که تحریمهای شدید علیه ایران لغو شود اما نه تنها این تحریمها کاهش
نیافت بلکه در مواردی تحریمهای دیگری نیز افزوده شد.
اگر تحریم نباشد ایران میتواند در بسیاری از کاال و خدمات به خودکفایی دست پیدا کند اما تشدید تحریم و
مشکالت ناشی از تامین مواد اولیه و تجهیزات و تکنولوژیهای تولید در عمل دستیابی به برنامههای خودکفایی
را با دشواریهایی مواجه ساخته است.
امروز تنها راهکار مقابله با تحریمها پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی و استفاده از جوانان تحصیلکرده است ،زیرا
در حال حاضر ایران شرکت های دانش بنیان فراوانی دارد که میتوانند موتور تقویت صنعت باشد .همچنین باید
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توجه داشت که ایران ساالنه بیش از  ۱۲۰هزار تن موادغذایی تولید میکند که  ۳۰درصد آن به ضایعات
تبدیل میشود ۵۰ .میلیون هکتار زمین قابل کشاورزی در کشور وجود دارد برخی از این توان تولید بدون
استفاده باقی مانده است.
از تاثیر چشمگیر بحران کرونا بر بازارهای صادراتی نمی توان بسادگی گذشت و نیاز به پیش بینی ساز و
کارهای تازه ای برای حفظ این بازارها احساس می شود.
در پی شیوع ویروس کرونا در ایران ،برخی از کشورهای همسایه مرزها را بستند و صادرات غیر نقتی
دچار مشکل شده است .واردات و صادرات محصوالت بستگی به طوالنی بودن حضور ویروس کرونا
دارد .اما قطعا این موضوع تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد داشت .همانطور که در چین مالحظه شد
اقتصاد چین در عرض یک ماه در آستانه فلج شدن قرار گرفت و مراودات تجاری این کشور قدرتمند
اقتصادی متوقف شد .صادرات کاالهای روسی به چین با توجه به شیوع ویروس کرونا ،بیش از یک
چهارم کاهش یافت و تنها صادرات و واردات کاالهای عمده ادامه دارد.
بحث واردات مواد اولیه با مشکالتی مواجه شده است و تالش دولت برای کنترل بازار ارز و ایجاد امنیت
در بازار عامل بسیار مهمی است که به تولیدکنندگان و متعاقبا مصرف کنندگان کمک خواهد کرد.
رسیدن به نرخ رشد ساالنه ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی
نیز محسوب میشود.
خسارتهای اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛
اما برای اقتصاد ایران که با تحریمها از یک سو و ورود به لیست سیاه FATFاز سوی دیگر دستوپنجه
نرم میکند؛ چه بخواهیم چه نخواهیم این تاثیر بیشتر خواهد بود.
از جمله مهمترین بازارهای منطقه برای صادرات موادغذاییایران سه کشور روسیه ،عراق و عمان است.
ی ایران ،عراق است که در بسیاری از محصوالت
اولین و بزرگترین واردکننده محصوالت صنایع غذای 
ی ایران جایگاه نخست را دارا است .تقاضای واردات عراق همواره چشمگیر بوده و پیوسته
غذایی صادرات 
واردکننده خالص بزرگ موادغذایی در منطقه بوده است وایران نیز توانسته سهم مهمی از موادغذایی
ی ایران شناخته میشود.
این کشور را تامین کند و جزو شرکای تجاری طبیع 
دومین جایگاه را افغانستان دارد بهطوری که همواره جزو چهار کشور نخست برای صادرات یکایک
محصوالت گروه مربوط به صنعت غذا قرار دارد .سومین جایگاه از آن روسیه است.
از دست دادن بازارهای صادراتی بخش کشاورزی یکی از آثار منفی شیوع این بیماری است .از دست
دادن اطمینان و اعتماد مصرف کننده بازارهای صادارتی ایران نسبت به سالمت غذای ایران هزینهای
است که برگشت اعتماد به بازار و مصرف کننده بسیار هزینه بر و زمان بر است.
مقابله جدی با شیوع این بیماری و تدابیر شدید ایمنی که بر سرعت روند جلوگیری از شیوع بیماری
بیافزاید و اطالع رسانی دقیق و شفاف یه مردم باید در دستور کار فوری دولت و مسئولین قرار گیرد.
در شرایطی که در برنامه بودجه سال آینده اتکاء اصلی بودجه بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی شده است
باید برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای از سوی دولت برای جلوگیری از ضربه به صادرات غیرنفتی در
شرایط بروز بحران هایی مانند شیوع ویروس کرونا اندیشیده شود.
