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وضعیت کیفیت کاال
 خدمات و محصوالت در کشور چندان مناسب نیست

اهمیــت کیفیــت بــر هیچکــس پوشــیده نیســت کیفیــت در 
مرکــز توســعه اجتماعــی و اقتصــادی هــر کشــوری قــرار دارد 
اگــر کاالی بــا کیفیــت تولیــد نکنیــم، مشــتری مناســبی هــم 
ــدی  ــیم درآم ــته باش ــر مشــتری نداش ــم داشــت، اگ نخواهی
هــم نخواهیــم داشــت، اگــر درآمــدی نباشــد توســعه 

ــاد. ــد افت ــاق نخواه ــم اتف اقتصــادی ه
ــب  ــدان مناس ــور چن ــت در کش ــت کیفی ــفانه وضعی متاس
ــران  ــاخت ای ــای س ــل ه ــت اتومبی ــردم از کیفی ــت م نیس
چنــدان راضــی نیســتند، کیفیــت صنعــت ســاختمان ایجــاد 
ســواالت گســترده ای  را کــرده اســت و اینکــه آیــا وضعیــت 
ــه قــرار  صنعــت ســاختمان در کشــوری کــه روی خــط زلزل
داردحتمــاً بایــد بهتــر از ایــن باشــد.  مشــکل عمــده مســکن 
مهــر مشــکل کیفیــت اســت کــه در ایــن مــورد نــه در زمینــه 
ــه  ــده و ن ــتانداردهای الزم ش ــت اس ــازی رعای ــاختمان س س
مطابــق  الزم  زیرســاخت های  شهرســازی  زمینه هــای  در 
ــای  ــت شــده اســت. در زمینه ه ــی رعای اســتانداردهای جهان
ــن شــکل اســت، حــال ســوال  ــه همی دیگــر هــم مســائل ب

ــن اســت مشــکل کجاســت؟ ای
ــد.   ــاق نمی افت ــه خــود اتف ــت خــود ب  مســلماً توســعه کیفی
بــرای توســعه کیفیــت دو نــوع اقــدام ضــروری اســت یکــی 
ــی  ــگاه تولیــدی خدمات ــگاه بن ــی را کــه در ســطح بن اقدامات
ــطح کالن  ــد در س ــه بای ــی ک ــد و دوم اقدامات ــاق می افت اتف
کشــور صــورت بگیرد.تاکنــون در زمینــه اقداماتــی کــه 
کارخانجــات و بنــگاه هــای تولیــدی و خدماتــی بایــد انجــام 
ــترده  ــای گس ــت ه ــده و فعالی ــیاری ش ــای بس ــت ه صحب
ــعه  ــاهد توس ــا ش ــه و در نتیجــه  و م ــم صــورت گرفت ای ه
مدیریــت کیفیــت در بســیاری از  بنگاههــای تولیــدی خــود  
ــر از  ــت و فرات ــوع کیفی ــم موض ــر بخواهی ــا اگ ــتیم.  ام هس
ــم زیرســاخت  ــدی ببینی ــگاه تولی ــای اقتصــادی بن ــگاه ه بن
ــت در کشــور الزم اســت  ــرای توســعه کیفی ــای مهمــی ب ه
شــاید مهمتریــن آنهــا نظــام استانداردســازی باشــد. تفــاوت 
عمــده کشــورهای پیشــرفته از کشــورهای در حــال توســعه  

ــا اســت  ــاوت نظــام استانداردســازی آن ه تف

ــرای توســعه کیفیــت در دو ســطح زیرســاخت  الزم اســت  ب
ــری  ــت و دیگ ــگاه اس ــطح بن ــه س ــرد ک ــطح خ ــی در س یک
ــی  ــی و اقدامات ــاخت های قانون ــامل زیرس ــطح کالن ش در س

ــد انجــام بدهنــد، اســت کــه نهادهــای حاکمیتــی بای
 تاکنــون انجمــن مدیریــت کیفیــت در زمینــه توســعه 
وضعیــت  شــدن  بهتــر  بــرای  کیفیــت  زیرســاخت های 
ــی  ــام داده، از معرف ــترده ای انج ــات گس ــا اقدام ــازمان ه س
اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت کمــک بــه ســازمانها بــرای 
اینکــه بهتــر بتواننــد موقعیــت خودشــان شناســایی بکننــد، 
همچنیــن، طراحــی مــدل ارزیابــی ملــی کیفیــت و برگــزاری 
15 دوره جایــزه ملــی کیفیــت از جملــه فعالیت هایــی بــوده 
ــه  ــا ب ــازمان ه ــاختار س ــود س ــه گســترش بهب ــه در زمین ک

ــا انجــام شــد. ــت آنه مدیری
ــم در  ــری ه ــای دیگ ــات، فعالیت ه ــن اقدام ــوازات ای ــه م ب
ــطح کالن  ــت در س ــعه کیفی ــت توس ــعه مدیری ــه توس زمین
ــام  ــا انج ــن آنه ــه مهمتری ــه ک ــورت گرفت ــم ص ــور ه کش
ــت  ــوده اس ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه ــرای مرک ــی ب پژوهش
ــار ســال منجــر  ــس از حــدود چه ــا پ ــن پژوهــش ه ــه ای ک
ــور  ــتاندارد در کش ــد اس ــون جدی ــب قان ــن و تصوی ــه تدوی ب
شــده کــه تحــت نــام قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد بــه 
ــون یکــی از ابزارهــای اساســی  ــن قان ــالغ شــد.  ای ــت اب دول
بــرای توســعه کیفیــت در کشــور بــه شــمار مــی رود. در ایــن 
ــون مــواردی وجــود دارد کــه در صــورت اجرایــی شــدن  قان
تاثیــر بــه ســزایی در توســعه کیفیــت کشــور  خواهــد داشــت. 
یکــی از ایــن مــوارد ورود قانــون بــه حــوزه تدویــن مقــررات 
فنــی اســت کــه در اغلــب کشــور هــای جهان مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد. همچنیــن، در قانــون جدیــد رعایــت فلســفه 
ــن  ــالوه در ای ــه ع ــت، ب ــازی اس ــن استانداردس ــرد نوی رویک
قانــون ایــن مــوارد نیــز پــر رنــگ تــر از قانــون قدیــم لحــاظ 

شــده اســت، از جملــه:
● تعییــن جایــگاه حاکمیتــی ســازمان بــه عنــوان یــک نهــاد 

رســمی دولتــی در ســطح معاونــت ریاســت جمهــور،
● جایــگاه نظارتــی/ تعزیراتــی ســازمان در تدویــن و نظــارت 

فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران 
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بــر اســتاندارد هــای اجبــاری
ــه ســازمان در شــخصیت ضابــط  ● جایــگاه افــراد وابســته ب

قانــون
ــی و  ــد محصــوالت داخل ــر تولی ــری ب ● نظــارت گســترده ت

ــی ــی و صادرات ــای واردات کاال ه
ــی  ــرد مل ــرای راهب ــر اج ــارت ب ــن و نظ ــئولیت تدوی ● مس

ــت کیفی
●  هدایــت و نظــارت بر تدویــن مقررات فنی واســتانداردهای 

بخشــی و دستگاهی 
ــردن دو  ــرح ک ــد مط ــاره ش ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک همانط
ــت. از  ــون اس ــی در قان ــی و عملیات ــت حاکمیت ــطح فعالی س
ــی ســازمان از  ــف حاکمیت ــگاه و وظای ــه جداشــدن جای جمل
وظائــف عملیاتــی اجرایــی آن اســت کــه آن هــم  بــا توجــه 
ــزوم تفکیــک  ــه ل ــه مــواد مختلفــی اســت کــه در قانــون ب ب
ــه مســتقل  ــن اشــاره ب ــن دو اشــاره شــده اســت. همچنی ای
ــر فرایندهــای  دیــده شــدن واحدهــای عملیاتــی و تمرکــز ب
ــت.   ــا اس ــدن آن ه ــه دی ــتیبانی و یکپارچ ــی و پش عملیات
ــگاه های  ــی و آزمایش ــرکت های بازرس ــتفاده از ش ــر، اس دیگ
همــکار و کمیته هــای فنــی تدویــن اســتانداردها بــه صــورت 
شــبکه ای بــوده و ســاختار و ارتبــاط ســازمان بــا ایــن نهادهــا 
ــردن  ــازوکارهای اداره ک ــط و س ــق ایجــاد رواب ــا از طری لزوم

ــرد.  ــی پذی ــورت م ــی ص ــبکه های تخصص ش
طــرح موضــوع خوداظهــاری کــه پایــه رویکــرد نویــن 
ــه آن اشــاره دارد  ــون نیــز ب استانداردســازی اســت، ایــن قان
بخصــوص در حــوزه ارزیابــی انطبــاق و ارزیابــی ملــی کیفیــت 

از ایــن رویکــرد اســتفاده می شــود. 
ــح  ــه آن تصری ــد ب ــون جدی ــه در قان ــواردی ک ــی از م یک
ــر آن شــناخته  شــده و ســازمان رامســئول اجــرا ونظــارت ب
ــا  ــت کااله ــده و حســاس کیفی اســت موضــوع بســیار پیچی
ــی و رعایــت حقــوق  ــی و صادرات و خدمــات تولیــدی، واردات
ــاختار  ــی و س ــون قبل ــه در قان ــت ک ــدگان اس ــرف کنن مص
ــاً  ــن موضــوع قطع ــی ســازمان وجــود نداشــته اســت. ای فعل
ــرای  ــدی را ب ــیار ج ــد و بس ــئولیت های جدی ــف و مس وظای

ســازمان ملــی اســتاندارد بــه وجــود مــی آورد کــه در ســاختار 
ــش  ــرای آن پی ــخصی ب ــازوکار مش ــت س ــی بایس ــد م جدی
بینــی گــردد. بنابرایــن تصریــح بــه کفایــت ســاختار موجــود 
ــه  ــئولیت ها ک ــف و مس ــه وظای ــام اینگون ــرای انج ــازمان ب س
در جریــان مذاکــرات بــا همــکاران آن معاونــت مطــرح شــده 
اســت، پاســخگوی ایــن بخــش از وظائــف ســازمان نمی باشــد.

ــای  پژوهــش محــور اســت. در  ــتاندارد ه ــر اس موضــوع دیگ
ایــن زمینــه ، قانــون جدیــد بــه جایــگاه پژوهشــگاه اســتاندارد 
و آزمایشــگاه های ســازمان نیــز بــه عنــوان واحــد هــای 
ــترده  ــیار گس ــف بس ــته و وظای ــاره داش ــی اش ــی اصل اجرای
ــرای آن هــا تعییــن نمــوده اســت. روشــن اســت کــه  ای را ب
استانداردســازی بــا رویکــرد نویــن و انجــام وظایــف توســعه و 
نظــارت برکیفیــت و ایمنــی در ســطح کشــور کــه بــه عهــده 
ــد  ــت نیازمن ــده اس ــرار داده ش ــتاندارد  ق ــی اس ــازمان مل س
پژوهــش و تحقیقــات گســترده در همــه زمینــه هــای تولیــدی 
ــات  ــوزه از ضروری ــن دو ح ــعه ای ــذا توس ــی اســت. ل و خدمات

ــود.  ــد خواهــد ب ــون جدی اجــرای قان
یکــی از دیگــر مــواردی کــه در قانــون تصریــح شــده اســت 
ــی   ــررات فن ــا و مق ــه ه ــن نام ــب آیی ــن و تصوی ــه/ تدوی تهی
ــارت و  ــت نظ ــا تح ــازمان و ی ــط س ــد توس ــه بای ــت ک اس
هدایــت ســازمان توســط دســتگاه هــای دیگــر اجــرا گــردد. 
بعضــی از ایــن امــور جنبــه اقدامــات یکبــاره داشــته و 
بســیاری نیــز بایــد بــه صــورت یــک امــر جــاری دیــده شــده 

ــد.   ــری گردن ــان بازنگ ــول زم ــا در ط و مرتب
ــازه ای  ــه مــوارد ت ــد ب ــون جدی ــر مــوارد فــوق، در قان عــالوه ب
ــر گــزاری جایــزه ملــی  ــدازه گیــری نــرخ کیفیــت و ب مثــل ان
کیفیــت و نظــارت بــر همایــش هــا و فعالیــت هــای آموزشــی و 
ترویجــی در حــوزه هــای اســتاندارد ســازی و کیفیت نیز اشــاره 
ــی  ــی و عملیات ــای فن ــه ه ــک از جنب ــر ی ــه ه شــده اســت ک
از پیچیدگــی و حساســیت زیــادی برخــورد دارنــد. بــه عــالوه 
انجــام ایــن امــور در ارتبــاط نزدیــک  بــا واحــد روابــط عمومــی 

و ارتباطــات رســانه ای ســازمان صــورت مــی گیــرد

 البتــه مــوارد دیگــری نیــز در قانــون جدیــد مطــرح شــده کــه بــه منظــور جلوگیــری از اطالــه 
کالم طــرح آن هــا را بــه بعــد موکــول مــی نمایــم. 
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ــت،  ــی کیفی ــا روز مل ــادف ب ــان مص ــاله روز 18 آب ــه س هم
ــت  ــه کیفی ــه مقول ــش ب ــش از پی ــا بی ــت ت ــه ای اس بهان
ــدگاری در  ــه مان ــل و پای ــت، اص ــه کیفی ــرا ک ــم چ بپردازی
ــک عنصــر  ــوان ی ــه عن ــی اســت و ب ــی و مل ــای جهان بازاره
و شــاخص توســعه و رضایتمنــدی در همــه جوامــع مطــرح 

ــی شــود. م
ــوان حاکمیــت و سیاســتگذار و  ــه عن ــت ب ــان دول ــن می در ای
تاثیرگــذار بــر کیفیــت محصــول در کشــور بطــور مســتقیم و 
ــر مســتقیم نقــش سیاســتگذاری در حــوزه کســب و کار،  غی
فراهــم آوردن رقابــت ســالم، تســهیل ارتباطــات بیــن المللــی، 
ــوق  ــه حق ــژه ب ــت وی ــژه، اهمی ــازات وی ــت و امتی ــذف ران ح
ــم  ــردی و چش ــتی راهب ــناد باالدس ــن اس ــهروندی، تدوی ش
ــود. جامعــه تولیدکننــدگان  ــوان متصــور ب ــداز و ...را مــی ت ان
ــر  ــه کننــدگان خدمــت دومیــن رکــن تاثیرگــذار ب کاال و ارائ
کیفیــت مــی باشــند. از ایــن گــروه بــه عنــوان رکــن عملیاتــی 
، پایبنــدی بــه اســتانداردها ،  تــالش در جهــت جهانــی شــدن 
از طریــق صــادرات و تولیــد در کالس بیــن المللــی،  احتــرام 
بــه مشــتری بعنــوان ســرمایه شــرکت و بنــگاه، پایبنــدی بــه 
ــه در شــرایط اضطــرار  ــا جامع ــه ای، همراهــی ب اخــالق حرف
در شــرایط تحریــم  انتظــار مــی رود. مصــرف کننــدگان نیــز 
رکــن ســوم تاثیرگــذار بــر کیفیــت از نظــر فراوانــی و جمعیــت 
تاثیرگــذار مصــرف کننــدگان محصــول، مصــرف کننــدگان و 

مشــتریان هســتند .
ــش  ــوق خوی ــه حق ــر و آگاه ب ــه گ ــه شــهروند مطالب از آنجاک
مــی توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد. آگاهــی یافتــن شــهروندان 
از حقــوق بــه حــق خــود در زمینــه اســتاندارد و کیفیــت کاال 
و خدمــات و مکانیــزم رســیدگی بــه حــق و حقــوق خــود در 
ــن  ــی اســت و چندی ــر اداری موضــوع مفصل ــد غی ــک فراین ی
ســازمان و حتــی قــوه قضائیــه را نیــز درگیــر خــود مــی کنــد.

ــه مصــرف  ــم اســت اینک ــه نخســت آنچــه مه لیکــن در وهل
ــا کیفیــت  ــب و بدنبــال محصــول ب کننــده نهایــی خــود طال
باشــد. بدانــد کــه شــان او چیســت و ایــن محصــول تــا چــه 
حــد نیــاز تلویحــی و تصریحــی او را بــرآورده مــی کند و ســبب 
رضایــت و شــعف مــی شــود. بنابرایــن سیاســتگذاری و تصمیم 
گیــری بــر اســاس خواســته مشــتری، منظــور، یــک مشــتری 

فهیــم، الیــق و مظلــوم اســت. در کشــورهای توســعه یافتــه، 
پیگیــری خواســته و حــق ایــن مشــتری توســط ســازمان های 
مــردم نهــاد و رســانه هــای منصــف و بــی طــرف بــا قــدرت و 
شــدت انجــام مــی شــود و حتــی عــالوه بــر کیفیــت در برابــر 
ــه نیــز ورود جــدی مــی کننــد.  افزایــش قیمــت هــای نادالن
ــر عهــده  ــادی از آن ب ــار ســنگین بخــش زی ــن ب ــران ای در ای
ــهروندان  ــه و ش ــرار دارد و جامع ــتاندارد ق ــی اس ــازمان مل س
بــار کیفیــت و اســتاندارد را متوجــه ســازمان ملــی اســتاندارد 
مــی داننــد. حــال آنکــه غیــر از مقولــه اســتانداردهای اجبــاری 
ــت، در  ــت اس ــی کاال و خدم ــت و ایمن ــل مطلوبی ــه حداق ک
زمینــه کیفیــت و عوامــل پیــش گفتــه متاســفانه از پــازل های 
بیشــماری تاثیــر مــی پذیــرد کــه تعــداد بســیار کمــی از ایــن 

پازلهــا در اختیــار ســازمان ملــی اســتاندارد اســت. 
ــت در  ــی اس ــال فن ــه کام ــک مقول ــتاندارد ی ــه اس ــر مقول اگ
مقابــل مقولــه کیفیــت کامــال اقتصــادی اســت و علــم اقتصــاد 
ــت آن  ــده ســطوح و وضعی ــن کنن ــازار تعیی ــای ب ــه ه و مولف
اســت حــال آنکــه ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان یــک 
ســازمان فنــی بــر مولفــه هــای اقتصــادی موثــر بــر کیفیــت 
مداخلــه چندانــی نــدارد. تــالش ســازمان ملــی اســتاندارد آن 
اســت کــه در ایــن روزهــا ایــن عوامــل اقتصــادی بــر مولفــه 
ــز ایمنــی و ســالمت جامعــه(  هــای اســتاندارد )خطــوط قرم
تاثیــر منفــی نگــذارد و از آن تخطــی نشــود کــه بطــور طبیعی 

مســئولیت ســنگینی بــر دوش ایــن ســازمان مــی باشــد.
نقــش و جایــگاه اســتاندارد در پیدایــش، رشــد و توســعه ایــن 
ــرای  ــه فرصــت هایــی ب تحــوالت و همچنیــن تبدیــل آنهــا ب
زندگــی بــا کیفیــت و اســتاندارد بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 
ارزش هایمــان کمرنــگ نشــود و خودآگاهــی جمعــی، اخالق و 
مســئولیت اجتماعــی بهبود یابــد. شــعار روز جهانی اســتاندارد 
ــالب  ــن انق ــی و چهارمی ــن الملل ــتانداردهای بی ــال، اس امس
صنعتــی اســت و امیــد مــی رود در اثــر بهــره گیــری از نتایــج 
ایــن انقــالب و اتصــال بــه فــن آوریهــای مختلــف، واســطه هــا 
و موانــع میــان مصــرف کننــده و  تولیدکننــده کاهــش پیــدا 
کنــد تــا در ایــن فضــای پرشــتاب رقابتــی، کیفیــت، همچنان، 

اصــل و پایــه مانــدگاری در بازارهــای جهانــی و ملــی باشــد.

کیفیت، رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است 

نیره پیروزبخت
معاون  رییس جمهور و  رییس سازمان ملی استاندارد ایران
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انقــالب صنعتــی چهــارم هــم اکنــون در حــال وقــوع اســت و 
تبعــات اصلــی آن بــر زندگــی بشــر و کســب و کارهــا در حــال 

نمایــان شــدن اســت.
یکــی از مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار در وقــوع ایــن انقــالب 
پیشــرفت هــای شــگرف علمــی در علــم پزشــکی و ســالمت 
ــر  ــدن عم ــی ش ــی و طوالن ــه زندگ ــد ب ــش امی ــت. افزای اس
مفیــد، موجــب گشــته 20 ســال به عمــر مفیــد کاری نیروهای 
انســانی افــزوده و در نتیجــه افزایش بهره وری را شــاهد باشــیم 
و از ســوی دیگــر خدمــات و محصــوالت مرتبــط بــا ســالمندان 
بــه شــدت در حــال توســعه اســت و جذابیــت ســرمایه گــذاری 
در ایــن حــوزه هــا هــرروز بیشــتر مــی شــود . از طــرف دیگــر 
توســعه شــبکه هــای اجتماعــی موجــب شــده کــه ارتبــاط و 
انتقــال اخبــار و وقایــع زودتــر از رســانه هــای رســمی صــورت 
پذیــرد و جذابیــت راه انــدازی رســانه هــای جمعــی در حــال 
کاهــش اســت، تلویزیــون، کــم اثرتــر و توییتــر قــوی تــر مــی 
شــوند. ایــن موضــوع در ســرمایه گــذاری در رســانه هــا تاثیــر 
ــتر و  ــیار بیش ــا بس ــده ه ــرعت پردازن ــود. س ــد ب ــذار خواه گ
حافظــه هــا بســیار قــوی تــر خواهنــد شــد و محدودیــت هــای 
پــردازش از بیــن خواهــد رفــت و ایــن موضــوع موجب توســعه 
ــای هوشــمند  ــم ســازی ه ــی و تصمی ــوش مصنوع ســریع ه
ــا  ــر روی رباته ــذاری ب ــرمایه گ ــن رو س ــد. از ای ــد ش خواه
وهــوش مصنوعــی رونــق خواهــد داشــت و البتــه ایــن موجــب 
حــذف مشــاغلی ماننــد مهندســین محاســب، مشــاوران 

مدیریــت، پزشــکی عمومــی و روانشناســان خواهــد شــد.
ــرژی هــای فســیلی خواهــد  ــن ان ــاک جایگزی ــرژی هــای پ ان
ــاک بســیار  ــای پ ــرژی ه ــر روی ان ــذاری ب شــد و ســرمایه گ
فزاینــده خواهــد بــود و از طرفــی صنایــع تبدیلی و پتروشــیمی 
در حــوزه نفــت و گاز جــای تولیــد مــواد ســوختی را خواهنــد 
ــوختی  ــای س ــن خودروه ــاک جایگزی ــای پ ــت، خودروه گرف
ــر  ــوی ت ــری هــای ق ــد بات ــد شــد و کســب و کار تولی خواهن
ــدا خواهــد کــرد. نظــام هــای  ــه شــدت توســعه پی ــر ب و بهت
آموزشــی دگرگــون خواهــد شــد و دیگــر دانشــگاه و مدرســه 
بــه شــکل کنونــی فقــط در یادهــا باقی خواهــد بود و جســتجو 
جایگزیــن یادگیــری خواهــد شــد، تولیــد محتــوا کســب و کار 

بســیار پررونقــی خواهــد بــود و بســیاری از نویســندگان جذب 
ــو جایگزیــن  ایــن کســب و کار خواهنــد شــد. و دنیــای ویدی
ــو از حامــل  ــا ممل ــر و متــن خواهــد شــد و دنی دنیــای تصوی
هــای ویدیــو مــی گــردد و کســب و کارهــای تولیــد محتــوای 
ــن موضــوع در  ــد داشــت. ای ــی روزگار خوشــی خواهن ویدیوی
بســیاری از کســب و کارهــای تولیــد محتــوا موجــب تغییــرات 
بنیــادی مــی گــردد. کســب و کارهــای مرتبــط بــه تفریحــات، 
ماننــد بــازی ســازی بســیار رونــق خواهــد داشــت و مشــاهده 
بــازی دیگــران یــک کســب و کار رایــج خواهــد شــد و آرشــیو 
ــد  ــروش خواه ــه ف ــی ب ــج انجــام شــده قبل ــای مهی ــازی ه ب
ــر روی  ــه شــدت ب ــازی ب ــازی س ــت ب ــن صنع ــید. بنابرای رس
ــه ای ســرمایه گــذاری خواهــد  ــازی هــای حرف تماشــاگران ب
ــود. .  کــرد کــه شــرط بنــدی جــزو محورهــای آن خواهــد ب
هــوش هــای مصنوعــی، مشــاوران مــا بــرای خریــد و فــروش 
ــی  ــل دایم ــی و تحلی ــش بین ــا پی ــود و ب ــد ب ــهام خواهن س
ــرد  ــد ک ــت خواهن ــا را مدیری ــای م اخبار،خودشــان ســهام ه
ــت  ــت. مدیری ــد رف ــروش خواه ــی ف ــه راحت ــر ب ــوش برت و ه
کســب و کارهــا برعهــده سیســتم هــای یکپارچــه خواهــد بــود 
ــالش  ــان ت ــت کارکن ــرای توســعه خالقی ــران بیشــتر ب و رهب
ــام  ــای از راه دور انج ــغل ه ــیاری از ش ــرد و بس ــد ک خواهن
ــوع فرهنگــی حــل  ــان و تن ــه مشــکل زب ــد شــد و البت خواه
خواهــد شــد. ایــن همــه تغییــر کــه هــزاران موضــوع دیگــر 
را شــامل میشــود، امــکان پیــش بینــی آینــده را ســخت تــر 
ــی  ــد داد ول ــعه خواه ــت را توس ــرد و مشــکل رقاب ــد ک خواه
چالــش هــای اصلــی هنــوز باقــی خواهــد بــود. چالــش گــرم 
ــایبری  ــای س ــش جنگه ــم و چال ــر اقلی ــن و تغیی ــدن زمی ش
ــود. ایــن مــوارد  چالــش هــای اصلــی کــره زمیــن خواهنــد ب
بایــد مــا را بــه فکــر وا دارد، بســیاری از مــوارد اشــاره نشــده 
ــال  ــن ح ــا ای ــد، ب ــوز درک نشــده ان ــادی هن ــرات بنی و تغیی
ــوم  ــن مفه ــرات بنیادی ــر تغیی ــه فک ــون ب ــم اکن ــد از ه بای
پــول، ثــروت، بانــک، تفریــح، قــدرت، حاکمیــت، انتخابــات، و 
ــه زودی خودمــان را  ــود، چــون ب در نهایــت مفهــوم انســان ب

خواهیــم ســاخت.

دگرگونی در ساحت زندگی

فرشید شکرخدایی
نایب  رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
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ــخ  ــر در تاری ــا 9 نوامب ــر ب ــال  براب ــر س ــاه ه ــان م 18 آب
کشــور مــا بنــام روز ملــی کیفیت نامگــذاری گردیده اســت 
. ایــن روز،  فرصــت خوبــی اســت بــرای تفکردربــاره نقــش 
و اهمیــت مدیریــت کیفیــت در تمامــی ابعــاد زندگــی ، و 
اینکــه چگونــه مــا مــی توانیــم بــه عنــوان یــک فــرد و یــا 
بــه عنــوان صاحــب کســب و کار ، مدیــر، کارمنــد ، مصــرف 
کننــده و یــا شــهروند در ارتقــاء کیفیــت در فعالیــت هــای 

خودمــان و جامعــه نقــش آفرینــی کنیــم.
 فــارغ از اینکــه مــن و شــما بــه چــه کار و فعالیتــی مشــغول 
ــه  ــده ، ارائ ــا مصــرف کنن ــم ی ــده ای ــد کنن هســتیم ، تولی
ــا  ــده آن و ی ــت کنن ــا دریاف ــتیم و ی ــات هس ــده خدم دهن
ــم کــه  شــغل ماســت  اینکــه فعالیتــی را انجــام مــی دهی
، بایســتی بــه نیکــی بدانیــم آرامــش و رضایــت ، ایمنــی و 
ســالمتی ، اعتمــاد و اطمینــان مــا بــه اصالــت و صحــت کاال 
و خدمــت دریافتــی ، بــه یــک شــبکه پیچیــده از نظــارت ها 
و ارزیابیهــای کیفــی بســتگی دارد کــه در طــول فرایندهــا 
ودر داخــل یــک سیســتم و مــدل کیفــی مناســب صــورت 
مــی پذیــرد کــه در ایــن میــان هــر یــک از مــا نیــز ممکــن 

اســت نقــش و مســئولیتی را ایفــاء نمائیــم.
واقعیــت اینــست کــه بــدون اعمــال ایــن نظــارت هــا ی 
ــی  ــای مدیریت ــا و  سیســتم ه ــی و اســتقرار فرآینده کیف
کیفیــت، جهــان  بســیارغیرقابل پیــش بینــی و خطرنــاک 
ــه منظــور حفــظ و اســتمرار پیامدهــای  ــذا ب مــی باشــد ل
مثبــت کیفــی، اســتقرار سیســتم هــا و مــدل هــای کیفــی 

امــری اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد.
عــالوه بــر نتایــج ایمنــی ، ســالمتی ،اعتمــاد و اطمینان که 
حاصــل پایــش کیفیــت در زنجیــره تولیــد و ارائــه خدمــت 
مــی باشــد اســتقرار سیســتم کیفیــت و پایــش آن موجــب 
ــه مدیریــت عملکــرد  ــا ســازمانها نســبت ب خواهــد شــد ت

ــذار  ــر گ ــد و رابطــه علمــی و اث ــدا کنن ــرت پی خــود بصی
بیــن آنچــه کــه طــرح ریــزی و انجــام شــده و نتایجــی را 
کــه بــه دســت آمــده را نیــز احصــاء کننــد . بــه عبارتــی 
ــا فعالیــت هــای خویــش را  ســازمان قــادر خواهــد شــد ت
ــش را  ــوت خوی ــاط ضعــف و ق ــری نمــوده و نق ــدازه گی ان
شناســایی و بهبــود بخشــد و از ایــن طریــق  بهبــودرا نظــام 

منــد و فرمولــه نمایــد.
ــی  ــاء کیف ــتمرار و ارتق ــظ و اس ــکان حف ــت ام ــن قابلی ای
محصــول را بــرای ســازمان امــکان پذیــر ســاخته ، و از ایــن 
طریــق موفقیــت پایــدار شــکل مــی گیــرد . فرمولــه شــدن 
بهبــود و برقــراری ارتبــاط منطقــی بیــن اقدامــات و نتایــج، 
دســتاورد دیگــری نیــز دارد و آن ایجــاد الگــو بــرای ســایر 
ســازمانهای یــاد گیرنــده مــی باشــد تــا  آنهــا نیــز بتوانــد 
ــن موضــوع  ــه خــود ای ــد . ک ــی را طــی نماین مســیر تعال
موجــب توســعه فرهنــگ کیفیــت و نهادینــه شــدن آن در 

کشــور مــی گــردد.  
ــه  ــه ب ــان جامع ــاد و اطمین ــث اعتم ــدی بح ــوع بع موض
خدمــات و محصــوالت دریافتــی اســت کــه ایــن مقــوالت 
زاییــده کیفیــت بشــمار مــی آیــد بــه بیــان دیگــر آرامــش 
ــه  ــه جنب ــانها در هم ــی انس ــار کیف ــون رفت ــه مره جامع
هــای فعالیــت مــی باشــد و اینگونــه هســت کــه چرخــه ء 
بــا فضیلــت انســانی در جامعــه ای شــکل ، رشــد و توســعه 

مــی یابــد . 
ســخن آخــر اینکــه ، در چرخــه حیــات بــودن بــه معنــای 
ــه  ــرای اینک ــذا ب ــت ل ــردی اس ــن ف ــراز م ــی فرات نگرش
بتوانیــم بــه خودمــان کمــک کنیــم بایــد یــاد بگیریــم کــه 
ــه دیگــران نیــز کمــک کنیــم. و ایــن مســتلزم عبــور از  ب
خویشــتن بــرای رســیدن بــه چیزهایــی اســت کــه بســیار 

ــی باشــد. ــان م ــر از خودم معتبرت

کیفیت ها اعتماد سازند 

مسلم بیات
 معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران

 برای ماندگاری، کیفیت زندگی مهم هست نه مدت زمان آن ، ماندگار باشید و جاودان
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ــار و در حــوزه عملکــرد  هیــچ گاه شــرایط تحریمــی در اختی
تولیدکننــده نبــوده اســت و از ایــن منظــر انتظار مــی رود آثار 
منفــی شــرایط تحریمــی بــرای تولیدکننــده در سیاســت های 
کالن بررســی شــده و بــرای حــل آن راهــکاری در نظــر گرفته 
شــود. هزینــه تولید کننــده بــا احتســاب دسترســی بــه مــواد 
اولیــه، آنقــدر بــاال رفتــه کــه انجــام همــه تعهــدات بــه ویــژه 
رعایــت کیفیــت کاال، خــارج از تــوان تولید کننــدگان اســت. 
گاهــی حتــی تولید کننــدگان قربانــی آثــار بی کیفیتــی 
ــب  ــیار ند و متناس ــتریان هوش ــه مش ــتند؛ چراک ــد هس تولی
بــا تغییــر منفــی کیفیــت کاال، مصــرف آن را کــم می کننــد 
یــا بــه طــور کلــی از خریــد آن منصــرف می شــوند، بنابرایــن 
ــی نهایــی بی کیفیتــی کاالهــا هســتند.  تولید کننــدگان قربان
قالــب  در  تولیدکننــدگان  جانــب  از  البتــه  تالش هایــی 
ــام  ــت انج ــب و باکیفی ــد کاالی مناس ــرای تولی ــکل ها ب تش
بســته بندی  و  از کاالهــا  بعضــی  امــا هزینــه  می شــود؛ 
ــت ارزی شــرایطی  ــژه محدودی ــه وی ــه و ب ــواد اولی بعضــی م
ــش  ــود گرای ــا وج ــه ب ــرده ک ــل ک ــده تحمی ــه تولید کنن را ب
ــن  ــکان تامی ــا ام ــتر؛ ام ــای بیش ــه پرداخت ه ــده ب تولید کنن

ارز وجــود نــدارد.
در ایــن شــرایط تولیدکننــده مجبــور می شــود از مســیر های 
ــا کیفیــت  غیررســمی مثــل کم فروشــی، جایگزینــی کاالی ب
ــا  ــد ت ــران کن ــود را جب ــربار خ ــای س ــر و… هزینه ه پایین ت

حداقل هــای الزم بــرای چرخــه تولیــد را بــه دســت آورد.
ــه  ــدن کیفیــت کاال ب ــن آم ــه پایی ــر شــود ک الزم اســت ذک
دلیــل مشــکالتی کــه در واردات وجــود دارد، در اختیــار 
تولیدکننــده نیســت و آنهــا در واقــع مایــل بــه انجــام 
تعهــدات ویــژه خــود هســتند و نســبت بــه رعایــت اســتاندارد 
و کیفیــت تــالش دارنــد؛ امــا زمینــه الزم فراهــم نیســت. بــا 
ــا بیشــتر  ــی فشــار تحریم ه ــا گذشــت مدت ــن اوصــاف و ب ای

هــم خواهــد شــد.
انجمــن مدیریــت کیفیــت معمــوال راهکارهایــی برای توســعه 
فرهنــگ و دانــش کیفیــت دارد، مثــل اعطــای جوایــز بــرای 

مســیریابی تولید کننــدگان بــرای بهبــود وضــع تولیــد؛ 
ــه  ــادی جامع ــای اقتص ــر المان ه ــذاری ب ــوان تاثیر گ ــا ت ام
را نــدارد. بنابرایــن مــا قبــل از شــروع تحریم هــا نیــز 
نگرانی هــای خــود را از شــرایطی کــه بــرای تولید کننــده بــه 
ــراز کردیــم و حتــی قبــل از برپایــی  وجــود خواهــد آمــد، اب
نظام هــای جدیــد بــرای جبــران محدودیت هــا وضعیــت 
ــه  ــود ک ــی ب ــل پیش بین ــت، قاب ــام کیفی ــده نظ تهدید کنن
ــی  ــای بی کیفیت ــر مفهوم ه ــته درگی ــدگان ناخواس تولید کنن
ــت در  ــه کاالی بی کیفی ــد شــد ب ــور خواهن می شــوند و مجب
فراینــد تولیــد از جملــه پاییــن آوردن اســتانداردهای مــورد 
ــته باشــند.  ــد را داش ــای تولی ــا حداقل ه ــول روی آورده ت قب
تولیــد امــروزه براســاس انــدازه مشــخصی اقتصــادی خواهــد 
بــود. اگــر بــه دلیــل کمبــود مــواد اولیــه و مشــکالت دیگــر 
ســطح تولیــد بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کنــد، 
ــربارهای  ــود و س ــی ش ــان م ــه زی ــده وارد منطق تولید کنن
ــه ازای هــر  ــدازه ای توزیــع نخواهــد شــد کــه ب ــه ان تولیــد ب
ــته  ــود داش ــده وج ــرای تولید کنن ــی ب ــد منفعت ــد تولی واح

باشــد.
ــه ای  ــیار حرف ــار بس ــار رفت ــا انتظ ــل از آنه ــن دلی ــه همی ب
ــود  ــرای خ ــه ب ــی ک ــال تولید کنندگان ــن ح ــا ای ــی رود. ب نم
ــد  ــالش می کنن ــد، ت ــرح دارن ــول و مط ــل قب ــای قاب برنده
تــا ســطح کیفیــت را بــاال ببرنــد و قیمــت محصــوالت آنهــا 
افزایــش پیــدا نکنــد. ایــن یعنــی منطــق اقتصــادی بــرای بقا؛ 
ــرای اقتصــاد اســت. مســئولیت  ــع آن ب ــت مناف ــی درنهای ول
ــر در اقتصــاد  ــده ســطوح باالت ــر عه ــن مشــکالت ب ــل ای ح
ــا کشــورهای  ــا توافقاتــی کــه ب کشــور اســت و راهــکار آن ب
اروپایــی و همجــوار مثــل ترکیــه یــا کشــورهایی کــه بــا ایران 
تعامــالت خــوب دارنــد، مثــل چیــن، هنــد، کــره و… کــه در 
دوره هــای ســابق و در شــرایط تحریمــی بــا ایــران مــراودات 
ظرفیت هــای  می آیــد.  دســت  بــه  داشــته اند،  تجــاری 
مبادلــه ای کــه ایــن کشــورها بــاز می گذارنــد، بســتری بــرای 

ــد شــد. ــت خواه ــه کاالی باکیفی دسترســی ب

عواقب بی کیفیتی تولید

ــازار را  ــدگاری در ب ــه مان ــده ای ک ــر تولید کنن ــم ه ــای مه ــی از اولویت ه یک
ــول  ــد محص ــتانداردهای تولی ــت و اس ــت کیفی ــد، رعای ــم می زن ــرای وی رق ب
اســت و همیــن موضــوع مانــع از دادن نســبت های اشــتباه بــه تولید کننــدگان 
دربــاره عــدم رعایــت کیفیــت می شــود. هــر تولیدکننــده ای متعهــد بــه انجــام 
ــدان و  ــتمزد کارمن ــوق و دس ــگاه، حق ــه بن ــت هزین ــل پرداخ ــوری از قبی ام
همچنیــن حفــظ ســودآوری بنــگاه بــرای تــداوم تولیــد اســت کــه تحریم هــا و 
فشــارهایی کــه خــارج از حــوزه اختیــار و مســئولیت تولید کننــده بــه وی وارد 
ــه  ــد. ب ــرار می دهن ــر ق ــدات را تحت تاثی ــن تعه ــع ای ــه موق ــام ب ــود، انج می ش
همیــن دلیــل گاهــی تــن دادن بــه تولیــد یــک کاالی بــا کیفیــت پاییــن بــه 
دلیــل رعایــت تعهداتــی اســت کــه تولیدکننــده در قبــال کارمنــدان، مشــتریان 

و… دارد.