در حالی که بسیاری از صنایع در حال حاضر در رکود نسبی به سر می برند ،یکی از بخشهایی که امروز
میتوانیم به آن توجه ویژه داشته و برای تحقق فرمایشات رهبری از آن بیشترین استفاده را داشته
باشیم ،صنایع غذایی در ایران است ،صنایعی که سهم باالیی از گردش اقتصادی و تولید ناخالص ملی
کشورمان را به خود اختصاص دادهاند.
این صنعت مهم و پیشرو نقش بسیار تعیین کنندهای در توسعه اقتصادی کشور بویژه در شرایط حساس
و استراتژیک فعلی ایران ایفا میکند .به این دلیل که توجه به این بخش از اقتصاد کشور عالوه بر تامین
نیازهای داخلی و امنیت غذایی فرصتی برای ارزآوری با صادرات خواهد شد.
در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد آسیب هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش
کشاورزی وارد می نماید ،در کوتاه مدت غیرقابل جبران است .
در شرایطی که بحران کرونا جهان را فرا گرفته است تامین مواد غذایی موردنیاز مردم که از کاالهای
اساسی است قطعا در اولویت است و بنابراین تقاضا برای بسیاری از موادغذایی بیشتر از گذشته است
و تولیدکنندگان در سنگر تولید بیش از گذشته با تالشی مضاعف به تولید و تامین نیازهای اساسی
مردم مشغولند.
اینکه چقدر مدیریت و تدبیر کشورهای جهان در جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر این ویروس به موقع
و اساسی باشد در جلوگیری از بروز یک بحران فلج کننده اقتصادی در جهان می تواند موثر باشد.
تحقق یک جهش قابل توجه در تولید کشور قطعا مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که
باید مسئولین نهادهای مختلف و سیاست گذاران بر آن اهتمام ورزند و البته ضروری است تا بر رفع
موانع و چالش هایی که سال هاست سد راه تولید در کشور است یک بازنگری و برنامه ریزی جدی و
اساسی داشته باشند.
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معرفی انجمن

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
تنها تشکل اقتصادی استاندارد محور در کشور

این انجمن در سال  1385به عنوان بازوی توانمند اجرایی و ناظر آگاه و بی طرف سازمان ملی استاندارد ایران ،تحت
نظارت اتاق بازرگانی ایران با اهداف زیر تاسیس شد:
افزايش توان رقابتي كسب و كار و توليد كشور با رعايت الزامات استاندارد و توجه ويژه به مقوله كيفيت ،ترويج
تفكر توسعه اقتصادي استاندارد محور ،پاسداري توأمان از حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان ،صيانت از عالمت
استاندارد ايران به عنوان اعتبار و هويت محصوالت و خدمات داخلي ،توسعه مباني فرهنگ استاندارد و عالمت
استاندارد ايران به مثابه نماد ملّي ،افشاي كاالها و خدمات فاقد كيفيت و خارج از استاندارد ،ترويج فرهنگ مبارزه
با خريد و مصرف كاالهاي قاچاق و فاقد هويت ،ترويج انديشه رقابت سالم و سازنده در ميان واحدهاي توليدكننده
اقالم مشمول استاندارد و داراي نشان ،با هدف ارتقا سطح كيفيت كاالها و خدمات و سرانجام تقويت باور احترام به
فرهنگ و عالمت استاندارد به عنوان عنصر تأمينكننده سالمت،ايمني و بهداشت عموم مردم.
این انجمن همچنین در راستای اهداف و رسالت خود تاکنون تمامی تالش خود را در جهت طرح مسائل و نيازمنديهاي
توليدكنندگان و انتظارات آنها نزد سازمانهاي دولتي ذيربط به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران انجام داده و به جد ّ
پيگير راه حل براي رفع معضالت ایشان است .انجمن خود را نماينده و سخنگوي توليدكنندگاني كه امكان دسترسي
سهل و آسان به مراجع رسمي را ندارند ،ميداند تا بدين ترتيب نقش سازنده و مؤثر در پاسخگو كردن مسئوالن به
مخاطبان را ايفا كند.
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خدمات مرتبط با ظرفیتهای قانونی و اداری
بررسی مشکالت و دفاع مشروع از منافع قانونی اعضا در مبادی ذیربط و سازمان ملی استاندارد
پیگیری شکایات اعضا از تولیدکنندگان کاالها و محصوالت مشابه غیر استاندارد
پیگیری شکایات اعضا در موضوع جعل برند
اعطای گواهی عضویت انجمن به صورت عضو اصلی یا وابسته به زبان های فارسی و انگلیسی
خدمات علمی و آموزشی
امکان استفاده از کلیه خدمات اتاق تهران برای اعضا از جمله دوره های آموزشی ،شرکت در سمینارها و ...
برگزاری سلسله نشستهای توانمندسازی اعضاء در جهت کسب عنوان واحد نمونه سازمان استاندارد در راستای
ارتقاء سطح کیفی کاالهای ایرانی
بارگذاری مقاالت و مطالب علمی و آموزشی اعضا در سایت انجمن
درج مطالب تخصصی ،مقاالت علمی و آموزشی اعضا در فصلنامه ادنا
برگزاری بازدید از محل کارخانجات شرکت های تولیدی عضو انجمن با هدف انتقال تجارب
برگزاری همایش ،سمینار و کارگاه های آموزشی با موضوعات متنوع بسته به نیاز اعضا
برگزاری نشستها ،دوره ها و کارگاه های آموزشی با موضوعات منتخب توسط اعضای انجمن در مکان تعیین شده
توسط واحد تولیدی
اعطای گواهینامه های معتبر پس از شرکت در دوره های آموزشی
تخفیفات ویژه و حداکثری برای حضور اعضا در دوره ها و کارگاه های آموزشی انجمن
خدمات استانداردسازی های ملی و بین المللی
ارائه مشاوره و خدمات تخصصی مربوط به اخذ پروانه های استاندارد اجباری و تشویقی شامل تشکیل پرونده،

20

تکمیل مدارک و رفع نواقص ،ثبت برند و ...
ارائه خدمات اخذ استاندارد حالل
ارائه خدمات مشاوره صدور انواع گواهینامه های ایزو طبق تفاهم نامه منعقده با شرکت بین المللی توف نورد،
همراه با پیگیری و تخفیفات ویژه به اعضا
 Risk management 31000 ISO -3166 Country Codes ISOو Sustainable events 20121 ISO
ارائه آخرین اخبار استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه های مرتبط و اطالع رسانی دستورالعمل ها و برگزاری
نمایشگاه های اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
خدمات مرتبط با شبکه ملی صنعتگران و تولید کنندگان
برگزاری نشست های ادواری با اتاقهای بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ایران و تهران همراه با طرح مسائل و
مشکالت اعضا
امکان ارتباط ،گفتگو ،تبادل نظرات و تجربیات و ایجاد روابط کاری با اعضا در تاالر گفتمان سایت انجمن
امکان استفاده متقابل لوگو و برند اعضا و انجمن در سایت یکدیگر
معرفی محصوالت و خدمات اعضا
معرفی محصوالت و خدمات اعضادر سامانه اینترنتی انجمن
تبلیغ کاال و خدمات اعضا در فصلنامه ادنا با تخفیف  50درصدی و توزیع آن در ارگان ها سازمان ها سفارتخانه ها
و برترین دارندگان نشان استاندارد ایران
قراردادن نشانی سایت و سایر مشخصات و اطالعات اعضا بر روی سایت انجمن
درج اخبار و گزارشهای اعضای انجمن با محوریت موضوع استاندارد در فصلنامه ادنا
دستاوردهای انجمن
با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد این انجمن با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران و سایر
مسئوالن مربوطه ،نهایتا ً افزایش امتیاز منفی از  90به  120برای شرایط تعلیق پروانه و از  120به  190امتیاز برای
شرایط ابطال پروانه تصویب گردید.
برگزاری مجلل مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران در سالهای  97و 98
انعقاد تفاهم نامه با اداره کل استاندارد استان تهران برای فرآیند صدور و تمدید پروانههای استاندارد
کسب کرسی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در اتاق بازرگانی تهران
ایجاد نمایندگی انجمن در استان قزوین
تشکیل نمایندگی اصفهان در دست اقدام
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کلیه خدمات ذیل با تخفیف ویژه در انجمن امکان پذیر است
خدمات مرتبط با ثبت برند و مشاوره برندینگ
تبلیغات در فصلنامه ادنا
تبلیغات در سایت انجمن
اعضای هیأت مدیره و بازرس
مهندس ابوالحسن خلیلی– شرکت غنچه  -رئیس هیأت مدیره  -مهندسی علوم و صنایع غذایی
دکتر مهدی کریمی تفرشی – شرکت گلها -عضو هیأت مدیره – دکترای مدیریت استراتژیک
مهندس نوید ایزدپناه – شرکت استیل البرز  -عضو هیأت مدیره – مهندسی مکانیک
مهندس داود پاک نژاد – شرکت جنگلی -نایب رئیس هیأت مدیره – مدیریت تحقیق و توسعه R&D
دکتر حسن فروزان فرد -شرکت کامبیز -عضو هیأت مدیره – دکترای DBA
مهندس اردشیر دادرس -شرکت البرز گاز  -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA
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دیجیتال شدن شرکتها
پرسشهای کلیدی هیئت مدیره

ب وکار خود و مدیران  ITباید به گفتگو در
ت مدیره ب ه هنگام بحث پیرامون استراتژی تکنولوژی با مدیران کس 
اعضای هیئ 
مورد  ۸سوال حیاتی بپردازند .برخی سازمانها که در حال ایجاد انجمنهای جدید در حوزه فنآوری هستند ،مجموعهای از
مدیران متخصص را گردهم آوردهاند و در حال تقویت سیستمهای  ITخود هستند ،همه این فعالیتها به این دلیل انجام
میشود که هیئت مدیره با طرح سواالت درست در مورد تکنولوژی به هدایت مدیریت سازمان بپردازند .اما در حالیکه
تکنولوژیهای دیجیتال در حال تغییرات اساسی و گاه نابودی برخی صنایع هستند و تسلط بر آنها ،کلیدی برای موفقیت و
بقای طوالنیمدت محسوب شود ،پرسشهای درست در این راستا چه چیزهایی هستند؟
البته جزئیات این سواالت و اینکه در بحثها دقیقا باید بر چه چیز تمرکز کرد متناسب با وضعیت هر سازمان متفاوت است.