حسن فروزان فرد، عضوهیات مدیره 
انجمن مدیریت کیفیت ایران
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در دنیــای رقابتــی امــروز جــاری ســاختن فرهنــگ کیفیــت بــه معنــای کامــل آن 
مــی توانــد ضامــن بقــاء ســازمانها در عرصــه پررقابــت بازارهــای جهانــی باشــد.

ــت  ــات و چــه در عرصــه مدیری ــد و خدم ــه تولی ــت چــه در زمین ــه کیفی ــد ب تعه
ــق  ــازمان موف ــک س ــای ی ــی ه ــط مش ــتراتژیها و خ ــداف اس ــبرد اه ــن پیش ضام
اســت و ایــن تعهــد تنهــا بــا ایمــان و اعتقــاد مدیریــت ارشــد ســازمانها و اهتمــام 
بدنــه آنهــا بــه الزامــات کیفــی و ســرآمدی میســر مــی شــود بنابرایــن ســازمانی در 
عرصــه کســب و کار موفــق تــر خواهــد بــود کــه ضمــن در اختیــار داشــتن پشــتوانه 
علمــی و تخصصــی الزم، نگرشــی کامــل تــر و عمیــق تــری بــه رعایــت اصــول و 
ــت  ــر کیفی ــق ایجــاد حداکث ــوق مشــتریان از طری ــت از حق ــظ و صیان ــی حف مبان

ممکــن داشــته باشــد و خــود را ملــزم بــه اعــاده ایــن حقــوق بدانــد.
امــروزه ســازمان هایــی در مســیر ســرآمدی قــرار دارنــد کــه بــر ایــن امــر وقــوف 
ــی  ــا در مســیر تعال ــل داشــته باشــند کــه ســودآوری و تضمیــن حرکــت آنه کام
ــن حــق  ــه بزرگتری ــت مشــتریان اســت و از آنجــا ک ــون رضای در درجــه اول مره
ــت  ــرآمدی رعای ــاده س ــن گام در ج ــم تری ــن و مه ــت اولی ــت اس ــتری، کیفی مش

ــود. ــت خواهدب کیفی
از ســوی دیگــر کیفیــت بــه معنــای جامــع آن، خــود موجــب تحــول در ســازمان 
هــا اســت، چــرا کــه کیفیــت دارای مفهومــی بســط و کیفــی اســت کــه بــا نیازهــای 
ــی و توســعه در  ــن آن موجــب پویای ــن تأمی ــد، بنابرای ــی یاب ــل م مشــتریان، تکام

ســازمانها خواهدشــد.
اکنــون کــه کشــورمان در مســیر ســخت تحریــم هــای اقتصــادی قــرار گرفتــه، بــر 
ــه  ــگاه هــای اقتصــادی الزم اســت کــه ب ــران بن تمــام شــهروندان ، خصوصــا مدی
ــرای خــود و جامعــه باشــند و ایــن  ــوان خــود در اندیشــه فردایــی بهتــر ب قــدر ت
مهــم مقــدور نخواهــد بــود مگــر بــه بــه همــت واالی ایرانــی، کــه ایرانــی هــرگاه 

کــه خواســت، توانســت.

رضایت مشتری تضمین حرکت در مسیر تعالی

احمد شیروانی 
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
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روز ملــي کیفیــت بهانــه اي شــد تــا در زمینه ایــن واژه مهم و 
ســنگین وزن در ادبیــات موضوعــي و یــا موزونــي فعالیــت هــا 
در جامعــه مــروري داشــته باشــیم . در زبــان فارســي هــر گاه 
صحبــت از کیفیــت محصــول یــا خدمــات مطــرح مــي شــود 
واژه " نــام " و یــا " برنــد " محصــول بــه ســرعت خودنمایــي 
مــي کنــد. در ایــن رابطــه و در زبــان و ادبیــات فارســي برنــد 
ــده و  ــان گردی ــدار و جوهــر دار بی ــز و آب تیــغ و شمشــیر تی
ــوان  ــان عن ــیر درخش ــا شمش ــز و ی ــیر نی ــد آور را شمش برن
ــد در دانشــنامه  ــف برن ــن رابطــه تعری ــد . در همی داشــته ان
ویکــي پدیــا نگاهــي متــداول گرایانــه و بــه نوعي هوشــمندانه 
در تطابــق ادبیــات جهانــي مطــرح شــده کــه اینگونــه و طبــق 
 )Brand( تعریــف انجمــن بازاریابــي آمریــکا، برنــد یــا نمــا نــام
یــک نــام ، عبــارت ، طــرح ، نمــاد یــا هــر ویــژه گــي دیگــري 
اســت کــه مشــخص کننــده خدمــات یــا فروشــنده محصولــي 
خــاص باشــد کــه بوســیله آن از دیگــر محصــوالت و خدمــات 
مشــابه متمایــز میگــردد. عنــوان قانونــي بــراي برنــد نشــان 
تجــاري اســت . امــا بیــان ایــن نــکات سرشــار از یــک مبحــث 
علمــي و اثــر گــذاري اســت کــه مــي توانــد واژه هــاي فــوق 
ــا  ــه در دنی ــون ک ــد ، همچ ــدگار نمای ــا مان ــول و ی را متح
ــا  ــر را ب ــات برت ــا خدم ــي و ی ــواده کاالی ــر خان ــدگاري ه مان
ــن  ــه مطــرح و بیــان مــي نماینــد . از ای درجــه کیفیــت ارائ
رو موضــوع کیفیــت براهمیــت دو مطلــب مهــم خــود نمایــي 
ــعه  ــد و توس ــداوم رش ــیر ت ــدا مس ــي دارد . در ابت محسوس
ــزان  ــت . می ــات آن اس ــه حی ــدگاري در ادام ــري مان و دیگ
تاثیــر گــذاري و پایــداري کاال و خدمــات بــراي هــر یــک از 
نیازمنــدان و یــا مصــرف کننــدگان متفــاوت اســت ولــي آنچه 
کــه درجــه اهمیــت اشــاره شــده را رشــد مــي بخشــد تــداوم 
حضــور و نــام محصــول یــا خدمــت اســت . در ایــن صــورت 
چگونــه مــي تــوان بــه اهمیــت مــورد اشــاره دســت یافــت و 
یــا چرخــش حرکتــي ذهــن را بــا توجــه بــه عناصــر تعییــن 
ــا و رشــد و  ــظ ارزش ه ــت دار در مســیر حف ــده و اولوی کنن
توســعه فــردي و گروهــي قــرار داد. ایــن مهــم فقــط بــا نظــام  
ارزیابــي مــداوم و یــا فرآینــد قابــل درک و تشــخیص صحیــح 
کارکردهــا حاصــل مــي شــود کــه همــان موضــوع کیفیــت 

اســت . بــراي تبییــن موضــوع الزم اســت مســیر حرکتــي در 
ــه کاال و خدمــات را رصــد کــرده و نقــاط قــوت  دســتیابي ب
ــا"  ــا احیان ــي و ی ــاي مل ــاخص ه ــق ش ــف آن را مطاب و ضع
ــف و  ــن ک ــا تعیی ــا" ب ــت آورده و نهایت ــي را بدس ــن الملل بی
ســقف درجــه اعتبــاري هــر یــک ســطح کیفــي آن را تعییــن 
و بــا ابــراز نــکات کلیــدي کــه زبــان مشــترک ملــي یــا بیــن 
المللــي را بوجــود مــي آورد میــزان نافــذ بــودن را مشــخص و 
بــا درج مشــخصات مربوطــه درجــه اطمینــان بخشــي را براي 
اســتفاده کننــدگان یــا بهــره بــرداران تعییــن نمــود . الزم بــه 
توضیــح اســت کــه لزومــا" برنــد و یــا نــام کاالي معتبــر بــه 
ــه  ــت بلک ــات نیس ــت کاال و خدم ــودن کیفی ــاال ب ــاي ب معن
معــرف هــاي تعییــن کننــده تولیــد ویــا پارامترهــاي اصلــي 
آن در مســیر اجرایــي و عملیاتــي مــي توانــد ســطح کیفــي 
ــدگان معیــن ســازد .  ــراي مصــرف کنن ــر گــذاري را ب ــا اث ی
بــه بیــان دیگــر هرگــز در مــورد برنامــه هــاي زمانــي نبایــد 
ــر  ــاي پ ــژه در دنی ــرد. بوی ــوش ک ــت را فرام ــور کیفی فاکت
تحــول امــروزي هرگــز نمــي تــوان اولویــت بنــدي بودجــه را 
بــدون در نظــر گرفتــن هزینــه افزایــش کیفیت مورد بررســي 
قــرار داد و منابــع مــورد نظــر را بــراي بررســي یــا ســنجش 
کیفیــت در نظــر نداشــت . در دنیــاي حاضــر اگــر بخواهیــم 
ــرود  ــه ســمت افزایــش کیفیــت پیــش ب ــا ب کــه ســازمان م
ــم  ــاال ببری ــت ب ــورد واژه کیفی ــات خــود را در م ــد اطالع بای
ــي  ــه م ــي شــویم چگون ــا متوجــه م ــه م ــي ک ــا" زمان . دقیق
ــان  ــم هم ــت کنی ــه را رعای ــان و بودج ــت زم ــم مدیری توانی
زمــان اســت کــه مــي توانیــم بــه مدیریــت کیفیــت هــم پــي 

ببریــم. 
ــه ،  ــن بودج ــه بی ــا رابط ــد ب ــا بای ــث م ــن بح ــه ای در ادام
کیفیــت و زمــان آشــنا باشــیم . دقیقــا" در ایــن زمــان مــي 
توانیــم بــا ســرمایه گــذاري هــاي موثــر کــه باعــث افزایــش 
ســود ســهام مالــي مــي شــوند، کیفیــت تولیــدات و خدمــات 
ــرات منفــي در  ــن کــه اث ــدون ای ــم ب ــاال ببری خــود را هــم ب
ــکات  ــه ن ــم . ارائ ــل کنی ــان را تحمی ــه و زم ــش بودج بخ
ــي را  ــي و عملیاتـــ ــد اجرای ــه رون ــي اســت ک ــوق ضرورت ف
ــدازي  ــا ان ــه ج ــات ب ــوالت و خدمـ ــد محص ــژه در تولی بوی

برند مي تواند به معناي کیفیت باشد ؟

 رضا پدیدار 
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ــراد ذي  ــش افـــ ــد نق ــي توان ــي دارد و م ــد معطــوف م برن
ســهم بویــژه مـــــدیر را در مســیر ســرمایه گــذاري درســت 
قــرار داده و همــکاران او را در راه افزایــش کیفیــت کاال و 
ــد . بعــد از نقــش تعییــن کننــده  ــت نمای ــا خدمــات هدای ی
ــرد  ــي ک ــز بررس ــا را نی ــز ه ــه ری ــش برنام ــد نق ــر بای مدی
ــدان معنــي کــه کیفیــت نیــز ماننــد ســایر شــاخص هــا  . ب
نمــي توانــد در یــک سیســتم خــود نمایــي کنــد مگــر ایــن 
ــد .  ــده باش ــزي ش ــه ری ــتم برنام ــدا در آن سیس ــه از ابت ک
بنــا بــر ایــن ســوال اینجاســت کــه یــک برنامــه ریــز چگونــه 
ــه  ــت سیســتمي را ک ــا کیفی ــد ت ــي کن ــد عمــل م در فرآین
شــناخته افزایــش دهــد . بــه نظــر نگارنــده اولیــن قــدم در راه 
پیشــرفت، شــناخت شــرایط موجــود اســت. هــر کارشــناس 
ــاي  ــف و مســئولیت ه ــاي وظای ــط در ایف ــدس ذیرب ــا مهن ی
ــود را  ــاي خ ــزي ه ــه ری ــت برنام ــد کیفی ــود بای ــغلي خ ش
انــدازه گیــري کنــد. در عیــن حــال بایــد بررســي کنــد کــه 
ــه حداکثــر  ــد ب ــا ظرفیــت هــاي موجــود مــي توان ــه ب چگون
ــا میانگیــن  کیفیــت برســد. هــر برنامــه ریــز بایــد بخوبــي ب
ــز  ــا و نی ــودمندي آنه ــده و س ــام ش ــاي انج ــص کاره نواق
ــاي  ــده و کاره ــي ش ــاي طراح ــه ه ــرعت برنام ــن س میانگی
ــئول  ــرد مس ــک ف ــه ی ــد . در نتیج ــنا باش ــده آش ــام ش انج
ــا در  ــد ب ــي توان ــن م ــده مارات ــک دون ــد ی ــز مانن ــه ری برنام
ــاي  ــاي کاري گام ه ــر الگوه ــداف و تغیی ــتن اه ــر داش نظ
ــک  ــگاه ی ــردارد و خــود را در جای مهمــي در راه پیشــرفت ب
نــام و یــا برنــد معتبــر قــرار دهــد. در ایــن جایــگاه کارشــناس 
مربوطــه و یــا فــردي کــه برنامــه ریــزي ایــن مهــم را عهــده 
دار اســت بایــد ماننــد یــک مربــي ورزشــي کــه بــه هدایـــت 
تیــم خــود بــراي رســیدن بــه حداکثــر نتیجــــه مــي پــردازد 
ــه  ــتم پرداخت ــک سیس ــان ی ــت کارکن ــرل و هدای ــه کنت ، ب
ــر  ــر ایــن یــک مدی ــا حداکثــر کیفیــت حاصــل شــود. بناب ت
ــه  ــب پرداخت ــاي مناس ــع آوري آماره ــه جم ــد ب کاردان بای
ــي  ــا و مفهوم ــا چــه معن ــه آماره ــد ک و ســپس بررســي کن
ــدل  ــزي و یام ــه ری ــک برنام ــت ی ــا در جه ــد و از آنه دارن
اجرایــي مناســب اســتفاده کنــد. همچنیــن یــک کارشــناس 
ــي  ــي را طراح ــل و جامع ــداف کام ــد اه ــوب بای ــي خ کیف
ــادات کاري  ــر ع ــه تغیی ــا ب ــه آنه ــیدن ب ــد و در راه رس کن
بپــردازد. البتــه ســوال اینجاســت کــه اگــر کنتــرل کیفیــت 
در حقیقــت در نقــش چشــم و گــوش مدیریــت اســت تــا او 
را آگاه کنــد کــه آیــا سیســتم بــه خوبــي کار مــي کنــد یــا 
اینکــه نیــاز بــه کارهــاي اصالحــي دارد . بــراي تثبیــت و جــا 
ــوان  ــي ت ــش رو م ــدت پی ــد م ــداف بلن ــد در اه ــدازي برن ان
ــه  ــدازه گیــري و بررســي مراحــل پیشــرفت سیســتم ب ــا ان ب
کمــک کنتــرل کیفیــت رفتــه و نســبت بــه مــواردي کــه در 
حفــظ و پایــداري جریــان کیفــي اثــر گــذار اســت بــه کمــک 
کنتــرل کیفیــت مــي تــوان دریافــت کــه آیــا مراحــل کاري 
ــه  ــه ؟ نکت ــا ن و اســتانداردهاي ســازمان اجــرا مــي شــوند ی
دیگــر ایــن کــه آیــا ایــن اســتانداردها و مراحــل مختلــف در 

راه بــه ثمــر رســاندن خــوب کارهــا و اهــداف موثــر هســتند 
یــا نــه ؟ وقتــي ایــن اســتانداردها در نظــر گرفتــه نمي شــوند 
علــت چیســت ؟ کنتــرل کیفیــت ،  علــل ایجــاد مشــگالت 
ــا  ــد ت ــي کن ــت کمــک م ــه مدیری ــد و ب ــي کن را بررســي م
یــک راه حــل جدیــد ارائــه دهــد و پیشــرفت را بــه سیســتم 

ــد . برگردان
ــوان  ــي ت ــات م ــز خدم ــوالت و نی ــردن محص ــت ک ــا تس ب
میــزان پیشــرفت سیســتم را بررســي کــرد. کنتـــرل کیفیــت 
ــه   ، میــزان کیفیــت بدســت آمــده را بررســي مــي کنــد و ب
ــا  ــه آی ــد ک ــن کن ــد تعیی ــي توان ــت م ــب مدیری ــن ترتی ای
مراحــل کاري بــراي نیازهــاي پــروژه مناســب بــوده انــد یــا 
ــده  ــي ش ــش بین ــزان پی ــر از می ــص باالت ــزان نواق ــه ؟ می ن
باشــد ، کنتــرل کیفیــت مــي توانــد کمــک کنــد تــا دالیــل 
ــام  ــگل انج ــع مش ــت رف ــات در جه ــده و اقدام ــن ش روش
ــا  ــات ب ــد کاال و خدم ــا برن ــام و ی ــن صــورت ن ــود . در ای ش
کمــک کنتــرل کیفــي مــي توانــد زمینــه ســاز پایــداري در 
صحنــه فعالیــت هــاي  اقتصــادي و کاربــردي هــر یــک بــوده 
ــک  ــه ی ــازه اي را ب ــاي ت ــق ه ــد اف ــي توان ــور قطــع م و بط
ــر  ــه کیفیــت باالت ــه ایــن ترتیــب ب ــا ب ــر نشــان دهــد ت مدی
کاال و خدمــات دســت یافتــه و در نهایــت کنتــرل کیفیــت بــا 
تســت کــردن و یافتــن نواقــص و ارائــه راه حــل بــه مدیریــت 
ــا بهتــر و روان تــر در راه افزایــش کیفیــت  را کمــک کنــد ت
ــن  ــد . در ای ــدار نمای ــظ و پای ــد را حف ــته و برن گام برداش
صــورت اســت کــه مــي تــوان گفــت " برنــد مــي توانــد بــه 
معنــاي کیفیــت " باشــد . در کالم پایانــي اضافــه مــي نمایــد 
ــد  ــاي جدی ــه ه ــا پیشــرفت ،تجرب ــت متناســب ب ــه کیفی ک
ــي ســطح  ــه و بطــور اصول ــاء یافت ــن ارتق ــاي نوی ــاوري ه فن
مــورد تقاضــاي مــردم را افزایــش مــي دهنــد . در ایــن رابطــه 
شــاخص هــا ویــا اســتانداردهاي موضوعــه مــي توانــد ضمــن 
تضمیــن ایمنــي ومناســب بــودن کاالهــا و خدمــات ، حداقــل 
ــن  ــا از ای ــرار داده ت ــد ق ــورد تائی ــده را م ــروز ش ــت ب کیفی
ــظ و  ــات را حف ــا خدم ــد کاال و ی ــام و برن ــد ن ــق بتوان طری
ــل  ــي قاب ــت زمان ــه کیفی ــد ک ــه نمان ــد . ناگفت ــت نمای صیان
دســتیابي اســت کــه فرآینــد هــا و فعالیــت هــاي افــراد و یــا 
ســازمان هــاي مســئول ، بطــور مســتمربا نیازهــا و انتظــارات 
ــر  ــوند. و آخ ــرا ش ــي و اج ــان طراح ــا و متقاضی ــتري ه مش
اینکــه وقتــي مدیریــت دســت بــه تالشــي منظــم و دائمــي 
ــام  ــه تم ــد ب ــن رون ــد ، ای ــت کار بزن ــش کیفی ــراي افزای ب
قســمت هــاي ســازمان منتقـــــل مــي شــود. یــک مســئول 
حرفــه اي در ایجــاد برنــد مــي توانــد افــق هــاي تــازه اي را 
بــه یــک مدیــر نشــان دهــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــه کیفیــت 
ــرل  ــت کنت ــیده و در نهای ــات رس ــر محصــوالت و خدم باالت
کیفیــت بــا تســت کــردن و یافتــن نوافــص و ارائــه راه حــل 
بــه مدیریــت کمــک کنــد تــا بهتــر در راه افزایــش کیفیــت و 

ــردارد .  ــه گام ب ــداري آن در جامع ــازي و پای ــد س برن
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ــده  ــدل ش ــطحی ب ــی س ــه مفهوم ــج ب ــه تدری ــوده و ب رو ب
کــه در بســیاری مــوارد جــز نمایــش پوســته ای از آن چیــز 
ــه  ــت ب ــخن از کیفی ــرگاه س ــتیم. ه ــاهد نیس ــری را ش دیگ
میــان مــی آیــد شــاید بــرای عامــه مــردم بالفاصلــه مطلــوب 
بــودن کاالهــای قابــل لمــس همچــون خــودرو، مــواد غذائــی، 
لــوازم خانگــی و ... بــرای اســتفاده ، بــرآورده کــردن نیازهــا 
و انتظــارات ایشــان توســط آن محصــول تداعــی گــردد، امــا 
متخصصیــن حــوزه کیفیــت بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــن 
مفهــوم بــه عنــوان یــک اصــل زیربنائــی جامعــه بــرای رشــد 
ــا و  ــت ه ــه فعالی ــر هم ــر ب ــده و ناظ ــی گردی ــعه تلق و توس
اقداماتــی اســت کــه در تمــام ســطوح جامعــه در حــال انجــام 
مــی باشــد.کیفیت بــه معنــای اطمینــان از تطبیــق خروجــی 
یــک فراینــد بــا نیازهــا و انتظــارات مشــتریان آن فراینــد مــی 
باشــد و بــرای دسترســی بــه ایــن مهــم چــاره ای جــز طــرح 
ریــزی اثربخــش و کارای فرایندهــا نمــی باشــد و ایــن در کل 
بــه مفهــوم تمرکــز جامعــه بــر اداره امــور بــر مبنــای اصــول 
ــاوران و  ــه، مش ــران نخب ــتفاده از مدی ــت و اس ــی مدیری علم
ــه  ــی ک ــت، ضرورت ــت اس ــوزه مدیری ــده ح ــان زب متخصص
ــه  ــتر از آن فاصل ــه روز بیش ــا روز ب ــردان م ــفانه دولتم متاس

مــی گیرنــد.
 هنگامــی کــه  راجــع بــه توســعه مفهــوم کیفیــت در جامعــه 
ای بحــث مــی گــردد بــه واقــع موضــوع متمرکــز بــر تطبیــق 
ــی  ــا اهداف ــه ب ــاری آن جامع ــای ج ــه فراینده خروجــی هم
ــراد  ــا همــه اف ــر اســاس نیازهــای بخــش هــا ی اســت کــه ب

ــده  ــف گردی ــد تعری ــتری آن فراین ــوان مش ــه عن ــه ب جامع
اســت.

ــت  ــوزه کیفی ــن ح ــوزان و متخصصی ــه دلس ــت ک مدتهاس
ــه مفهــوم کیفیــت و کنــار  ــی توجهــی ب ــه  ایــن ب نســبت ب
گذاشــتن تدریجــی آن در تمــام ســطوح و ارکان جامعــه 
ــن  ــع نتیجــه ای ــد آن هســتند.  باالطب هشــدار داده و دردمن
امــر کمرنــگ شــدن تدریجــی کیفیــت در تولیــد محصــوالت 
ملموســی اســت کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان نمــادی از 

ــه تلقــی نمــود. ــاد جامع ــی کیفیتــی در همــه ابع ب
کیفیــت یــک مفهــوم فانتــزی نیســت. کیفیــت شــرط الزم 
ــرای ادامــه حیــات هــر صنعــت، ســازمان، نهــاد دولتــی و  ب
یــا غیــر دولتــی، حکومــت و حتــی هــر جامعــه اســت و کــم 
توجهــی بــه آن عواقــب و خســارت هــای جبــر ان ناپذیــری 
را بــرای افــراد فعلــی یــک جامعــه و نســل هــای آینــده بــه 
ــایه  ــز در س ــز ج ــت نی ــی کیفی ــی آورد و از طرف ــراه م هم

ــه مدیریــت علمــی حاصــل نخواهــد گردیــد. توجــه ب
امیــد آنکــه روز ملــی کیفیــت در ســال جــاری بســتری فراهم 
نمایــد تــا در کنــار مراســم جشــن و تقدیــر از زحمــت کشــان 
ــی  ــی و خصوص ــش دولت ــئولین بخ ــه مس ــوزه، توج ــن ح ای
ــه دلیــل فراموشــی تدریجــی کیفیــت در  ــه بحرانــی کــه ب ب
مجموعــه فعالیــت هــای جامعــه در حــال شــکل گیری اســت 
ــه فاجعــه  ــده و از تبدیــل شــدن ایــن بحــران ب جلــب گردی
جلوگیــری گــردد، زیــرا شــاید فــردا بــرای تصمیــم گیــری و 

اقدام دیر باشد.                                                                      

فراموشی تدریجی مفهوم کیفیت در کشور

روز ملــی کیفیــت بهانــه ای اســت تــا هــر ســاله عــده ای از متخصصیــن 
ــای بخــش  ــگاه ه ــن ســازمانها و بن ــن حــوزه و همچنی و کارشناســان ای
ــار هــم  ــد در کن ــه کیفیــت خواهــی د ارن خصوصــی و دولتــی کــه داعی
ــه کارگیــری،  ــر از بخــش هــای پیشــرو در ب جمــع شــده و ضمــن تقدی
ــن  ــای علمــی در ای ــه ه ــن یافت ــت آخری ــج مفهــوم کیفی توســعه و تروی
حــوزه را نیــز بــا یکدیگــر به اشــتراک گزارنــد. اما آنچــه میتوان امــروزه در 
جــای جــای امــور کشــور شــاهد بــود بــه واقــع چیــزی جــز فاصلــه گرفتن 
ــد  ــز مانن تدریجــی از مفهــوم واقعــی کیفیــت نیســت. اصــل کیفیــت نی
ــون  ــرو همچ ــه پیش ــک جامع ــی ی ــی و زیربنائ ــول اساس ــیاری از اص بس
ــردم، ســالمت  ــه م ــودن  ب ــت محــوری، پاســخگو ب ســالمت اداری، عدال
ــع و ...  ــن مناب ــت ای ــع طبیعــی و مدیری ــی جامعــه، حفاظــت از مناب روان
ــا بــی مهــری روبــه  طــی ســالیان اخیــر و باالخــص 15 ســال گذشــته ب

محمود اولیائی
 رییس هیئت مدیره انجمن مشاوران 

مدیریت ایران

 لــذا جامعــه ای مــی توانــد ادعــای توجــه بــه مفهــوم کیفیــت و کیفیــت گرائــی را داشــته باشــد کــه بــا تمرکــز اســتراتژیک 
ایــن مفهــوم را از طریــق برنامــه هــای مــدون در تمــام ســطوح جــاری نمــوده و فرهنــگ کیفیــت و کیفیــت خواهــی را در 

تمــام آحــاد مــردم گســترش دهــد ایــن یعنــی کیفیــت در :
● خدمات دولتی       ● ورزش حرفه ای                  ● خدمات رفاهی ● ارائه خدمات بهداشتی و درمانی      

●  ارائه خدمات آموزشی             ● تصمیم گیری و اجرای تصمیات دولتمردان             ● حفظ محیط زیست  
● صنعت و تولید                       ●خدمات امنیتی و قضائی ●خدمات شهری    

و بسیاری دیگر از فرایندهای جاری یک جامعه.
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موضــوع کیفیــت در کشــور مــا، مفهــوم یکســان و مشــخصی را 
در ذهــن مــردم ایجــاد نمی کنــد. بــه عبارتــی اســتنباط افــراد 
مختلــف از جملــه مصرف کننــدگان از موضــوع کیفیــت بــا هــم 
یکســان نیســت یــا دســت کــم بایــد گفــت که شــفاف نیســت. 
ــر  ــت. اگ ــوب« اس ــه »خ ــرادف کلم ــت مت ــا، کیفی ــد م از دی
»خــوب« را در ذهــن تعریــف کنیــد، بــه ایــن ســوال می رســید 
کــه »خــوب« بــرای چــه کســی و بــرای چــه کاری؟ بــر همیــن 
اســاس، ذهنیتــی ایجــاد می شــود کــه مــا را بــه ســمت تعریــف 
ــه  ــف کلم ــد. در تعری ــت می کن ــوب« هدای ــری از »خ جامع ت
»خــوب« بــه ایــن نکتــه می رســیم کــه »خــوب« یعنــی بــرای 
مصرفــی کــه داریــم مناســب باشــد. عــالوه بــر آن قیمــت کاال 
یــا خدمــت »خــوب« هــم بایــد »خــوب« باشــد کــه ایــن الزاماً 
بــه معنــی گــران یــا ارزان نیســت. طبیعــی اســت کــه از یــک 
محصــول، مســاله در دســترس بــودن و دوام آن هم مــورد توجه 
اســت.  ایــن ســه عامــل، عواملی هســتند کــه در مرحلــه اول به 
ــه  ــل کلم ــم در مقاب ــده ه ــود. مصرف کنن ــه می ش آن توج
ــان  ــن می ــد. در ای ــن مســاله را حــس می کن »خــوب« ای
امــا عامــل دیگــری هــم در میــان اســت کــه ممکن اســت 
مصرف کننــده کمتــر آن را حــس کنــد و آن، »خالقیــت« 
اســت. ذهــن انســان پویاســت و بــه دنبــال تغییــر. یعنــی 
ــوب  ــی مناســب و محب ــود زمان ــی کــه ممکــن ب محصول
ــد و  ــر کن ــدری تغیی ــد ق ــاال بای ــده باشــد، ح مصرف کنن
بــا خالقیــت همــراه شــود تــا همــان محبوبیــت قبــل را 
داشــته باشــد. نــوآور بــودن از دو منظــر ارزش دارد؛ اولیــن 
منظــر انطبــاق بــا فنــاوری روز و دیگــری، مســاله تامیــن 
ســلیقه های تنوع طلــب مصرف کننــده اســت. یعنــی یــک 
محصــول در بســتر زمــان بایــد بــه صــورت مــداوم خــود 
را بهبــود بخشــد. بــر همیــن اســاس، مســاله مرغوبیــت، 
قیمــت، زمــان و خالقیــت عواملــی هســتند کــه فراهــم 
شــدن آنهــا،  رضایــت مشــتری را هــم تامیــن می کنــد. در 
هــر حــال کیفیــت ایــن عوامــل پیچیــده ســازنده کیفیــت 
زندگــی همــه ماســت کــه متخصصــان کیفیــت در تدوین 
برنامه هــای توســعه تقریبــاً هیــچ نقشــی ندارنــد و نحــوه 
توانمند ســازی عوامــل پیچیــده و تعامــالت آنهــا توســط 
کســانی تحلیــل می شــود کــه حتــی تعریــف کیفیــت را 
نیــز بــه خوبــی نمی دانند.شــاید اکنــون بهتــر بتوانیــم بــه 
ــاره  وضعیــت برنامه ریزی هــای ملــی خویــش نگاهــی دوب
ــیم.  ــته باش ــاه داش ــد کوت ــی هرچن ــم و در آن تامل کنی

کســانی می خواهنــد کیفیــت زندگــی مــا را بهبــود 
ــت آن  ــوه مدیری ــت و نح ــزی از کیفی ــه چی ــند ک ببخش
ــه  ــت ب ــت کیفی ــم مدیری ــر عل ــه ای ب ــن احاط و همچنی
عنــوان مهم تریــن و قدیمی تریــن چالــش علــم مدیریــت 
ندارنــد. جالــب اینجاســت کــه حتــی متخصصــان علــوم 
ــراوان  ــای ف ــه نقطه ضعف ه ــن زمین ــز در ای ــت نی مدیری
ــن  ــه خــود ای ــد ب ــی را بای ــای ابتدای ــی نقده ــد. یعن دارن
ــاور اینکــه کیفیــت و نحــوه مدیریــت  ــراد وارد کــرد. ب اف
آن در همــه حوزه هــا از جملــه حوزه هــای فرهنگــی، 
ــن  ــی، مهم تری ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــی، اقتص اجتماع
چالــش کشــور بــرای تولیــد ثــروت اســت، در نــزد 
اقتصاددانــان کامــاًل ناشــناخته و غریــب اســت. در حالــی 
کــه در برنامه ریــزی ملــی توســعه همچنــان کارشناســان 
ــاخص های محــدود کالن  ــا بررســی ش ــاد ب ــار و اقتص آم
ــق  ــه تحق ــور ب ــه ام ــت در هم ــه کیفی ــه ب ــدون توج و ب
ــده  ــق نش ــچ گاه محق ــه هی ــند ک ــی می اندیش برنامه های
ــاله  ــل مس ــه اص ــه ب ــای توج ــت به ج ــت. در حقیق اس
ــه  ــد، ب ــق یاب ــد تحق ــذر آن می توان ــت از رهگ ــه کیفی ک
ــد  ــان می ده ــی ها نش ــود. بررس ــه می ش ــیه پرداخت حاش
مهم تریــن نقطه ضعــف مــا در کیفیــت برنامه ریــزی، 
ــزی  ــام برنامه ری ــت. نظ ــه اس ــری نهفت ــش و اندازه گی پای
ــان  ــای ذی نفع ــه نیازه ــه ب ــت و بی توج ــعه بی کیفی توس
ــای  ــان برنامه ه ــت هم ــال اجــرای بی کیفی ــن ح و در عی
ــه  ــی ک ــش و اندازه گیری های ــت پای ــت  و در نهای بی کیفی
ــن خروجــی  ــوان مهم تری ــه عن ــردم ب کیفیــت زندگــی م
نیســت   مشــخص  آن  در  اقتصــادی  برنامه ریزی هــای 
ــای  ــرای برنامه ه ــن و اج ــوب تدوی ــه معی ــب چرخ موج

ــت شــده اســت. توســعه بی کیفی
از هم اکنــون  زیــاد می تــوان  بــا اطمینــان تقریبــاً   
پیش بینــی کــرد کــه برنامــه توســعه ششــم بــا وضعیتــی 
کــه در شــرایط فعلــی در حــوزه کیفیــت داریــم،  بیــش از 
20 درصــد اجــرا نخواهــد شــد و نــرخ رشــد اقتصــادی در 
طــول برنامــه از پنــج درصــد )در بهتریــن حالــت( به طــور 
متوســط باالتــر نخواهــد رفــت کــه آن هــم احتمــاالً ربطی 
بــه مفــاد برنامــه توســعه نخواهــد داشــت چــرا کــه گــره 
اصلــی آن را بایــد در موانعــی دانســت کــه پیشــتر بــه آن 

اشــاره کــردم.

مهم ترین نقطه ضعف کیفیت برنامه ریزی

امیر حیدری- مدیر روابط عمومی 
انجمن مدیریت کیفیت ایران
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اجتماعــی  )مســئولیت   CSR تعریــف  بــرای  امــروزه   
شــرکتی( از مفاهیــم متعددی اســتفاده می شــود، مســئولیت 
اجتماعــی، شــهروندی ســازمانی، عملکــرد اجتماعــی، کســب 
و کار پایــدار و مســئوالنه و یــا کارآفرینــان مســئولیت دارنــد 
بــر روی 3 موضــوع انتظــارات، اهــداف و ارزش هــای جامعــه 
تمرکــز کننــد ) Bowen 1953 (. در ارتبــاط بــا بررســی 
CSR و نظریــه هــای ســازمانی، جامعــه شناســان بــه 
مفهــوم مشــروعیت و همبســتگی ســازمان و جامعــه رســیده 
ــی  ــاختار اجتماع ــک س ــوان ی ــه عن ــن CSR ب ــد بنابرای ان
نظریــه ای اســت کــه نمــی تــوان نســبت بــه آن بــی تفــاوت 
ــه  ــب و کار  ب ــوم CSR در کس ــداز و مفه ــم ان ــود. چش ب
مــرور توســعه پیــدا  کــرد و اصــول مســئولیت اجتماعــی در 
ســطح نهــادی، ســازمانی و فــردی تحــت عنــوان فرآیندهــای 
ــت ذی  ــی و مدیری ــی محیط ــی، ارزیاب ــخگویی اجتماع پاس
نفعــان و  موضوعــات مهــم تعریــف گــردد و خروجــی هــای 
ــرات اجتماعــی برنامــه هــا و سیاســت  ــه عنــوان اث CSR ب
هــای ســازمان مطــرح شــد ) Wood 1991 (.  ایــن مفهوم 
مشــابه تعریــف CSR در حــال حاضــر و دربرگیرنــده ابعــاد 
ــه  اصلــی آن مــی باشــد. اواخــر قــرن 20 ، نظریــه CSR ب
ــه  ــورد توج ــتر م ــد و بیش ــط گردی ــازمانی مرتب ــداری س پای
ــت  ــداری زیس ــای پای ــه معن ــا ب ــداری تنه ــت. پای ــرار گرف ق
محیطــی نیســت. کمیســیون مســئولیت اجتماعــی اتحادیــه 
اروپــا ) CSR )2006 را بــه عنــوان مفهومــی کــه بواســطه 
آن شــرکتها، اجتمــاع و محیــط زیســت ادغــام  گردیــده و در 
ــر پایــه فعالیــت هــای  ــا ذی نفعــان ب اقدامــات و تعامــالت ب
ــان  ــه نش ــد. اصــل داوطلبان ــی کن ــدا م ــود پی ــه نم داوطلبان
ــا،  ــی از ارزش ه ــد بخش ــول CSR بای ــه اص ــد ک ــی ده م
سیاســت هــا و اهــداف کلــی ســازمان باشــد تــا بــه فرهنــگ 

و تعهــد مدیریــت و کارکنــان تبدیــل گــردد.
● CSR و کیفیت 

منبــع  و  کیفیت)اتصــال  و    CSR شــده  گــم  حلقــه 
ــه آن نشــده اســت( قدرتمنــدی اســت کــه توجــه زیــادی ب

ــه منظــور کاهــش فرآیندهــا،  ــی ب ابزارهــای کیفیــت متفاوت
ــت  ــی در صنع ــره وری و کارای ــود به ــات، بهب ــش ضایع کاه

شــناخته شــده انــد  ولیکــن در فضــای کســب و کار مفهــوم 
و رویکــرد CSR بطــور گســترده ای شــناخته نشــده اســت. 
ــداری مــی  بخــش عمــده ای از آنچــه مــا تحــت عنــوان پای
ــه  ــز ب ــان نب ــت دارد. محقق ــی در کیفی ــه عمیق ــم ریش نامی
ــد و  ــوده ان ــاره نم ــت اش ــوم کیفی ــیع در مفه ــرات وس تغیی
ــه  ــت ب ــال حرک ــت در ح ــوم کیفی ــه مفه ــده ک ــات ش اثب
مرحلــه جدیــدی اســت. در ایــن ارتبــاط ارزیابــی و نظــارت 
ــر  ــد ب ــه و تاکی ــر رفت ــازمان فرات ــل س ــری از مراح ــر یکس ب
ــازمانی  ــت س ــای مدیری ــه ه ــام جنب ــام تم ــترش و ادغ گس
ــاره  ــهام داران درب ــدگاه " س ــوان دی ــه عن ــه ب ــود دارد ک وج

ــی شــود.  ــف م ــت " تعری ــه کیفی نظری
ــی  ــه خوب ــول CSR ب ــد اص ــی ده ــان م ــز نش ــواهد نی ش
ــام شــده اســت. از  در سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ادغ
طرفــی CSR نیــز بــا تمرکــز بــر بهــره وری انــرژی، ارزیابــی 
ــدگان،  ــن کنن ــارکت تامی ــن، مش ــره تامی ــنجش زنجی و س
ــه از  ــتری دارد ک ــر ارزش مش ــز ب ــات و تمرک ــش ضایع کاه
چالــش هــای قدیمــی در ارتبــاط بــا مدیریــت کیفیــت بــوده 
ــرد  ــا رویک ــش ه ــن چال ــودن ای ــرف نم ــتای برط و در راس
سیســتمی مدیریــت کیفیــت در ابزارهــای تحلیلــی ســازمان 
ــات ایجــاد  ــازمان، محصــوالت و خدم ــود س ــه منظــور بهب ب

شــده اســت. 
پیــاده ســازی فعالیــت هــای CSR در ارتبــاط بــا کارکنــان 
در دراز مــدت هزینــه هــای ســازمان را کاهــش مــی دهــد، 
ــاداری و تعهــد را افزایــش داده و کیفیــت کلــی عملکــرد  وف

فرآیندهــا را بهبــود مــی بخشــد. 
اجــرای  بــرای  چارچوبــی  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم 
سیاســت، اســتراتژی، فعالیــت هــا و فرهنــگ CSR در 
ــه ای  ــه پای ــد ک ــی کن ــاد م ــت ایج ــطوح مدیری ــی س تمام
اســت بــرای سیاســت هــای توســعه پایــدار، تعهــد کارکنــان، 

ــرد.  ــتمر عملک ــود مس ــت و بهب مدیری
کلیــد موفقیــت ســازمان ترکیبــی از تمرکــز بــر کیفیــت در 
ســطوح فرآینــدی و پیــروی از نیازهــای ذی نفعــان و جامعــه 

در راســتای رفــاه اجتماعــی بــرای خلــق ارزش مــی باشــد.
هــم CSR و هــم کیفیــت مــی خواهنــد در نهایــت بــه یــک 

مدیریت کیفیت و CSR ابزاری برای 
دستیابی به برتری و پایداری سازمان

 تایماز سید مصطفایی 
 رییس هیئت مدیره شرکت همراه مدیریت آرمانی

 و دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران
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نقطــه برســند: جلوگیــری از شکســت هــای شــرکت ناشــی 
از شکســت هــای مدیریتــی و حاکمیتــی، ولیکــن در هر دو 

موضــوع شــباهت هــا و تفــاوت هایــی وجــود دارد.
: CSR نقاط اشتراک کنترل کیفیت و

هنگامیکــه مدیریــت پیشــگیرانه کیفیــت وجــود دارد 
ــت  ــال در فعالی ــوان مث ــه عن ــود ب ــی ش CSR مطــرح م
ــه ای و  ــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ــوط ب هــای مرب
یــا نظــارت بــر فاضــالب، پســماندها و زبالــه هــای دفعــی .