با این حال ،در سراسر صنعت ،همه رهبران -چه هوشمندی  ITداشته باشند یا نه -میتوانند از بررسی سواالت زیر بهرهمند
شده و از آنها بهعنوان نقطه شروعی برای شکل دادن به یک گفتگوی ثمربخش با مدیران ،در مورد آنچه کسبو کار برای
برنده شدن در حوزه تکنولوژی نیاز دارد ،استفاده کنند.
چگونه  ITاصول رقابت را در صنایع مختلف تغییر دادهاست؟
تکنولوژی در حال ایجاد مرزهایی بین صنایع آسیبپذیرتر و سایرین است و فرصتهایی برای مدلهای مهاجم به منظور
آسیب رساندن به آنها را فراهم کرده؛ برای مثال در صنعت بانکداری محصوالت پرداخت آنالین مشتریان ،مثل  Squareکه
یک اپلیکیشن موبایل و دستگاهی است که بازرگانان را قادر به دریافت پرداختها میکند ،روشهای پرداخت
سنتی را به چالش کشیده است.
برای مقامات در بسیاری از بخشها ،تکنولوژی به یک رقابت تسلیحاتی تبدیل شد ه است،
کمپانیها از تکنولوژیهایی مانند رسانههای اجتماعی و سرویسهای مبتنی بر موقعیت
و مکان کاربر ،برای ایجاد تجارب جدید برای مشتریان و تسخیر سهم بیشتری از بازار
بهره میبرند.

•

سواالتی که در این حوزه باید پرسید:
• رقبای درحال ظهور ما چه کسانی هستند؟
• چگونه تکنولوژی به ما کمک میکند تا در مقابل رقبای سنتی و جدید خود
پیروز شویم؟
چگونه میتوان از تکنولوژی برای ورود به بازارهای جدید بهره برد؟
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چگونه میتوان در دنیای دیجیتال به فراتر از انتظارات مشتریان قدم نهاد؟
مشتریان بهکمک پیشتازان تجارت الکترونیک مانند «آمازون» و «اپل» اینگونه
آموزش دیدهاند که انتظار تجاربی بسیار مناسب را داشته باشند که در زمان واقعی
و برای آنها شخصیسازیشدهاست .مهاجمان در بسیاری از صنایع سعی میکنند
از طریق ارائه تسهیالت و خدماتی فراتر از پیشتازان آن صنعت ،خود را از سایرین متمایز
کنند .برای مثال شرکت مالی  Wongaامکاناتی فراهم کرده که روند دریافت وام از آن تنها
در پانزده دقیقه ممکن میشود.
در نتیجه توقعات مشتریان به سرعت درحال افزایش است که برآوردن این انتظارات
روبهرشد تالش اصلی برای سازمانهایی محسوب میشود که بهشکل دیجیتال متولد
نشدهاند .برای مثال ممکن است الزم باشد خردهفروشان در جهت توسعه کانالهای
دیجیتال خود گام بردارند یا ممکن است نیاز باشد تا بانکها و شرکتهای بیمه فرآیند
ارائه خدمات به مشتریان را کامال اتوماتیک نمایند تا مشتریان بتوانند در زمان واقعی و
در فضای بدون خطای دیجیتال با شرکت در ارتباط باشند .اغلب انجام این کار نیازمند
سرمایهگذاری بر توانمندیهای سطح باال در حوزه دادههای بزرگ است تا مثال بتوان
از اجتماع ،مکانها و سایر دادهها در راستای جذب مشتریان بالقوه به تبلیغات
محصوالت جدید خود در فروشگاههایی در پیرامون آنها پرداخت.
سواالتی که باید در این زمینه بپرسید:
• چگونه میتوان کیفیت تجربه مشتریان هنگام استفاده از خدمات خود
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را با سایر ارائهدهندگان خدمات مشابه مقایسه کرد؟
• مشتریان در آینده چه چیزهایی را از ما انتظار دارند ،و چگونه میتوان موجب خوشنودی آنها شد؟
• آیا ما برنامههای مشخصی برای چگونگی برآوردن انتظارات مشتریان یا فراتر از آن را داریم؟
بوکار ما دربردارنده تمام پتانسیل تکنولوژیک برای بهبود در عملکرد ما است؟
آیا طرح کس 
هزینههای تکنولوژی میتواند باال باشد اما این هزینهها در مقایسه با پتانسیلی که تکنولوژی در ارتقاء عملکرد شما دارد ناچیز
است .تکنولوژی میتواند عملکرد شما را ارتقاء بخشد از روشهایی مانند افزایش درآمد (مثال استفاده از دادههای بزرگ برای
فروش کاالهای مرتبط یا مکمل با کاالی اصلی ( )cross-sellingدر کانالهای دیجیتال) ،کاهش هزینههای کل (برای مثال با
اتوماتیک کردن فرآیندهای میانی الزم برای رسیدن محصول نهایی تولید شده به مشتری نهایی یا فرآیند موسوم به end-to-
 )end processesو کاهش هزینههای ریسک (مثال استفاده از دادههای رسانههای جمعی در بیمه برای کمک به محاسبات
ریسک) .همچنین تکنولوژی میتواند تاثیرات منفی نیز بر عملکرد شما داشته باشد (برای مثال کاهش سود حاشیهای از طریق
افزایش شفافیت درمورد شیوه قیمتگذاری در بازار) .با تصرف فرصتها و کاهش تهدیدات ،شرکتها میتوانند عملکرد خود
را ارتقاء بخشند .مثال یک خرده فروش توانست از طریق سرمایهگذاری بر کانالهای دیجیتال ،سود خود را دو برابر کند و
یک بانک کاهش  ۱۰درصدی هزینههای عملیاتی خود را از طریق اتوماسیون فرآیندهایش هدفگذاری کردهاست .سرانجام
بوکار شما
استراتژی که از طریق ارزیابی فرصتها و تهدیدات ظهور میکند باید طرحی یکپارچه باشد که نشان دهد کس 
چگونه میتواند با استفاده از اطالعات در یک افق چند ساله در رقابتهای خود پیروز شود.
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اصلی ترین سواالتی که در این حوزه باید پرسید:
بوکار و بازار سنجیده شدهاست؟
• آیا فرصتها و تهدیدات در حوزه  ITتوسط واحد کس 
• آیا برنامههای فعلی ما میتواند فرصتها را بهطور کامل تصرف کند و تهدیدها را خنثی نماید؟
بوکار و  ITرا در خود گنجانده است؟
• افق زمانی این طرح چیست و آیا پیشبینیهای مالی آینده مربوط به کس 
آیا سبد سرمایهگذاریهای شما با فرصتها و تهدیداتی که  ITدر اختیار شما قرار میدهد متناسب است؟
بوکار شما
سبد سرمایهگذاری شما در حوزههای مختلف  ITباید بهوضوح منعکسکننده فرصتها و تهدیداتی باشد که کس 
با آن مواجه است ،همچنین این روند باید کامال پویا باشد یعنی مدیران باید از وسوسه تغییر در تخصیص سرمایه بدون
بررسی دقیق شرایط اجتناب کنند .شرکتها باید میان سود و زیان کوتاهمدت (مثل بهروزرسانی کانالهای دیجیتال خود)،
سرمایهگذاریهای میانمدت (مانند ایجاد پایگاه داده مربوط به مشتریان) و انتخاب دقیق شرایط بلندمدت (مانند طرح و
آزمون مدلهای جدید کسبوکار که کامال بهصورت دیجیتال فعال شدهاند) تعادل ایجاد کنند.
بوکار به سرعت تغییر
با توجه به اینکه پیشرفت سریع تکنولوژی باعث شده فرضیات موجود در مورد بخشهای مختلف کس 
کند ،شرکتها باید بهطور مرتب ،اغلب سه ماه یک بار ،به اصالح معادالت مربوط به نحوه سرمایهگذاریهای خود بپردازند.
برای مثال اخیرا با روی آوردن مشتریان به استفاده از اپلیکیشنهای موجود در موبایل ،بسیاری از کمپانیها سرمایههای
خود را از کانال اینترنت خارج کردهاند .همچنین این سرمایهگذاریها باید بهگونهای مدیریت شوند که ریسکهای اجرایی را
در محدوده قابل قبولی قرار دهد .بهطور میانگین ،پروژههای بزرگ  ،ITدر اجرا  ۴۵درصد فراتر از بودجه و  ۷درصد فراتر از
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زمان معین شده هستند ،درحالیکه تنها  ۴۴درصد از ارزشهای پیشبینیشده را
برآورده میسازند .این ریسکها میتواند با نظارت دقیق بر حوزههای سرمایهگذاری
و گسترش فرآیندهای موثری که رسیدن به ارزشها را تضمین میکنند
مدیریت شود.