هماننــد CSR، کیفیــت بــر پایــه ای از ارزش هــا و 
ــیب  ــدون آس ــال کاری ب ــتن س ــد " داش ــت. مانن باورهاس
ــای خارجــی  ــه ه ــت هزین ــر"، " مدیری ــه صف ــا " زبال " و ی
" و " تقویــت ارتبــاط بیــن کارکنــان و مدیریــت " کــه در 
دنیــای امــروز ایــن مســائل بــا محدودیــت و نگرانــی هــای  

ــرو اســت.  روب
ــه  ــر جامع ــیاری ب ــز بس ــت تمرک ــد کیفی ــز همانن CSR نی

ــر عملکــرد  ــت مشــتری" ب ــا "رضای ــه تنه دارد چــرا کــه ن
ســازمان تاثیــر گــذار اســت بلکــه "بهبــود کیفیــت زندگــی 
ــر  ــی اث ــر آن ب ــز ب ــان" نی ــت کارکن ــود رضای کاری" و "بهب

نیســت.
تفاوت CSR با کنترل کیفیت :

ــه  ــت در حالیک ــه هاس ــش هزین ــال کاه ــه دنب  CSR ب
کیفیــت بــر " مطابــق بــودن " اســتفاده یــا عــدم اســتفاده، 
تجزیــه و تحلیــل اثــرات و رفــع نقــاط گیــر فرآیندهاســت 
ــال  ــت و CSR کام ــد کیفی ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
ــا  انتشــار  ــاط ب ــن اهمیــت در ارتب ــی باشــد. ای همگــرا م
ISO26000 کــه اســتانداردی در مــورد مســئولیت 
 ISO26000 . اجتماعــی اســت ، تقویــت گردیــده اســت
عاملــی بــرای تعییــن چالــش هــای اســتراتژیک، حکومتــی 
و رهبــری بــرای هدایــت عملیــات، بهبــود عملکــرد و 
دســتیابی بــه پایــداری و نتایــج آن اســت. ایــن اســتاندارد 
ــراد و سیســتم هــای  ــن اف ــق و ریشــه ای بی ــاط عمی ارتب
مدیریــت کیفیــت بــا ارائــه راهنمایــی هایــی بــرای حقــوق 

ــه، مســائل  بشــر، حقــوق کار، شــیوه هــای تجــارت عادالن
ــاد  ــه ایج ــعه جامع ــدگان و توس ــرف کنن ــه مص ــوط ب مرب

نمــوده اســت.
ــت و  ــرد، صداق ــه ف ــرام ب ــوع احت ــر دو موض ــن ه در بط

شایســتگی وجــود دارد. 
: CSR نتیجه گیری و رهنمودهایی برای مدیریت

ــرکت  ــای ش ــت ه ــا و فعالی ــام CSR در سیاســت ه ادغ
باعــث بهبــود کیفیــت فرآیندهــا مــی گــردد. افزایــش رفــاه 
ــت  ــق اس ــن تلفی ــل از ای ــح حاص ــر نتای ــان از دیگ کارکن
ــه  ــازمان، ب ــه س ــان ب ــاداری کارکن ــظ وف ــر حف ــن ام و ای
ــد  ــداری بلن ــان و پای ــی کارکن ــاندن جابجای ــل رس حداق

ــال دارد. ــه دنب ــدت را ب م
ــرای  ــزوری ب ــه و کاتالی ــوان پای ــه عن ــت ب ــت کیفی مدیری
توســعه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و نهادینــه نمــودن 

ــر مــی باشــد. آن موث
در زیــر رهنمودهایــی بــرای مدیریــت پایــدار توصیــه 

ــود: میش
1- بنــگاه هــا بایــد یــک اســتراتژی بــرای مدیریــت پایــدار) 

مســئولیت اجتماعــی( آمــاده کنند.
2- اســتراتژی هــای بنــگاه در مدیریت،ســازماندهی و 

عملیــات هــای کســب و کار گنجانــده شــود.
3- بنــگاه هــا بــر اســاس ارزیابــی ریســک،ماتریس اهمیــت 

خــود را تشــکیل دهنــد.
بهبــود  فرایندهــای  را  در  بنــگاه هــا ذینعانشــان   -4

اجتماعــی و زیســت محیطــی دخیــل دهنــد.
5- بنــگاه هــا همــه تــالش ها،دســتاوردها و ریســک 
ــتناد  ــل اس ــه و قاب ــو صادقان ــه نح ــان را ب ــای مداومش ه
بــه مشــتریان،مصرف کننــدگان وو ذینفعــان دیگــر اطــالع 

ــد. دهن
 ) GRI( 6- بنگاههــا گــزارش جامــع مســئولیت اجتماعــی

را تهیــه و در دســترس همــگان قــرار دهنــد.
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<<< چکیده گزارش پژوهشی:

• از ســال 1970، چهاردهــم اکتبــر برابــر بــا 22 مهــر بــه نــام 
روز جهانــی اســتاندارد تعییــن و نــام گذاری شــد.

شــعار  بــا   2018 ســال  در  اســتاندارد  جهانــی  روز   •
»اســتانداردهای بیــن المللــی و چهارمیــن انقــالب صنعتــی« 

ــود.  ــی ش ــزار م برگ
• رتبــه ایــران در ســازمان جهانــي اســتاندارد از میــان 163 

کشــور بــه جایــگاه 23 ارتقــاء یافــت.
• فعالیت هــاي ســازمان ملــي اســتاندارد ایــران در پنــج 
ــي،  ــدازه  شناس ــاق، ان ــي انطب ــازي، ارزیاب ــوزه استانداردس ح
تاییــد صالحیــت و فعالیــت  هاي پژوهشــي اســتاندارد تعریف 

مــي  شــود.
• ســازمان ملــی اســتاندارد در حــال حاضــر بــا عضویــت در 
و    ISO، OIML، CODEX،IEC بین المللــی  هــای  ســازمان 
ــه  ای RISCAM و SMIIC در  ــای منطق ــازمان  ه BIPM  و س

فعالیــت  هــای تدویــن اســتاندارد ایــن ســازمان ها مشــارکت 
مــی  نمایــد.

ــم و  ــول عل ــتاندارد، از اص ــیما: اس ــری صداوس ــش خب پژوه
فــن  آوری اســت کــه در پیشــرفت صنعــت و اقتصــاد نقــش 
ــی  ــام  های ــررات و نظ ــد، مق ــتاندارد قواع ــزایی دارد. اس به س
ــه  هــای بشــری  ــج علمــی، فنــاوری و تجرب ــر نتای مبتنــی ب
ــه،  ــدت روی ــی، وح ــاد هماهنگ ــور ایج ــه منظ ــه ب ــت ک اس
افزایــش میــزان تفاهــم، تســهیل ارتباطــات، توســعه صنعــت، 
ــی و حفــظ ســالمت و ایمنــی  ــی در اقتصــاد مل ــه جوی صرف

ــه کار مــی رود. عمومــی ب
المللــی اســتاندارد در  اندیشــه تشــکیل ســازمان بیــن 

چهاردهــم اکتبــر ســال 1947 در نشســت رؤســای مؤسســه  
ــکل  ــدن ش ــور در لن ــج کش ــت و پن ــتاندارد بیس ــای اس ه
گرفــت. از ســال 1970، چهاردهــم اکتبــر برابــر بــا 22 مهــر 
ــده  ــذاری ش ــن و نامگ ــتاندارد تعیی ــی اس ــام روز جهان ــه ن ب
ــو اســت و به دلیــل  ــن ســازمان غیــر دولتــی در ژن اســت. ای
ــن  ــه قوانی ــل ب ــن مؤسســه تبدی ــه اســتانداردهای ای ــن ک ای
می شــود از بیشــتر ســازمان های غیردولتــی قدرتمندتــر 
اســت. امــروزه نزدیــک بــه 163 کشــور عضــو ایــن ســازمان 

ــز یکــی از آنهاســت. ــران نی ــه ای هســتند ک

<<< تاریخچه تشکیل سازمان ملي استاندارد

در ســال 1304 شمســی اولیــن حرکــت مــدون در ارتبــاط بــا 
اســتاندارد و اســتاندارد نویســی در ایــران بــا تصویــب قانــون 
ــد. در ســال 1332 بصــورت  ــاز گردی اوزان و مقیــاس هــا آغ
ــی تأســیس  ــر نظــر اداره بازرگان ــک اداره آزمایشــگاهی زی ی
گردیــد کــه در زمینــه کنتــرل کاالهــای وارداتــی، صادراتــی 
ــال 1339  ــد. در س ــت نمای ــور فعالی ــل کش ــدات داخ و تولی
ــران " در  ــتاندارد ای ــه  اس ــیس موسس ــازه تُاس ــون " اج قان
شــش مــاده بــه تصویــب مجلــس وقــت رســید. در ایــن ســال 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان بین الملل ــت س ــه عضوی ــماً ب ــران رس ای

پذیرفتــه شــد.
ــه  ــون موسس ــه قان ــی ب ــواد الحاق ــون م ــال 1349 قان در س
هفــده  ایــران شــامل  تحقیقــات صنعتــی  و   اســتاندارد 
ــید.  ــت رس ــین وق ــب مجلس ــه تصوی ــره ب ــاده و دو تبص م
ــال  ــت انتق ــورد بااهمی ــا م ــا 1371تنه ــالهای 1353ت در س
موسسه اســتاندارد از وزارت اقتصــاد و دارایــی بــه وزارت 
ــون اصــالح  ــادن می باشــد. در ســال 1371 قان ــع و مع صنای
قوانیــن و مقــررات موسســه  اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی 

<<< گزارش پژوهشی:
روز جهانی استاندارد 

ــال  ــد س ــي چن ــران در ط ای
اخیــر دســتاوردهاي زیــادي 
اســتانداردهاي  زمینــه  در 
ــت.  ــته اس ــي داش ــن الملل بی
ــازی  ــتاندارد س ــتاندارد و اس اس
از ارکان اساســی پیشــرفت در 
ــند. ــی باش ــف م ــع مختل صنای
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اســالمی  گذشــت.  از تصویــب مجلــس شــورای  ایــران 
ــي  ــازمان مل ــن در اســفند 1394 طــرح تاســیس س همچنی
اســتاندارد کــه دارای 5 فصــل و 61 مــاده بــوده در مجلــس 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــالمي ب ــوراي اس ش

<<< استانداردهای بین  المللی تضمین کننده تغییر مثبت

ــی و  ــا تغییــر بازارهــای جهان امــروزه جامعــه بیــن  الملــل ب
ــا  ــزوم رفــع متــوازن چالــش  هــای اقتصــاد کالن همــراه ب ل
درخواســت های اضطــراری بــرای پاســخی جــدی بــه تغییــرات 
آب و هوایــی مواجــه اســت. در ایــن محیــط پیچیــده، اســتانداردهای 
بیــن المللــی بــا تشــریح مشــخصات و ویژگــی  هایــی کــه توانایــی 
گشــودن بازارهــای جهانــی را دارنــد، بــا ایجــاد توانمنــدی در محیــط  
هــای تجــاری، شــتاب فزاینــده در گســترش رشــد اقتصــادی و کمک 
ــه  ــری در هدایــت ب ــه تعدیــل و تنظیــم آب و هــوا، ابزارهــای موث ب
ــی  ــن الملل ــتانداردهای بی ــند. اس ــی  باش ــت م ــر مثب ــوی تغیی س
ــای  ــش  ه ــته در بخ ــان برجس ــرات کارشناس ــاع نظ ــل اجم حاص
ــرژی در حمــل و  ــی ان ــرژی و کارآی ــرق و ان ــم از آب و ب ــت اع صنع
نقــل، سیســتم  هــای مدیریــت، تغییــرات آب و هوایــی، بهداشــت و 

درمــان، ایمنــی و فــن آوری ارتباطــات و اطالعــات هســتند.
 

 <<< منافع استاندارد سازی:

ــاده ســازی  ــه پی ــی کــه ب ــرای ســازمان هــا: ســازمان  های ــع ب مناف
اســتانداردها مــی  پردازنــد، مــی تواننــد از طریــق آگاهــی یافتــن از 
نیازهــای کار و محصــول و بــازار، عملکــرد خــود را بهبــود بخشــیده و 

در نتیجــه ســهم خــود را نیــز در بــازار افزایــش دهنــد.
ــوالت  ــدگان، محص ــرف کنن ــده: مص ــرف کنن ــرای مص ــع ب  مناف
ــان بیشــتر  ــر و اطمین ــا کیفیــت و قیمــت بهت اســتاندارد شــده را ب
از مولفــه -هــای مختلفــی کــه برایشــان کاربــرد دارد، اســتفاده مــی  
کننــد. لــذا نــه تنهــا کیفیــت خــود محصــول اســتاندارد شــده، بلکــه 
نگهــداری و خدمــات پــس از فــروش آن نیــز بــرای مصــرف کننــده 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. همچنیــن کاهــش ریســک عــدم 

شــناخت محصــول از دیگــر منافــع استانداردســازی مــی  باشــد.
منافــع بــرای جامعــه: حفــظ ســالمت و بهداشــت جامعــه، اســتفاده 
بهینــه، اثربخشــی و کارایــی، یکــی دیگر از تاثیرات اســتاندارد ســازی 
بــوده کــه منافــع آن متوجــه جامعــه مــی باشــد. همچنیــن موازیــن 
زیســت محیطــی و پیشــگیری از آلودگــی از مقولــه  هایــی هســتند 

کــه در هــر اســتاندارد مرتبــط بــا محصــول دیــده مــی شــود. 

<<< سطوح مختلف استانداردسازی

استاندارد سازی در چهار سطح انجام می  شود :

اســتانداردهای کارخانــه  ای: ایــن اســتانداردها توســط کارخانــه هــا و 
یــا تولیدکننــدگان بــه منظــور اســتفاده در همــان واحــد تدویــن می  
شــوند. البتــه در کشــورهای توســعه یافتــه اســتانداردهای کارخانــه  
ای از کیفیــت و کارایــی باالیــی برخوردارنــد و توســط ســازمان ملــی 
اســتاندارد کشــور ذیربــط بــه عنــوان اســتاندارد ملــی پذیرفتــه مــی 

شــوند.
ــن  ــان ممک ــه  ای از جه ــر منطق ــه  ای: در ه ــتانداردهای منطق اس
اســت چنــد کشــور همجــوار بــرای ایجــاد تســهیالت در امــر 
صــادرات و واردات خــود اقــدام بــه تدویــن اســتانداردهای مشــترک 
نماینــد. ماننــد اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا کــه توســط کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اروپــا تدویــن مــی شــوند و قابــل قبــول بــرای همــه 

ــن کشــورها هســتند. ای
ــور  ــر کش ــه در ه ــتند ک ــتانداردهایی هس ــی: اس ــتانداردهای مل اس
ــوند. در  ــی ش ــن م ــازی تدوی ــی استانداردس ــازمان متول ــط س توس
ــدگان،  ــرف کنن ــدگان، مص ــد کنن ــتانداردها، تولی ــن اس ــن ای تدوی
صادرکننــدگان، واردکننــدگان، نماینــدگان مراکــز دولتــی و تجــاری، 
مراکــز پژوهشــی، دانشــگاه هــا، مراکــز ارزیابــی انطبــاق مرتبــط بــا 
ــی  ــتانداردهای مل ــد. اس ــی  نماین ــارکت م ــتاندارد مش ــوع اس موض
ــک  ــرای ی ــول ب ــل قب ــت قاب ــل کیفی ــده حداق ــن کنن ــد تامی بای

ــند. ــت باش ــا خدم ــراورده ی ف
ــط  ــه توس ــتند ک ــتانداردهایی هس ــی: اس ــن الملل ــتانداردهای بی اس
ــاط و  ــی اســتاندارد جهــت ســهولت ارتب ســازمان  هــای بیــن الملل
رفــع مشــکالت فنــی تهیــه و تدویــن مــی شــوند. در تدویــن ایــن 

ــد. ــارکت دارن ــورها مش ــی کش ــتانداردها، تمام اس

<<< جمع  بندی >>>

ــادي در زمینــه  ــران در طــي چنــد ســال اخیــر دســتاوردهاي زی ای
ــي داشــته اســت. اســتاندارد و اســتاندارد  اســتانداردهاي بیــن الملل
ســازی از ارکان اساســی پیشــرفت در صنایــع مختلــف مــی  باشــند. 
اســتاندارد ســازی مــدون بــه عنــوان یــک مکانیــزم رســمی، 
ــا ســطح پیشــرفت صنعــت  مبنــای همگرایــی قابــل مالحظــه  ای ب
ــن جهــت نیــل  ــف جهــان دارد. بنابرای و فــن  آوری در نقــاط مختل
ــه  ــد مقول ــی، بای ــرفت صنعت ــادی و پیش ــزرگ اقتص ــداف ب ــه اه ب
اســتاندارد و اســتاندارد ســازی و مشــارکت فعــال در تدویــن 
ــرار  ــتری ق ــه بیش ــورد توج ــی م ــی و مل ــن الملل ــتانداردهای بی اس
گیــرد. اجــراي اســتانداردها بــه نفــع تمــام مــردم و اقتصــاد کشــور 
اســت و باعــث افزایــش صــادرات و فــروش داخلــي و تامیــن ایمنــي 
ــه   ــت و هزین ــي در وق ــه جوی ــدگان و صرف و بهداشــت مصــرف کنن
ــش  ــي و کاه ــاه عموم ــي و رف ــد مل ــش درآم ــه افزای ــا و در نتیج ه

قیمــت  هــا مــي  شــود.
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اختتامیــه  و  کیفیــت  ملــی  روز  بزرگداشــت  مراســم   
ــر  ــران و تقدی ــت ای ــی کیفی ــی مل ــن دوره ارزیاب پانزدهمی
ــی  ــازمان مل ــس س ــور  ریی ــا حض ــر ب ــای برت ــازمان ه از س
اســتاندارد ایــران و معاونیــن ، نایــب  رییــس مجلــس شــورای 
ــره انجمــن مدیریــت کیفیــت  اســالمی ،اعضــای هیــات مدی
ایــران، معاونیــن وزارت آمــوزش و پــرورش ،روســای انجمــن 
هــا ،ارزیابــان جایــزه ملــی کیفیــت ایران،اســاتید دانشــگاه و 
ــدگان و صنعتگــران ، ســه شــنبه 22  ــد کنن ــی از تولی جمع
ــاورزی  ــادن و کش ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــان 97 در ات آب
ایــران توســط انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا همــکاری 

ــزار شــد. ــران برگ ــی اســتاندارد ای ســازمان مل

ــه  ــت تهی ــری کیفی ــرای اندازه گی ــار ب <<< 7 معی
ــت  ــده اس ش

ــی  ــاون ارزیاب ــات مع ــدس بی ــای مهن ــم آق ــدای مراس در ابت
ــه:  ــان اینک ــا بی ــران ب ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــت س کیفی
مقولــه کیفیــت به دنبــال نیازهــای فراتــر از استانداردهاســت، 
ــای  ــی، مدل ه ــای کیف ــای ارزیابی ه ــنگ بن ــه س ــت ک گف
کیفیــت اســت و در همیــن راســتا هفــت معیــار بــرای 

ــم. ــف کرده ای ــت تعری کیفی
مســلم بیــات معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی 
اســتاندارد گفــت: در موضــوع کیفیــت اعتمــاد خیلــی مهــم 
ــب و کار  ــرای کس ــن ب ــی ام ــاد فضای ــه ایج ــرا ک ــت، چ اس

. می کنــد
بیــات تأکیــد کــرد: کیفیــت در محصــول و کاالهــای تولیــد 
ــه  ــول ب ــای محص ــی از ویژگی ه ــورده و یک ــره خ ــده گ ش
شــمار می آیــد، بــه ایــن معنــی کــه میــزان پولــی کــه یــک 
مشــتری تمایــل دارد، بــرای یــک محصــول پرداخــت کنــد، 

ــود. ــوان می ش ــت عن کیفی
ــت:  ــتاندارد گف ــی اس ــازمان مل ــت س ــی کیفی ــاون ارزیاب مع
ــی  ــزان نیازمندی های ــتاندارد )iso( می ــی اس ــازمان جهان س
کــه یــک مســئول بــه عنــوان خدمــت می  توانــد ارائــه کنــد، 

ــد. ــان می کن ــت بی ــف کیفی ــوان تعری ــه عن ب
ــر  ــت ب ــز و دق ــتانداردها تمرک ــرد: در اس ــار ک ــات اظه بی
ــی در کیفیــت دنبــال  ویژگی هــای یــک محصــول اســت، ول

ــتیم. ــتانداردها هس ــر از اس فرات
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد بــا اشــاره 
ــری  ــر رهب ــک مدی ــه ی ــت: وظیف ــر گف ــک مدی ــه نقــش ی ب
اســت و مــا در سیســتم های کیفیــت بــه دنبــال ایــن 
ــک فضــای  ــه ی ــع ســازمانی و جامع ــن مناف ــه بی هســتیم ک

ــود. ــاد ش ــی ایج معتدل
ــم  ــف کرده ای ــت تعری ــرای کیفی ــار را ب ــزود: 7 معی ــات اف بی
ــر  ــت. مدی ــازی اس ــار توانمندس ــوان معی ــه عن ــدادی ب و تع
ــد  ــد، بای ــد بخشــنامه ای صــادر کنن ــر بخواهن و مســئولی اگ
تعامــل خوبــی بــا ذی نفعــان برقــرار کنند و ســپس بخشــنامه 
صــادر و تصمیــم اتخــاذ شــود، زیــرا بســیاری از آســیب هایی 
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــود، ب ــاد می ش ــا ایج ــه م ــه در جامع ک

ــا ذی نفعــان اســت. ارتبــاط خــوب ب

ــک  ــه ی ــع منجــر ب ــاط خــوب ذی نف ــرد: ارتب ــح ک وی تصری
رابطــه خــوب در اجتمــاع می شــود و رابطــه ای کــه می توانــد 
ــر  ــود. ه ــج ش ــه منت ــراد جامع ــان و اف ــاداری کارکن ــه وف ب

ــم نقــش بســیار مهمــی  ــن چرخــه می توانی ــا در ای ــدام م ک

ی و اجتماعی
صاد

ت محور توسعه اقت
کیفی

گزارش مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
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را ایفا کنیم.
ــت:   ــتاندارد گف ــی اس ــازمان مل ــت س ــی کیفی ــاون ارزیاب مع
ــده  ــرورش ش ــوزش و پ ــش آم ــه بخ ــژه ب ــه وی ــال توج امس
اســت و 27 هــزار و 750 مدرســه در مــدل  تعالــی کیفیــت 

ــر  ــون نف ــش از 4 میلی ــه و بی ــرار گرفت ــورد بررســی ق م
ساعت روی این موضوع کار شده است.

ــا کمــک کنــد  ــه م ــد ب ــن مــدل می توان وی اظهــار کــرد: ای
کــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود را بشناســیم، 9 هــزار و 250 
مدرســه در ســطح اســتان شناســایی می شــوند و بــر حســب 

امتیــازات در نهایــت 417 مدرســه در ســطح کشــور 
ــه  ــی 125 مدرس ــش نهای ــس از پای ــه پ ــد ک ــا می یاب ارتق
ــوند. ــناخته ش ــاز ش ــوان ممت ــه عن ــه ب ــوند ک ــق می ش موف

بیــات گفــت: در نهایــت هــم دو مدرســه انتخــاب کــه امــروز 
از آنهــا تقدیــر می شــود، همچنیــن در بیــن واحدهــای 
ــد و در  ــات از 5 واح ــوزه ارتباط ــد و در ح ــی 8 واح صنعت
مجمــوع از 25 واحــد بنــگاه از لحــاظ تعریــف عمومــی 
موفــق می شــوند تــا گواهــی اهتمــام و تندیــس جایــزه ملــی 

ــد. ــت کنن ــور را دریاف ــت کش کیفی

<<< انتظارات جامعه فراتر از کیفیت کنونی کاالها است
ــن  ــس انجم ــان  ریی ــن انتصاری ــن مراســم فرزی ــه ای در ادام

ــای  ــاخت ه ــت: زیرس ــار داش ــران اظه ــت ای ــت کیفی مدیری
کنونــی کشــور در موضــوع کیفیــت جــاری نیســت کــه یکــی 
ــن  ــه ای ــی ک ــت؛ در حال ــازی اس ــام استانداردس ــا نظ از آنه
ــا در  ــده، ام ــول ش ــان متح ــر در جه ــه اخی ــام در 2 ده نظ

ــده اســت. ــان قدیمــی مان ــران همچن ای
ــاخت  ــعه زیرس ــرای توس ــن ب ــن انجم ــرد: ای ــه ک وی اضاف
هــای کیفیــت و بهتــر شــدن  وضعیــت آن در همــه ســازمان 
هــا، اقــدام هایــی انجــام داده کــه از جملــه »معرفــی 
ــی  ــدل ارزیاب ــی م ــت، طراح ــت کیفی ــتانداردهای مدیری اس
ــت«  ــی کیفی ــزه مل ــزاری 15 دوره جای ــت و برگ ــی کیفی مل

ــت. اس

ــه مــوازات ایــن اقــدام هــا، فعالیــت  ــان ادامــه داد: ب انتصاری
ــعه  ــت توس ــعه مدیری ــه توس ــز در زمین ــری نی ــای دیگ ه
ــن  ــه مهمتری ــه انجــام رســیده ک ــت در ســطح کالن ب کیفی
ــرای مرکــز پژوهــش هــای مجلــس  آنهــا انجــام پژوهشــی ب
بــوده کــه پــس از چهــار ســال، بــه تدویــن و تصویــب قانــون 

ــد اســتاندارد در کشــور منجــر شــده اســت. جدی
وی گفــت: ایــن قانــون با نــام »تقویــت و توســعه اســتاندارد« 
بــه دولــت ابــالغ شــده کــه یکــی از ابزارهــای اساســی بــرای 

توســعه کیفیــت در کشــور محســوب مــی شــود.
ایــن مســئول ادامــه داد: واگــذاری نظــارت بــر اجــرای 
نویــن  رویکردهــای  جملــه  از  مــردم،  بــه  اســتاندارد 
ــت از  ــون حمای ــل آن »قان ــه مکم ــت ک ــازی اس استانداردس

اســت. تولیدکننــدگان«  و  حقــوق مصــرف کننــدگان 
استانداردســازی،  نویــن  رویکــرد  در  داشــت:  بیــان  وی 
ــه  ــه می گیــرد و تنهــا ب حکومــت از برخــورد مســتقیم فاصل
می پــردازد،  نهادســازی  و  برنامه ریــزی  سیاســت گذاری، 
همچنیــن قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده جــاری 

مــی شــود.
ــام  ــعه نظ ــت و توس ــون تقوی ــرد: قان ــد ک ــان تاکی انتصاری
اســتاندارد تکلیــف قانونــی بــرای توســعه نظــام منــد کیفیــت 

ــت. ــطح کالن اس در س
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت افــزود: بهبــود کیفیــت بــه 
معنــای توســعه بنگاههــا و در نهایــت توســعه اقتصــادی بــوده 
و محــور توســعه اقتصــادی و اجتماعــی اســت. البتــه زمانــی 
مــی توانیــم بــه توســعه کیفیــت امیــدوار باشــیم کــه کیفــی 

ســازی در ســطح اقتصــاد کالن رخ دهــد.

ــطه وزارت  ــوزش متوس ــت آم ــت معاون <<< سرپرس
آمــوزش و پــرورش از دریافــت جایــزه ملــی کیفیــت 
از ســوی 125 مدرســه در اولیــن ســال اعطــای 

ــر داد. ــت خب ــی کیفی ــزه مل جای
سرپرســت معاونــت آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و 
ــت  ــی کیفی ــک روز مل ــا تبری ــش ب ــن همای ــرورش در ای پ
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ــی  ــزه مل ــه جای ــت ک ــالی اس ــن س ــال اولی ــت: »امس گف
کیفیــت بــه واجــدان شــرایط اعطــا می شــود و ایــن افتخــار 
ــه معــاون  رییس جمهــوری  مهمــی اســت و ایــن اتفــاق را ب
و  رییــس ســازمان اســتاندارد و مدیــران مدارســی کــه 
ــم. ــک می گوی ــوند، تبری ــزه ش ــن جای ــد ای ــته اند واج توانس

ــا امســال  ــه داد: »125 مدرســه م عبدالرســول عمــادی ادام
ــروز از  ــه ام ــده اند ک ــزه ش ــن جای ــب ای ــرایط کس ــد ش واج

ــر ــن تقدی ــه صــورت نمادی ــداد 10 مدرســه ب تع
 می شــود و امیدواریــم در برنامــه مفصلــی از همــه 125 

ــم. ــر کنی ــه تقدی مدرس
ــند  ــی باش ــا کیف ــدارس م ــر م ــم اگ ــن داری ــزود: »یقی او اف
ــر از  ــتری متاث ــدت بیش ــا ش ــم ب ــا ه ــد م ــت و تولی صنع

مــدارس، ارتقــا پیــدا می کننــد.«
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــی مدیری ــه تعال ــه برنام ــادی ب عم
ــه  ــک برنام ــد ی ــرورش واج ــوزش و پ ــال 1390 آم »از س
راهبــری بــه نــام ســند تحــول بنیادیــن شــد. ایــن ســند در 
ــف کــرده اســت کــه  مقیــاس کالن، شــش زیرنظــام را تعری
ــش  ــن ش ــتند. ای ــده دار هس ــازی ها را عه ــش توانمندس نق
زیرنظــام مدیریــت و راهبــری، پژوهــش و ارزشــیابی، برنامــه 
درســی ملــی، فضــا و تجهیــزات، منابــع انســانی، منابــع مالــی 
ــرورش  ــا اســتفاده از کیفیتبخشــی آموزش وپ ــه ب هســتند ک
در چارچــوب برنامه هــای ایــن 6 زیرنظــام، بــه نتایــج و 
ــی، علمــی و  ــت در ســاحت های تربیت ــم و تربی ــداف تعلی اه
فناورانــه، عبــادی، اعتقــادی، زیســتی و بدنــی، حرفــه ای و … 

ــم. ــدا می کنی ــت پی دس
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: »برنامــه راهبــری 
ملــی وقتــی در ســطح مدرســه بومی ســازی و عملیاتــی 
شــد، نامــش را برنامــه تعالــی مدیریــت مدرســه گذاشــتیم، 
ــه  ــازی را در درون مدرس ــن کار توانمندس ــه همی ــن برنام ای
ــج وارد  ــه تدری ــال ب ــار س ــدارس در چه ــده دارد. م ــر عه ب
ایــن برنامــه شــدند. ایــن برنامــه مرتــب ویرایش هــای 
جدیــد پیــدا کــرد و تعالــی مرتــب بازبینــی شــد. ایــن برنامــه 
توســط ســازمان ملــی اســتاندارد مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت 
و خوشــحالیم کــه ایــن برنامــه واجــد دریافــت جایــزه کیفیت 

شــد.«
عمــادی گفــت: »در ســطح ملــی 125 مدرســه واجــد شــرایط 
ــدارس  ــده م ــال های آین ــم در س ــدند و امیدواری ــاز ش ممت
بیشــتری خیــز بردارنــد و جایــزه کیفیــت را دریافــت 
ــم  ــی و ه ــدارس دولت ــم م ــدارس ه ــن م ــن ای ــد. در بی کنن
غیردولتــی وجــود دارنــد امــا عمــده ایــن مــدارس دولتــی و 
عــادی هســتند کــه واجــد شــرایط دریافــت جایــزه کیفیــت 
ــش، هفتــه  ــئول ایــن بخ ــه عنــوان مس ــن ب شــده اند. م
گذشــته هــم در جلســه شــورای معاونــان وزارت خانــه اعــالم 

ــرص  ــتریان پروپاق ــی از مش ــال یک ــر س ــا ه ــه م ــردم ک ک
ــود.« ــم ب ــت خواهی ــی کیفی ــزه مل جای

او افــزود: »ســال آینــده 44 هــزار مدرســه بــه فراینــد 
ــدوارم گام هــای  ــت وارد می شــوند و امی ــی مدیری طــرح تعال

ــم.« ــت برداری ــوی کیفی ــه س ــری را ب بلندت

ــری  ــی 7 براب ــد 3 و صرفه جوی ــش تولی <<< افزای
ــرف آب  ــه در مص ــوالد مبارک ف

ــا اعــالم تولیــد نیمــی از فــوالد  مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ب
ایــران توســط ایــن شــرکت بورســی از 

ــد و مصــرف آب طــی  ــری تولی ــش  3 و کاهــش 7 براب افزای
ــر داد.  17 ســال خب

ــت:  ــت گف ــی کیفی ــان در مراســم روز مل حمیدرضــا عظیمی
ــا تولیــد بیــش از 10 میلیــون تــن، نیمــی از  فوالدمبارکــه ب
فــوالد ایــران را تولیــد می کنــد و بزرگتریــن بنــگاه صنعتــی 
ــارد  ــا ســرمایه اســمی 7500 میلی محســوب می شــود کــه ب
تومانــی دارای ارزش روز بــازار ســهام 45 هــزار میلیــارد 

ــی اســت. تومان
ــد  ــد تولی ــه درص ــک و س ــاص ی ــه اختص ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــت: ای ــوالد" گف ــه "ف ــت ب ــش صنع ــی و بخ ــص مل ناخال
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــته 6 ه ــال گذش ــی س ــرکت بورس ش
ســود خالــص داشــت و ســاالنه حــدود هــزار میلیــارد تومــان 
ــازار،  ــدی ب ــهم50 درص ــظ س ــد و در حف ــی ده ــات م مالی
بــرای جلــب رضایــت مشــتریان تــالش مــی کند.ایــن مقــام 
ــرای  ــرف آب ب ــال 70 مص ــی س ــه داد: درحال ــئول ادام مس
ــود  ــب ب ــر مکع ــن ، 16.4 مت ــون ت ــدود 2.4 میلی ــد ح تولی
ــن ،  ــون ت ــدود 7.6 میلی ــد ح ــا تولی ــر ب ــال حاض ــه در ح ک
ــه عبارتــی  ــه 2.7 مترمکعــب رســیده اســت. ب مصــرف آب ب
ــرف آب 7  ــری، مص ــد 3 براب ــش تولی ــر افزای ــر در براب دیگ
برابــر کــم شــده کــه ناشــی از توجــه بــه کیفیــت و مســائل 
زیســت محیطــی اســت.عظیمیان بــا اشــاره بــه کســب یکــی 
از معتبرتریــن جوایــز بنیــاد کیفیــت جهانــی در اروپــا، 
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افــزود: بــا توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی و خشکســالی، 
ــرار دارد. ــا ق ــدر برنامه ه ــت آب در ص بازیاف

<<< استاندارد تسهیل کننده صادرات است
در ادامــه ایــن مراســم نیــز نیــره پیروزبخــت ؛  رییــس 
ــهیل کننده  ــتاندارد تس ــت: اس ــتاندارد گف ــی اس ــازمان مل س

صــادرات اســت و راه را بــرای صــادرات کاالهــای  باکیفیــت 
ــت. ــت اس ــای بی کیفی ــع ورود کااله ــته و مان ــاز گذاش ب

ــا  ــت ب ــی کیفی ــم روز مل ــروز در مراس ــت ام ــره پیروزبخ نی
اشــاره بــه تصویــب قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد 
ــرف  ــدگان و مص ــد کنن ــت، تولی ــا حاکمی ــت ی ــت: دول گف
ــوند. ــوب می ش ــت محس ــی کیفی ــران اصل ــدگان بازیگ کنن

ــع  ــه مجام ــا پیوســتن ب ــت ب ــان داشــت: دول پیروزبخــت بی
کیفیــت  بــه  می توانــد  بین المللــی   کنوانســیون های  و 
کمــک کنــد. البتــه ممکــن اســت نقــش دولــت در مــواردی 
ــی  ــه بنگاه هــای دولت ــی اســت ک آســیب زا  باشــد و آن زمان

ــوند. ــت می ش ــی وارد  رقاب ــش خصوص ــای بخ ــا بنگاه ه ب
وی اظهــار داشــت: مؤلفــه دوم کیفیــت جامعــه تولیــد 
ــه  ــد ب ــه بای ــت اســت ک ــدگان  خدم ــه کنن ــدگان و ارائ کنن
ــته  ــروه داش ــن گ ــی از ای ــی، انتظارات ــن عملیات ــوان رک عن

ــیم. باش
معــاون رییــس جمهــور افــزود: در شــرایط تحریــم  کارآفرینان 

می تواننــد عرصــه خوبــی بــرای مبــارزه فراهــم کننــد.
ــاره  ــت اش ــه کیفی ــومین مؤلف ــه س ــه ب ــت در ادام پیروزبخ
ــه  ــم از جمل ــدگان ه ــرف کنن ــه مص ــت:  مؤلف ــرد و گف ک
ــد،  ــته باش ــد داش ــت می توان ــه کیفی ــت ک ــی اس مؤلفه های
ــم و  ــه نداری ــر در جامع ــده مطالبه گ ــوز مصــرف کنن ــا هن ام

ــت. ــت رف ــری کیفی ــمت مطالبه گ ــه س ــد ب بای
وی اظهــار داشــت: در مجمــوع اگــر بــه اســتاندارد بــه عنــوان 
ــه  ــک مقول ــت ی ــود، کیفی ــگاه ش ــکال ن ــه تکنی ــک مقول ی

اقتصــادی اســت.
ــه عنــوان   رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت:  ب

غیــر  عوامــل  می خواهــم  اســتاندارد  ســازمان  مســئول 
اقتصــادی بــر مؤلفه هــای اســتاندارد تاثیــر نگــذارد و از خــط 

ــور نشــود. ــا عب قرمزه
پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه اگــر مفاهیــم جدیــدی کــه وارد 
ــعه  ــه ســمت توس ــود، ب ــت ش ــده رعای ــتاندارد ش ــون اس قان
ــتگاه ها   ــت: دس ــار داش ــت. وی  اظه ــم رف ــادی خواهی اقتص

ــه ســمت مقــررات فنــی حرکــت کننــد. ــد ب بای
 رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد بــا بیــان اینکــه اســتاندارد 
مانــع صــادرات نیســت، بلکــه تســهیل کننده صــادرات 
ــته ایم و  ــاز گذاش ــادرات ب ــرای ص ــا راه را ب ــت: م ــت، گف اس
ــه  ــا اســتاندارد کشــور مقصــد هــم می شــود کاالهــا را روان ب

ــازار کــرد. ب
پیروزبخــت گفــت: خوشــبختانه بــرای اینکــه کاالهــای 
صادراتــی ایــران بــه عــراق توســط خــود ایــران کنتــرل شــود، 
ــالم  ــه زودی آن را اع ــه ب ــده ک ــام ش ــی انج ــات خوب اقدام

ــرد. ــم ک خواهی
وی  اظهــار داشــت: بنابرایــن اگــر مطالبــی بیــان شــده کــه 
ــع صــادرات کاال اســت، در همیــن جــا  نظــام اســتاندارد مان
می گویــم نظــام اســتاندارد تســهیل کننــده صــادرات و 
ــت ــور اس ــه کش ــت ب ــای بی کیفی ــرای ورود کااله ــی ب مانع

ــا  ــه نهاده ــته ب ــی و وابس ــای دولت ــرکت ه <<< ش
ــی ــش خصوص ــدن بخ ــک مان ــل کوچ عام

ــرای  ــران ب علــی مطهــری گفــت: در حــال حاضــر ضعــف ای
ــت،  ــت نیس ــئله کیفی ــا مس ــی تنه ــای جهان ــه بازاره ورود ب
بلکــه ناشــی از کوچــک بــودن بخــش خصوصــی اســت، زیــرا 

بیشــتر بــازار در اختیــار شــرکت هــای دولتــی و  وابســته بــه 
نهادهــا اســت.