اصلیترین سواالتی که در این زمینه باید پرسید:
• آیا تخصیص سرمایهگذاری شما در حوزه  ،ITبا توجه به فرصتها
و تهدیداتی که این حوزه در اختیار شما قرار میدهد طراحی شده و
بوکار شما قرار دارد؟
همسو با ارزشهای کس 
•سرمایهگذاریهای شما تا چه حد توانسته میان نیازهای
کوتاهمدت و بلندمدت شما تعادل ایجادکند؟
• آیا شما فرآیندهای موثری در راستای تامین ارزشهای
خود دارید ،بهگونهای که بتوان با در پیش گرفتن آنها
ریسکهای اجرایی را کاهش داد؟
 ITچقدر میتواند چابکی عملیاتی و استراتژیک مارا ارتقاء
بخشد؟
بوکار (مانند
 ITتاثیر قابل توجهی بر چابکی عملیاتی کس 
زمان الزم برای در دست گرفتن بازار برای محصول جدید) و
چابکی استراتژیک دارد (مانند توانایی استخراج سودمندی از
بوکارهای پیشتاز مرتبا ًاز  ITبرای بهبود چابکی
کسبوکار) .کس 
خود استفاده میکنند .برای مثال ،یک واحد تولید عملگرهای
لجستیک یک اتاق کنترل ایجاد کرده که در آن میتوان مکان و وضعیت تمام تجهیزات و داراییها را در لحظه مشاهده کرد و
ب و کار سرعت عمل IT
این کار آنها را قادر به اقدام سریع در زمان خرابی تجهیزات میسازد .در واقع اساس چابکی در کس 
و توانایی آن برای طراحی و اجرای سریع تغییرات در سیستمها با هزینه و ریسک پایین است.
بوکارهای پیشتاز به اندازهگیری و مدیریت چابکی در  ITو کسب و کار خود میپردازند تا اطمینان حاصل کنند که توانایی
کس 
پاسخ رقابتی به شرایط موجود را دارند.
کلیدیترین سواالتی که در این زمینه باید پرسید:
• چگونه میتوان میزان چابکی کسب و کار و  ITخود را نسبت به رقیبان سنجید؟
بوکار ما تاثیر میگذارد؟
• برنامههای  ITما چگونه بر چابکی کس 
• چگونه نحوه ارتباطات ما با تولیدکنندگان مواد اولیه باعث کاهش یا افزایش چابکی ما میشود؟
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آیا ظرفیتهای مورد نیاز برای کسب ارزش از طریق بهکارگیری  ITرا دارید؟
تکنولوژی بهتنهایی ارزشی ندارد .بلکه ترکیبی از یک استراتژی واضح ،تکنولوژی درست ،دادههای با کیفیت و مهارتهای
مناسب است که ارزش میآفریند ،هر پیوند ضعیف در این زنجیره منجر به دریافت ارزشهای ضعیف در بهکارگیری IT
میشود.
برای مثال یک شرکت مخابراتی ،سیستم  ITجدیدی معرفی کرد تا توسط آن به پشتیبانی فروش کاالهای مکمل یا مرتبط در
فروشگاهها بپردازد اما بر خالف انتظار درآمد آن افزایش نیافت تا زمانیکه کیفیت دادههای مربوط به مشتریانش را بهبود
بخشید ،کارکنان خود را آموزش داد که چگونه با مشتریان به مکالمه موثر بپردازند و فرآیندهای خرید و فروش را با انگیزههای
کارکنان و مدیران دوباره در یک راستا قرار داد.
سازمانهای پیشرو فعاالنه توانمندیهای خود را در این ابعاد بررسی کرده و نقاط ضعف خود را هدف قرار میدهند .در
بوکار میگردد .برخالف باور عموم اکثر
بسیاری از بخشها کمبود افراد باسواد در حوزه  ITمنجر به ایجاد تنگنا در کس 
مدیران ،با آموزش مناسب ،میتوانند بیاموزند که چگونه ارزش را از  ITاستخراج کنند اما ظرفیتسازی در این حوزه باید از
سطوح باال آغاز شود ،برخی کمپانیها برای  ۲۰۰نفر از مدیران ارشد خود اردوهایی با محوریت آموزش بهینهترین راهحلهای
 ITبرگزار میکنند تا به عنوان آغازی برای پروسه ظرفیتسازی در این حوزه محسوب شوند.