نایــب  رییــس مجلــس شــورای اســالمی در اختتامیــه 
پانزدهمیــن دوره جایــزه ملــی کیفیــت بــا اشــاره بــه اینکــه  
ــتم،  ــحال هس ــتاندارد خوش ــت اس ــون تقوی ــب قان از تصوی
گفــت: در ســال حمایــت از کاالی  ایرانــی هســتیم و جایــزه 
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ملــی کیفیــت بــرای امســال معنــای بهتــری پیــدا مــی کنــد.
علــی مطهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه کیفیــت کاال از شــرایط 
مهــم بــرای حضــور در بــازار جهانــی  اســت، افــزود: یکــی از 
مشــکالت مــا حضــور کمرنــگ در بــازار جهانــی بــه ویــژه در 

بــازار کشــورهای همســایه اســت،
 ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه توانســته ســهم خوبــی از 
ایــن بازارهــا داشــته باشــد،در شــرایطی کــه بــا برخــی از ایــن 

ملــت هــا مــا پیونــد قــوی  تــری داریــم.
ــه  ــی ب ــا متک ــی تنه ــازار جهان ــور در ب ــرد حض ــد ک او تاکی
کیفیــت نیســت، تصریــح کــرد: ایــن مســئله تاحدودی ناشــی 
ــان  ــه در زم ــرای نمون ــت، ب ــی اس ــش خصوص ــف بخ از ضع
ــی  ــای ایران ــرکت ه ــرای ش ــی ب ــت خوب ــر فرص ــم قط تحری
ــا در  ــا تولیدکننــده هــای ترکیــه پیشــی گرفتنــد ی ــود، ام ب
ــران در روســیه  ــه و روســیه، ســفیر ای ــالف ترکی ــان اخت زم
اعــالم کــرد مقــام هــای روســی خواســتار صــادرات شــرکت 
ــد، امــا شــرکت هــای ایرانــی  ــه روســیه بودن هــای ایرانــی ب

ــتند. ــرای آن را نداش ــی اج آمادگ
ــط  ــازار توس ــی از ب ــر بخش ــال حاض ــزود: در ح ــری اف مطه
ــا  ــه نهاده ــی و شــرکت هــای وابســته ب شــرکت هــای دولت
ــده  ــای خصوصــی کوچــک مان تصاحــب شــده و شــرکت ه

ــم. ــن مشــکل را حــل کنی ــد ای ــه بای ــد ک ان

ــا اعطــای  در مراســم روز ملــی کیفیــت از واحدهــای برتــر ب
گواهــی و تندیــس جایــزه ملــی کیفیــت قدردانــی شــد.

ــت  ــه،ارزیابی کیفی ــزار مدرس ــش از 27 ه ــن دوره بی در ای
شــده انــد و از ایــن میــان در نهایــت 10 مدرســه، شناســایی 

ــی شــد. و از آنهــا قدردان
همچنیــن 8 واحــد صنعتــی و پنج واحــد در زمینــه ارتباطات 
و در مجمــوع 23 بنــگاه اقتصــادی از نظــر تعریــف عمومــی 
کیفیــت موفــق بــه دریافــت گواهــی اهتمــام و تندیــس جایزه 

ملــی کیفیــت کشــور شــدند.
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نشست خربی

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن ؛نشســت خبــری انجمن 
ــی کیفیــت و  ــه مناســبت روز مل ــران ب ــت کیفیــت ای مدیری
پانزدهمیــن دوره ارزیابــی جایــزه ملــی کیفیــت ایــران تاریــخ 
20 آبــان 97 در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا 
حضــور اصحاب رســانه و انتصاریــان ) رییس انجمــن مدیریت 
کیفیــت ایــران( ، شــکرخدایی)نایب  رییــس هیــات مدیــره( ، 
ــره انجمــن( و شــیروانی)دبیر  فــروزان فرد)عضــو هیــات مدی

انجمــن( برگــزار شــد.
ــگاران  ــا حضــور بیــش از 30 رســانه از خبرن ــن نشســت ب ای
خبرگــزاری هــای ؛ فــارس- ایرنــا- مهــر- آنــا- ایبنــا- میزان-

اکونومیســت – باشــگاه خبرنــگاران جــوان- فرازنیوز-اقتصــاد 
ــران- آریا-مــوج – روزنامــه هــای ؛ جهــان اقتصاد-دنیــای  ای
ــیا-  ــادل- آس ــب و کار- تع ــترش صمت-کس ــاد- گس اقتص
تجــارت- کارو و کارگــر- کیهــان- فرصــت امروز-صــدای 

آفتــاب  صنعــت-  خراســان-نوآوران-قدس-جهان  ملــت- 
یزد-وطــن امــروز- و رادیــو از واحــد مرکــزی اخبــار تشــکیل 

ــد . گردی
<<< رابطه کیفیت و تقویت تولید 

فرزیــن انتصاریــان،  رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 
در نشســت خبــری روز گذشــته کــه بــه مناســبت روز ملــی 
ــر  ــت ب ــت کیفی ــت: اهمی ــود، گف ــده ب ــزار ش ــت برگ کیفی
هیچ کــس پوشــیده نیســت. کیفیــت در مرکــز توســعه 

ــرار دارد. ــوری ق ــر کش ــادی ه ــی و اقتص اجتماع
اگــر کاالی باکیفیــت تولیــد نکنیــم، مشــتری مناســبی هــم 
ــدی  ــیم درآم ــته باش ــر مشــتری نداش ــم داشــت، اگ نخواهی
هــم نخواهیــم داشــت، اگــر درآمــدی نباشــد، توســعه 
اقتصــادی هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد. بــر ایــن اســاس 
ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــت ک ــه گرف ــور نتیج ــوان این ط می ت

در نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت روز ملی کیفیت مطرح شد:

اصالح اساسنامه سازمان حمایت در دستور کار

اوضاع »کیفیت« خوب نیست



24

ــت دارد.  ــش کیفی ــا افزای ــتقیم ب ــه مس رابط
ــت  ــفانه وضعی ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــس انجم  ریی
ــاره  ــن ب ــدان مناســب نیســت، در ای ــت در کشــور چن کیفی
ــران  ــاخت ای ــای س ــت خودروه ــردم از کیفی ــح داد: م توضی
ــز  ــاختمان نی ــت س ــت صنع ــتند. کیفی ــی نیس ــدان راض چن
پرســش های گســترده ای را ایجــاد کــرده اســت. بســیاری از 
متقاضیــان مســکن و کارشناســان صنعــت ســاختمان امــروزه 
ایــن پرســش را مطــرح می کننــد کــه آیــا وضعیــت صنعــت 
ســاختمان در کشــوری کــه روی خــط زلزلــه قــرار دارد، بایــد 

ــد؟ ــه باش این گون
ــژه مســکن مهــر  ــه طــور وی ــاره ایمنــی مســکن و ب وی درب
ــت  ــت اس ــود کیفی ــر نب ــکن مه ــده مس ــکل عم ــت: مش گف
کــه نــه در زمینــه ساختمان ســازی و نــه در زمینه هــای 
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــاخت های الزم ب ــازی زیرس شهرس

ــت شــده اســت.  ــی رعای جهان
 رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا تاکیــد بــر اینکه 
توســعه و رشــد کیفیــت خودبه خــود اتفــاق نمی افتــد، 
افــزود: بــرای توســعه کیفیــت دو نــوع اقــدام ضــروری 
ــدی  ــگاه تولی ــطح بن ــه در س ــی ک ــت اقدامات ــت؛ نخس اس
خدماتــی ارائــه می شــود و دوم اقداماتــی کــه بایــد در ســطح 
کالن کشــور انجــام شــود. تاکنــون در زمینــه اقداماتــی 
ــد  ــی بای ــدی و خدمات ــای تولی ــات و بنگاه ه ــه کارخانج ک
ــای  ــده و فعالیت ه ــیاری ش ــای بس ــد صحبت ه ــام دهن انج

ــاهد  ــه، ش ــت. در نتیج ــده اس ــام ش ــم انج ــترده ای ه گس
بنگاه هــای  از  بســیاری  در  کیفیــت  مدیریــت  توســعه 
ــم  ــر بخواهی ــن حــال، اگ ــا ای ــدی در کشــور هســتیم. ب تولی
موضــوع کیفیــت را فراتــر از بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی 
ــت در  ــعه کیفی ــرای توس ــی ب ــاخت های مهم ــم زیرس ببینی
کشــور الزم اســت. بــه نظــر می رســد مهم تریــن آنهــا نظــام 
استانداردســازی باشــد. تفــاوت عمــده کشــورهای پیشــرفته 
از کشــورهای در حــال توســعه تفــاوت نظــام استانداردســازی 
آنهــا اســت. ایــن نظــام در ایــران بــا مشــکالت جــدی روبــه رو 

اســت.

<<< زیرساخت های مورد نیاز کیفیت 
ــعه  ــش و توس ــاز افزای ــورد نی ــاخت های م ــان زیرس انتصاری
کیفیــت در کشــور را برشــمرد و توضیــح داد: بــرای توســعه 
کیفیــت در دو ســطح زیرســاخت الزم اســت؛ یکــی در ســطح 
ــه دیگــری در ســطح کالن  خــرد کــه ســطح بنــگاه اســت ب
ــه  ــود ک ــی می ش ــی و اقدامات ــاخت های قانون ــامل زیرس ش
ــن  ــون انجم ــد. تاکن ــام دهن ــد انج ــی بای ــای حاکمیت نهاده
مدیریــت کیفیــت در زمینــه توســعه زیرســاخت های کیفیــت 
بــرای بهتــر شــدن وضعیــت ســازمان ها اقدامــات گســترده ای 
انجــام داده، از معرفــی اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت 
ــد  ــر بتوانن ــه بهت ــرای اینک ــت ب ــازمان ها اس ــه س ــک ب کم
موقعیــت خودشــان را شناســایی کننــد. همچنیــن، طراحــی 
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ــزه  ــزاری 15 دوره جای ــت و برگ ــی کیفی ــی مل ــدل ارزیاب م
ــه  ــه در زمین ــوده ک ــی ب ــه فعالیت های ــت از جمل ــی کیفی مل
ــا  ــت آنه ــه مدیری ــازمان ها ب ــاختار س ــود س ــترش بهب گس

انجــام شــد.
وی همچنیــن توضیــح داد: بــه مــوازات ایــن اقدامــات، 
ــت  ــترش مدیری ــه گس ــم در زمین ــری ه ــای دیگ فعالیت ه
ــه  ــده ک ــم ش ــور ه ــطح کالن کش ــت در س ــعه کیفی توس
ــای  ــز پژوهش ه ــرای مرک ــا انجــام پژوهــش ب ــن آنه مهم تری
مجلــس بــوده اســت. ایــن پژوهش هــا پــس از حــدود 4 ســال 
ــتاندارد در  ــد اس ــون جدی ــب قان ــن و تصوی ــه تدوی ــر ب منج
کشــور شــده کــه بــا نــام قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد 
بــه دولــت ابــالغ شــده اســت. ایــن قانــون یکــی از ابزارهــای 
اساســی بــرای توســعه کیفیــت در کشــور بــه شــمار مــی رود. 
در ایــن قانــون مــواردی وجــود دارد کــه در صــورت اجرایــی 
شــدن تاثیــر بســزایی بــر توســعه کیفیــت در کشــور خواهــد 

داشــت. بــا ایــن حــال، ایــن موضــوع نیــز آن طــور کــه کشــور 
ــود. ــری نمی ش ــاز دارد، پیگی ــه آن نی ب

لزوم تدوین قانون مقررات فنی 
 رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا اشــاره بــه نقــش 
ــوارد  ــن م ــی از ای ــت: یک ــی گف ــررات فن ــن مق ــون تدوی قان
ورود قانــون بــه حــوزه تدویــن مقــررات فنــی اســت کــه در 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــورهای جه ــتر کش بیش
ــرد  ــفه رویک ــت فلس ــر رعای ــد ب ــون جدی ــن، در قان همچنی
نویــن استانداردســازی تاکیدهــای بســیاری شــده اســت کــه 
جــای امیــدواری دارد. بــه عــالوه در ایــن قانــون ایــن مــوارد 
ــوارد  ــن م ــم لحــاظ شــده اســت. ای ــون قدی ــر از قان پررنگ ت
شــامل تعییــن جایــگاه حاکمیتــی ســازمان بــه عنــوان یــک 
ــت ریاســت جمهوری،  ــی در ســطح معاون ــاد رســمی دولت نه
جایــگاه نظارتی-تعزیراتــی ســازمان در تدویــن و نظــارت بــر 
اســتانداردهای اجبــاری، جایــگاه افــراد وابســته بــه ســازمان 
در شــخصیت ضابــط قانــون، نظــارت گســترده تری بــر 
ــی  ــی و صادرات ــی و کاالهــای واردات تولیــد محصــوالت داخل
ــی  ــرد مل ــرای راهب ــر اج ــارت ب ــن و نظ ــئولیت تدوی و مس
ــی و  ــررات فن ــن مق ــر تدوی ــارت ب ــت و نظ ــت و هدای کیفی

ــود.  ــتگاهی می ش ــی و دس ــتانداردهای بخش اس
ــی و  ــت حاکمیت ــردن دو ســطح، فعالی ــزود: مطــرح ک وی اف
ــگاه و  ــدن جای ــه جداش ــت. از جمل ــون اس ــی در قان عملیات
وظایــف حاکمیتــی ســازمان از وظایــف عملیاتــی اجرایــی آن 
اســت کــه آن هــم بــا توجــه بــه مــواد مختلفــی اســت کــه 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــن دو اش ــک ای ــزوم تفکی ــه ل ــون ب در قان
همچنیــن اشــاره بــه مســتقل دیــده شــدن واحدهــای 
ــتیبانی  ــی و پش ــای عملیات ــر فرآینده ــز ب ــی و تمرک عملیات
و یکپارچــه کــردن آنهــا اســت. مــورد دیگــر، اســتفاده 
و  همــکار  آزمایشــگاه های  و  بازرســی  شــرکت های  از 
کمیته هــای فنــی تدویــن اســتانداردها بــه صــورت شــبکه ای 
بــوده و ســاختار و ارتبــاط ســازمان بــا ایــن نهادهــا لزومــا از 
طریــق ایجــاد روابــط و ســازکارهای اداره کــردن شــبکه های 

تخصصــی شــکل می گیــرد.

 <<< خوداظهاری، رویکردی نوین 
انتصاریــان بــا اشــاره بــه اســتفاده از شــیوه های جدیــد 
ارتقــای کیفیــت در کشــور توضیــح داد: طــرح موضــوع 
ــت.  ــازی اس ــن استانداردس ــرد نوی ــه رویک ــاری پای خوداظه
ایــن قانــون نیــز بــه حــوزه ارزیابــی انطبــاق و ارزیابــی ملــی 
ــد  ــاز رش ــد زمینه س ــه می توان ــود ک ــوط می ش ــت مرب کیفی

ــد.  ــه باش ــن زمین ــبی در ای مناس
ــه آن  ــد ب ــون جدی ــه در قان ــواردی ک ــی از م ــزود: یک وی اف
ــر آن  تصریــح شــده و ســازمان را مســئول اجــرا و نظــارت ب
شــناخته اســت موضــوع بســیار پیچیــده و حســاس کیفیــت 
ــت  ــی و رعای ــی و صادرات ــدی، واردات ــات تولی ــا و خدم کااله
حقــوق مصرف کننــدگان اســت کــه در قانــون قبلــی و 
ســاختار فعلــی ســازمان وجــود نداشــته اســت. ایــن موضــوع 
ــرای  ــدی را ب ــیار ج ــد و بس ــئولیت های جدی ــف و مس وظای
ســازمان ملــی اســتاندارد بــه وجــود مــی آورد کــه در ســاختار 
جدیــد بایــد ســازکار مشــخصی بــرای آن پیش بینــی شــود. 
ــازمان  ــود س ــاختار موج ــت س ــه کفای ــح ب ــن، تصری بنابرای
بــرای انجــام این گونــه وظایــف و مســئولیت ها کــه در 
ــده  ــرح ش ــت مط ــکاران آن معاون ــا هم ــرات ب ــان مذاک جری
اســت، پاســخگوی ایــن بخــش از وظایــف ســازمان نیســت.

<<< استانداردهای پژوهش محور 
 رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
موضــوع دیگــر اســتانداردهای پژوهش محــور اســت، توضیــح 
ــگاه پژوهشــگاه  ــه جای ــد ب ــون جدی ــه، قان ــن زمین داد: در ای
عنــوان  بــه  نیــز  آزمایشــگاه های ســازمان  و  اســتاندارد 
ــف بســیار  ــاره داشــته و وظای ــی اش ــی اصل ــای اجرای واحده
گســترده ای را بــرای آنهــا تعییــن کــرده اســت. روشــن اســت 
ــف  ــام وظای ــن و انج ــرد نوی ــا رویک ــازی ب ــه استانداردس ک
توســعه و نظــارت برکیفیــت و ایمنــی در ســطح کشــور کــه 
برعهــده ســازمان ملــی اســتاندارد قــرار داده شــده، نیازمنــد 
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زمینه هــای  همــه  در  گســترده  تحقیقــات  و  پژوهــش 
تولیــدی و خدماتــی اســت. از ایــن رو، توســعه ایــن دو حــوزه 

ــود.  ــد ب ــد خواه ــون جدی ــرای قان ــای اج از ضرورت ه
انتصاریــان بــا بیان اینکــه یکی از دیگــر مواردی کــه در قانون 
تصریــح شــده اســت، تهیــه، تدویــن و تصویــب آیین نامه هــا 
ــا  ــا ب ــد از طــرف ســازمان ی ــه بای ــی اســت ک ــررات فن و مق
نظــارت و هدایــت ســازمان اجــرا شــود، توضیــح داد: بعضــی 
از ایــن امــور جنبــه اقدامــات یکبــاره داشــته و بســیاری نیــز 
ــب  ــده و مرت ــده ش ــاری دی ــر ج ــک ام ــورت ی ــه ص ــد ب بای
ــوارد یادشــده،  ــر م ــری شــوند. عالوه ب ــان بازنگ در طــول زم
در قانــون جدیــد بــه مــوارد تــازه ای مثــل اندازه گیــری 
ــارت  ــت و نظ ــی کیفی ــزه مل ــزاری جای ــت و برگ ــرخ کیفی ن
ترویجــی در  و  آموزشــی  فعالیت هــای  و  بــر همایش هــا 
ــت  ــده اس ــاره ش ــت اش ــازی و کیفی ــای استانداردس حوزه ه
کــه هــر یــک از جنبه هــای فنــی و عملیاتــی از پیچیدگــی و 

ــد.  ــادی برخــورد دارن حساســیت زی

<<< 19 هزار بنگاه وابسته به دولت و حاکمیت
در ادامــه ایــن نشســت، فرشــید شــکرخدایی، نایــب  رییــس 
هیات مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران گفــت: اکنــون 
ــت و  ــون تقوی ــوان قان ــا عن ــو ب ــث ن ــک مبح ــت ی در کیفی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد. ای ــتاندارد وج ــعه اس توس
ــه  ــای مصوب ــر مبن ــی کیفیــت، ب ــزه مل ــی اعطــای جای ارزیاب
نهادهــای  عنوان هــای  ایــن،  عالوه بــر  اســت.  مجلــس 
ــم  ــی داری ــا راه طوالن ــالم شــده ام ــون اع زیرســاختی در قان
ــن  ــرد نوی ــه رویک ــازی ب ــی استانداردس ــرد قدیم ــا از رویک ت

ــم. رجــوع کنی
امــروز در اقتصــاد ایــران تنهــا یــک نــوع بنــگاه فعالیــت نمــی 
کنــد، بلکــه شــکل هــای متفــاوت از بنــگاه هــای خصولتــی، 
ــه  ــد ک ــهمی دارن ــران س ــاد ای ــی در اقتص ــی و خصوص دولت
هــر یــک از آن هــا مــی تواننــد بــه نوعــی در عرضــه کاالی 
بــا کیفیــت یــا انحصــاری و تولیــد کاالی بــی کیفیــت نقــش 
ــی  ــی کنون ــرایط تحریم ــا در ش ــند، ام ــته باش ــری داش موث
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــا از امنی ــگاه ه ــن بن ــی از ای برخ

هســتند.
 شــکرخدایی اضهــار داشــت: جایــگاه هــر یــک از ایــن بنــگاه 
هــا در اقتصــاد کشــور اینگونــه گفــت: امــروز حــدود 19 هــزار 
بنــگاه اقتصــادی در کشــور وابســته بــه دولــت یــا حاکمیــت 
هســتند کــه در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور در تنگنــا قــرار 
ــت  ــون معافی ــژه ای همچ ــای وی ــت ه ــت از مزی ــه اس گرفت
مالیاتــی یــا ارز دولتــی بهــره منــد شــده انــد و ایــن مســئله 
مــی توانــد بــر رقابــت بنــگاه هــای اقتصــادی در کشــور تاثیــر 

منفــی بگــذارد.