مهمترین سواالتی که در این زمینه باید پرسید:
• آیا ما ظرفیت الزم برای اینکه از تمام ارزش سیستمهای  ITموجود خود استفاده کنیم را داریم؟
• ضعیفترین لینکها در زنجیره ظرفیتهای ما کداماند؟
• آیا تعداد مدیران باسواد کافی در حوزه  ITداریم؟
• برنامه ما برای ارتقاء ظرفیتهامان چیست؟
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چه کسی پاسخگوی فعالیتهای  ITاست؟
در بیشتر سازمانها پاسخگویی و مسئولیتپذیری برای فعالیتهایی مانند امور مالی و منابع انسانی ،امری مشخص و
کامال قابل پیگیری است .اما این موضوع درمورد  ITاغلب بهخوبی تعریف نشده است .در برخی فعالیتهای  ITفردی برای
پاسخگویی در دسترس نیست ،مثل طراحانی که در بخش بازاریابی استخدام شدهاند تا اپلیکیشنهای رسانههای جمعی
بسازند و پس از انجام پروژه خود ،دیگر همکاری با کسب و کار شما ندارند .از طرفی نتایج حاصل از اندازهگیری بهرهوری
 ITیا ارزشهای اساسی که توسط آن ارائه میشود بهندرت در دسترس هستند و در این راستا بهجای معیارهای بصری و
مرتبط با کسبوکار اغلب با حجم زیادی از دادههای فنی مواجه هستیم که برای اکثر افراد قابل فهم نیستند.
سازمانهای پیشرو به تعریف یک مدل عملیاتی شفاف فنآوری اطالعات میپردازند که در آن دقیقا تعیین شده که چه
کسی مسئول پاسخگویی فعالیتهای مختلف  ITمانند توسعه اپلیکیشنها ،مدیریت کیفیت داده یا اجرای راهحلهای
بوکار شما باشد .مثال اگر اولویت
بوکار است .این مدل عملیاتی باید همسو با اولویتهای کس 
 ITدر فرآیندهای کس 
شما هزینه و کنترل است باید از مدلهای متمرکز استفاده کنید و اگر بهدنبال افزایش رشد و چابکی خود هستید باید
ساختارهای ائتالفی را مورد توجه قرار دهید .اما هر مدلی را که در پیش گیرید مدیران  ITباید از طریق کارتهای امتیازی
بوکار شما از طریق مدل انتخابی ،مانند بهرهوری ،چابکی و میزان ریسک ،بپردازند
به بررسی ارزشهای افزود ه شده به کس 
و در این زمینهها پاسخگو باشند .این کارتهای امتیاز باید برای همه اعضای هیئتمدیره حتی با کمترین سواد  ITنیز کامال
بصری و قابل فهم باشد.
کلیدیترین سواالتی که باید در این حوزه پرسید:
بوکار ما است؟
• مدل عملیاتی فناوری اطالعات ما چیست و آیا همسو با اولویتهای کس 
بوکار ما بیفزاید؟
• چهکسی پاسخگوی ارزشهایی است که  ITباید به کس 
بوکار پسند برای امتیازدهی به ارزشها استفاده میکنند بهگونهای که بتواندمشوقها
• آیا پاسخگویان از روشهای کس 
و انگیزههای مناسب را ایجاد کند؟
آیا از سطح ریسکی که در حوزه  ITبا آن مواجه هستید رضایت دارید؟
امنیت سایبری یک مسئله مهم و درحال رشد در حوزه  ITمحسوب میشود .تا کنون امنیت بزرگترین شرکتها نقض
شده است و بیشتر مدیران درک ضعیفی از خطرات و ریسکهایی که در این حوزه با آن مواجهند دارند .اما حمالت سایبری
تنها یک گرو ه از خطرات  ITمحسوب میشوند .مثال عدم موفقیت یک جزء کوچک از یک نرمافزار بزرگ میتواند شرکت را
متحمل هزینههای زیادی برای جبران خسارات مشتریان کند.
پس شرکتها نیازمند یک سیستم جامع برای مدیریت ریسک در حوزه ITهستند که قادر باشد به ارزیابی طیف وسیعی از
خطرات در این حوزه بپردازد (برای مثال حمالت هک ،نارساییها در فروش و بخش فنی) و علل ریشهای آنها را شناسایی
و برطرف کنند که میتواند شامل سیاستهای نادرست ،فرآیندهای ضعیف و نظارت ناکافی باشد.
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مهمترین سواالت مربوطه:
• آیا درک کاملی از خطراتی که در حوزه  ITبا آن مواجه هستیم
داریم؟
• سطح ریسک ما در  ITچگونه اندازهگیری میشود و آیا
میزان آن با میزان ریسکپذیری کلی شرکت در یک تراز قرار
دارد؟
• چگونه میتوان خطرات  ITخود را در یک روند پیوسته کاهش
داد؟
•چه کسی مسئول نظارت بر سطح ریسک در سیستم  ITشرکت
است؟
منبعmckinsey :

25

برند و اهميت ثبت آن
امیرحسین حبیبی
مدیر امور اداری انجمن دارنگان نشان استاندارد
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عالمت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویری است که سازمان یا شرکت شما را با همه
ابعادش معرفی می کند و تصویری از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده ،مشتریان ،مصرف کنندگان و ...
ایجاد می کند .در واقع عالمت تجاری نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کاالها و
خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما می باشد.
در درجه نخست ،عالمت تجاری یک تعهد است و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید .اعتماد گام اول
حیاتی است که هدف عالمت تجاری شتاب دادن به این گام با وسیله نفوذ قرار دادن تعهد ضمنی عالمت تجاری است.
اغلب عالئم تجاری یک نشانه ویژه دارند که به عنوان یک میانبر برای به یادآوری تعهد عالمت تجاری عمل می کند .این نشانه
از رنگ ،شکل ،حروف و تصاویر برای خلق یک تصویر متمایز استفاده می کند که هم برای جلب چشم ما و هم برای هدایت نظر ما
در مسیری که می خواهد طراحی شده است .عالمت تجاری ممکن است با آهنگ ،شعار و عبارات گیرا همراه باشد .تمامی قسمت
های تصویر عالمت تجاری به عنوان یک محرک روانی یا محرکی که موجب پیوستگی تمامی نظرات دیگر در مورد عالمت تجاری
است ،عمل می کند.
نام تجاري ،دارايي شركت است كه باعث افزوده شدن ارزش محصول نهايي مي شود .يك استراتژي نام تجاري قوي براي سهامداران
ارزش ايجاد و همچنين نخبگان را به كار جذب مي كند .اما از آنجا كه يك الگوي استاندارد براي محاسبه ارزش نام تجاري وجود
ندارد ،درك ميزان ارزش آن مشكل است.
جواناسدون رئيس بخش ارزش گذاري نام تجاري مي گويد :روز به روز بيشتر مشخص مي شود كه نام تجاري به عنوان يك دارايي
مثل ساير داراييها ،براي شركت محسوب مي گردد ،در هر زماني كه به طور صحيح در آن سرمايه گذاري شود ،باعث افزايش ارزش
محصول نهايي مي گردد.
نرخ بازگشت مالي يك استراتژي نام تجاري يكپارچه مي تواند فوق العاده باشد .نامهاي تجاري براي سهامداران به طرق ذيل ايجاد
ارزش مي كنند:
 - 1انتخاب مصرف كنندگان را هدايت مي كند.
 - 2بر وفاداري مشتريان مي افزايد.
 - 3ورود به بازار جديد را ممكن مي سازد.
 - 4افزايش قيمت محصول را امكان پذير مــــي سازد.
 - 5استخدام كاركنان را افزايش مي دهد.
امروزه در تمامي بانكهاي دنيا ،سند ثبت برند و ارزشگذاري قيمت آن به عنوان يك وثيقه معتبر نزد بانك ها پذيرفته ميشود.
همانطور كه بخش سخت افزاري كارخانجات به عنوان سند معتبر براي دريافت تسهيالت نزد بانكها پذيرفته شده است ،برند نيز به
عنوان وثيقه پذيرفته شده ميباشد و اميد آن است كه اين فرآيند در ايران نيز اجرايي گردد.
در فضاي رقابتي تجارت جهاني ،يكي از بهترين عوامل برتري يك كاال نسبت به ديگر كاالهاکه از جعل و تقلب و سواستفاده نیز
جلوگیری میکند ،ثبت قانونی برند در ایران و کشورهای مقصد صادراتی هر کاال است ( چه کشور هایی که در حال حاضر صادرات
دارند و چه کشور هایی که قصد صادرات به آن کشور ها را دارند) .
برای ثبت عالئم تجاری در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا منطقه ای ،سازمان جهانی
 WIPOنظام بین المللی ثبت عالئم را اجرا می کند .این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:
 _1موافقت نامه مادرید وابسته به ثبت بین المللی عالئم تجاری
 _2پروتکل الحاقی مادرید
امروزه  86کشور بزرگ دنیا عضو موافقتنامه مادرید هستند و سازمان  WIPOفقط از طریق نمایندگی های رسمی خود در سرتاسر
جهان اقدام به ثبت عالئم تجاری می کند و وظیفه ارزش گذاری و حفاظت از عالئم تجاری است.
(مچنین در مورد ثبت برند در سایر کشور ها میتوان از فرایند ثبت لوکال استفاده نمود) در اين راستا در چند سال اخير با توجه به
تهديدات صورت گرفته در خصوص بعضي از برندهاي ايراني تالشهاي گسترده اي در جهت ايجاد بسترهاي الزم براي ثبت برند صورت
گرفته در حال حاضر با توجه به ارتباطات انجمن ها با سازمان ها و نهاد های دولتی مرتبط و تفاهمنامه های موجود تولیدکنندگان
میتوانند در رابطه با انجام اينگونه امور با آنان مشورت نمایند.
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