فرشــید شــکرخدایی بــا بیــان اینکــه امــروز ایــن رانتــی کــه 
بــه شــرکت هــای دولتــی یــا خصولتــی داده مــی شــود ضــد 
کیفیــت اســت، تصریــح کــرد: در شــرایط کنونــی انحصــار در 
اقتصــاد کشــور بــه وجــود آمــده اســت، البتــه نبایــد حکــم 
کلــی دربــاره انحصــار صــادر کنیــم، زیــرا انحصــار چنــد نــوع 
اســت، بــرای نمونــه محصولــی کــه در نتیجــه نــوآوری ایجــاد 
ــی  ــم م ــز خت ــت نی ــه کیفی ــت دارد و ب ــار مثب ــده انحص ش
شــود، امــا انحصــاری کــه در نتیجــه بــاال بــردن تعرفــه هــای 
گمرکــی ایجــاد شــده مصنوعــی اســت و تاثیــر منفــی دارد. 
در واقــع در بــازار خــودرو، دولــت در زمــان افزایــش نــرخ ارز 
بایــد تعرفــه واردات خــودرو را کاهــش مــی داد، امــا از آنجایی 
کــه شــرکت هــای دولتــی و حاکمیتــی وجــود دارنــد تصمیم 
ــه رخ مــی دهــد  ــط هــای کاســب کاران ــا در محی ــری ه گی
ــه  ــرای هم ــد ضــرر دارد ب ــرای تولی ــات ب ــر مالی ــروز اگ و ام
شــرکت هــا ضــرر دارد، نــه اینکــه تنهــا شــرکت هــای دولتی 

مشــمول معافیــت شــوند.
او بــا بیــان اینکــه بازگشــت ســرمایه در اقتصــاد ایــران بیشــتر 
ــی 20  ــت مالیات ــی معافی ــزود: وقت ــت، اف ــد نیس از 20 درص
ــر  ــی در نظ ــی و حاکمیت ــای دولت ــگاه ه ــرای بن ــدی ب درص
گرفتــه مــی شــود، چطــور مــی تــوان انتظــار کیفیت داشــت، 
در حالــی کــه ایــن بنــگاه ها ســال هاســت کــه زیان انباشــته 
دارنــد و امــروز ایــن رانــت هــا بــه اقتصــاد بخــش خصوصــی 
ــد و فاجعــه آنجاســت کــه  و حتــی کیفیــت آســیب مــی زن
طبــق بررســی مرکــز پژوهــش هــای مجلــس بیــن 15 هــزار 
ــت وجــود  ــت و حاکمی ــه دول ــگاه وابســته ب ــزار بن ــا 19 ه ت

دارد.
فروزان فــرد، عضــو دیگــر هیات مدیــره انجمــن مدیریــت 
کیفیــت نیــز گفــت: بایــد میــزان اثربخشــی نظامــات موجــود 
ــرای  اســتاندارد را ســنجید و از آن غافــل نشــد. مــا امــروز ب
ــاوره  ــتاندارد مش ــازمان اس ــه س ــور ب ــالح ام ــازی و اص بهس
ــیم  ــرکت ها ترس ــرای ش ــود را ب ــیر بهب ــا مس ــم. م می دهی
ــرایط را  ــود ش ــد بهب ــه می توانن ــی ک ــا نکات ــه آنه ــرده و ب ک
ــه  ــم. ب ــه می دهی ــمندانه ارای ــیار هوش ــند، بس ــته باش داش
ــی  ــور یک ــش مح ــتاندارد های پژوه ــر، اس ــروزان ف ــه ف گفت
ــه  ــتاندارد ب ــد اس ــون جدی ــه در قان ــت ک ــی اس از موضوعات
آن پرداختــه شــده اســت. در ایــن زمینــه، قانــون جدیــد بــه 
ــازمان  ــگاه های س ــتاندارد و آزمایش ــگاه اس ــگاه پژوهش جای
ــته  ــاره داش ــی اش ــی اصل ــای اجرای ــوان واحد ه ــه عن ــز ب نی
ــن نمــوده  ــا تعیی ــرای آنه ــف بســیار گســترده ای را ب و وظای

اســت.
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فرزیــن انتصاریــان  رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 
در برنامــه زنــده تیتــر امشــب شــبکه خبرکــه در ســاعت 22 
مــورخ 22 آبــان پخــش شــد ، دربــاره کیفیــت گفت:کیفیــت 
مقولــه ای متفــاوت اســت و اســتاندارد ســازی ابــزاری بــرای 
ــد  ــی توان ــت را نم ــام کیفی ــا تم ــت ام ــت اس ــعه کیفی توس
تعریــف کنــد. مــا جایــزه مدیریــت کیفیــت در نظــام مدریــت 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــم بنابرای ــی دهی ــرد م ــطح خ در س
ــته  ــاخت الزم را داش ــتم و زیرس ــام، سیس ــد نظ ــت بای کیفی
باشــیم کــه یکــی از محورهــای مدیریــت کیفیــت اســتاندارد 
ــه وضعیــت  اســت و کیفیــت در ســطح خــرد و بنــگاه هــا ب

بنــگاه هــا بســتگی دارد.
مســلم بیــات معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی 
ــا 5  ــت:  ب ــت گف ــاره کیفی ــب درب ــر امش ــتاندارد در تیت اس
رویکــرد کیفیــت در دنیــا تعریــف شــده کــه یکــی از تعریــف 
هــا رویکــرد متعالــی بــه کیفیــت اســت کــه کاالی بــی نقــص 
و عیــب را کاالی باکیفیــت مــی دانیــم. تعریــف دوم کیفیــت 
از نظــر دیــدگاه مشــتری بــه محصــول اســت کــه گفتــه مــی 
ــن  ــت و در ای ــده اس ــرف کنن ــب مص ــول مناس ــود محص ش
دیــدگاه مشــتری بــه نــوع کاربــری کاال نــگاه مــی کنــد. در 
رویکــرد کارخانــه یــا شــرکتی کیفیــت یــک نــوع الزامــات و 
ــا آن و یژگــی  ویژگــی هایــی اســت کــه اگــر کاال منطبــق ب
ــا کیفیــت اســت. رویکــرد چهــارم نیــز ویژگــی  هــا باشــد ب
هــای ذاتــی اســت کــه بــه عنــوان کیفیــت تلقــی مــی شــود 
ــزان  ــر اســاس ارزش اســت و می ــه ب ــت ویژگــی ک و در نهای
ــرای کاال پرداخــت  ــل دارد ب ــک مشــتری تمای ــه ی ــی ک پول

کنــد.

ــوز  ــت: چــون هن ــت در کشــور گف ــت کیفی ــاره وضعی او درب
ــد  ــون جدی ــاس قان ــر اس ــت ب ــرخ کیفی ــای ن ــاخص ه ش
تعریــف و تدویــن نشــده اســت آنچــه در کشــور وجــود دارد 
ــت  ــتاندارد حــدی از کیفی ــتاندارد اســت. اس ــای اس ــر مبن ب
اســت کــه قابلیــت انــدازه گیــری بــه صــورت کیفــی و کمــی 
را دارد بــه عبارتــی کیفیــت ســقف نیســت بلکه بیســی از کار 
اســت کــه در آن ایمنــی وســالمت مشــتری و مصــرف کننــده 
تامیــن مــی شــود بــر همیــن اســاس وضعیــت مــا در همــه 
ــای  ــی گروهه ــت. در برخ ــان نیس ــی یکس ــای کاالی گروهه
کاالیــی مثــل گــروه غذایــی و شــوینده ها.بــد نیســت امــا در 
ارتبــاط بــا خــودرو و قطعــات خــودرو مشــکالتی داریــم کــه 
متناســب بــا زیرســاخت هــای توســعه بایــد کارهایــی انجــام 
شــود. یکــی از الزامــات در زیرســاخت کیفیــت تســت اســت 
کــه در تســت خــودرو هنــوز مرکــز تســت جامــع خــودرو در 
ــه آن ســرمایه گــذاری الزم اســت.  ــم کــه الزم کشــور نداری
او افــزود: کیفیــت یــک موضــوع مطلــق نیســت بلکــه نســبی 
اســت و در کشــور مــا دربــاره محصــوالت مختلــف متفــاوت 
اســت زیــرا توســعه زیرســاخت هــای کیفیــت درکشــور مــا 

بــه طــور کامــل شــکل نگرفتــه اســت.
ــد  ــورد تایی ــت م ــز در حــوزه کیفی ــی از جوای ــزود: خیل او اف
نیســت و تنهــا جایــزه مــورد تاییــد ســازمان اســتاندارد جایزه 
ــر  ــت ب ــی کیفی ــزه مل ــزود: جای ــت.  او اف ــت اس ــی کیفی مل
اســاس ســاز وکار قانونــی ارائــه مــی شــود و در اســتانداردها 
تمرکــز در ویژگــی محصــول در کارخانــه اســت و در سیســتم 
هــا در مقابــل کلیــه ذینفعــان مســئول هســتیم بنابرایــن اگــر 
ــت پذیرهــم نیســتند. فرهنــگ  ــدار نباشــد رقاب ــدی پای تولی

یکپارچگی در راهبرد ملی کیفیت و نظام استانداردسازی
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کیفیــت بایــد در جامعــه توســعه پیــدا کنــد.
ــزود:  ــتاندارد اف ــی اس ــازمان مل ــت س ــی کیفی ــاون ارزیاب مع
ــت  ــد، رقاب ــدار برس ــت پای ــه موفقی ــد ب ــدی نتوان ــر تولی اگ
ــل  ــا در مقاب ــازمان ه ــی س ــود. تمام ــد ب ــم نخواه ــر ه پذی
تاثیــر تصمیمــات و حتــی اقدامــات در مقابــل تمامــی 
ذینفعــان مســئول هســتند بنابرایــن در قانــون جدیــد آمــده 
اســت: فرهنــگ کیفیــت بایــد در جامعــه توســعه پیــدا 
ــازمان  ــت و س ــازمان نیس ــک س ــول ی ــت محص ــد. کیفی کن
ملــی اســتاندارد ارزیابــی انطبــاق را انجــام مــی دهــد و اگــر 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــر از س ــت فرات ــم گرف ــادی تصمی نه
کاری انجــام دهــد بایــد در راســتای اســتراتژی کشــور باشــد.

فرزیــن انتصاریــان  رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت گفــت: 
کیفیــت مقولــه ای متفــاوت اســت و اســتاندارد ســازی 
ــا تمــام کیفیــت را  ــرای توســعه کیفیــت اســت ام ــزاری ب اب
ــزه مدیریــت کیفیــت در  ــد تعریــف کنــد. مــا جای نمــی توان
ــرای  ــن ب نظــام مدریــت در ســطح خــرد مــی دهیــم بنابرای
رســیدن بــه کیفیــت بایــد نظــام، سیســتم و زیرســاخت الزم 
را داشــته باشــیم کــه یکــی از محورهــای مدیریــت کیفیــت 
اســتاندارد اســت و کیفیــت در ســطح خــرد و بنــگاه هــا بــه 

وضعیــت بنــگاه هــا بســتگی دارد.
 در مــدل ارزیابــی ملــی کیفیــت کــه منجــر بــه جایــزه مــی 
ــال  ــورت کام ــه ص ــال ب ــد اع ــت در ح ــت کیفی ــود، مدیری ش
ــری  ــدازه گی ــه ان ــگاه اقتصــادی و کارخان ــک بن ــع در ی جام
ــر اســاس آن نظــام امتیازاتــی داده مــی  مــی شــود و بعــد ب

شــود و بعــد از رســیدن بــه رتبــه خــاص منجــر بــه گواهــی 
و تشــویق و تندیــس مــی شــود.

او افــزود: اســتاندارد و تدویــن اســتاندارد بیشــتر نــگاه 
ــون  ــدوده قان ــتاندارد در مح ــی اس ــازمان مل ــی دارد. س ایمن
انجــام وظیفــه مــی کنــد و اعمــال قانــون مــی کنــد امــا در 
رویکــرد ضمانــت اجــرا مــا یــک رویکــرد قدیــم داریــم کــه 
در کشــورهای  دیگــر منســوخ شــده امــا در کشــور مــا هنــوز 
اجــرا مــی شــود. در ایــن نظــام حاکمیــت موظــف هســتند 
ــت  ــه رضای ــد ک ــت کنن ــه ای مدیری ــه گون ــه را ب مجموع

ــده لحــاظ شــود. مصــرف کنن
 امــا رویکــرد جدیــد کامــال متفــاوت اســت و در قانــون جدید 
ــون نظــام اســتاندارد ســازی اســت و حکومــت در  فقــط قان
قوانیــن مــردم کمتــر دخالــت مــی کنــد و قانــون اســتاندارد 

را مــی نویســد و نظــارت مــی کنــد.
او دربــاره ضمانــت اجرایــی گفــت: دولــت بــه انــدازه ظرفیــت 
ــتم  ــتانداردهای سیس ــد. اس ــت کن ــد ضمان ــی توان ــود م خ
ــزی شــده اســت.  ــرای کیفیــت در ســطح خــرد برنامــه ری ب
ضمانــت اجــرا زمانــی اســت کــه از طریــق قانــون حمایــت از 
مصــرف کننــده قــدرت دفــاع بــه مصــرف کننــده داده شــود.

بهــرام جلــوداری کارشــناس کیفیــت و بهــره وری در ارتبــاط 
تلفنــی ارزیابــی جایــگاه کیفیــت در کاال و خدمــات در کشــور 
گفــت: میــزان فاصلــه مــا از ســطح بیــن المللــی بســتگی بــه 
برداشــت هــای مــا از موضــوع دارد. بــرای کیفیــت اســتاندارد 
و رضایــت مشــتری نیــاز اســت و مــا نمــی توانیــم اســتاندارد 
را از کیفیــت جــدا کنیــم. بــرای اســتاندارد در یــک خــودرو 
اقداماتــی در جهــت رضایــت مشــتری انجــام مــی شــود. در 
ــه  ــود در زمین ــوق خ ــردم از حق ــم م ــاز داری ــه اول نی وهل
ــتاندارد  ــی اس ــند. در ارزیاب ــته باش ــی داش ــتاندارد آگاه اس
تمرکــز بــر اســتانداردهای محصــول اســت درحالیکــه ارزیابی 

خدمــات نیــز مهــم اســت.
ــتاندارد در چشــم  ــاخص اس ــاره ش ــه درب ــوداری در ادام  جل
قابــل  توانــد  اهــداف مــی  ایــران 1404 گفــت:  انــداز 
دسترســی باشــد و نــگاه ســطحی بــه آن نداشــته باشــیم. مــا 
بیشــتر بــه دنبــال مراســم و گواهــی نامــه هســتیم کــه ایــن 
ــگ  ــا اعتبارســنجی فرهن ــد ام ــی کن ــگ ســازی م ــا فرهن ه

ــوال دارد. ــای س ــا ج ــازی ه س
ــم  ــت داری ــه کیفی ــزه در زمین ــزاران جای ــورمان ه  در کش
ــه  ــادی در زمین ــوز در صنعــت خــودرو مشــکالت زی ــا هن ام
کیفیــت خــودرو داریــم. زیرســاخت هــای خودروســازی 
ــام  ــل انج ــور کام ــه ط ــوز ب ــی هن ــتانداردهای آالیندگ و اس
ــی کیفیــت و بهــره وری موضوعــی  ــزه مل نشــده اســت. جای
ملــی اســت بنابرایــن اگــر نــگاه هــا ســطحی باشــد مشــکالت 

ــد شــد. برطــرف نخواه

گزارش: پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
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ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــی فرصت ه ــگاه معرف ــن نمایش دهمی
ــک،  ــورس، بان ــی ب ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــور و پنجمی کش
ــی  ــا حضــور 250 شــرکت داخل بیمــه و خصوصــی ســازی ب
و خارجــی در کیــش 30 مهــر الــی 3 آبــان 97 برگــزار شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت 
ایــران؛ رویــداد معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کیــش 
ــا ابعــادی بــزرگ تــر و  ) KishINVEX 2018 ( امســال ب
ــد. ــر از دوره هــای گذشــته برگــزار گردی ــی کامــل ت محتوای
ــه در  ــی غرف ــن برپای ــز ضم ــت نی ــت کیفی ــن مدیری انجم
نمایشــگاه بیــن المللــی کیــش اینوکــس ؛ بــا برگــزاری 
ــرد  ــا رویک ــارم ب ــی چه ــالب صنعت ــی انق ــت تخصص نشس
ــش  ــن همای ــال در ای ــوری فع ــذاری حض ــرمایه گ ــده س آین

ــت. داش
تمرکــز بــر موضوعاتــی نظیــر گســترش تعامــالت بیــن 
المللــی بــازار ســرمایه، تمرکــز بــر راهکارهــای تامیــن مالــی 
ــی و  ــعه کارآفرین ــی، توس ــد داخل ــش تولی ــا، افزای ــروژه ه پ
ــرمایه،  ــازار س ــارکت ب ــق مش ــور از طری ــادرات کش ــد ص رش
توانمنــد ســازی شــرکت هــای بخــش خصوصــی در مواجــه 
ــا و  ــه محوره ــش هــای اقتصــادی پیــش رو را ازجمل ــا چال ب

ــی باشــد. ــن نمایشــگاه م ــداف ای اه
همچنیــن کوچــک ســازی دولــت از طریــق واگــذاری بنــگاه 
ــش  ــت حــوزه دان ــه بخــش خصوصــی، تقوی ــی ب ــای دولت ه
بنیــان، مباحــث مربوطــه بــه ارزهــای دیجیتــال، چگونگــی و 
نحــوه تراکنــش هــای بیــن المللــی در فضــای جدیــد پیــش 
رو، تبییــن جایــگاه مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور در 
توســعه تجــارت و جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی، 
مدیریــت فنی-حقوقــی مــراودات بیــن المللــی در ســایر 
ــکاری  ــای هم ــی روش ه ــاری، بررس ــای تج ــت ه محدودی
بنــگاه هــای کوچــک و متوســط ایرانــی بــا شــرکای خارجــی 
از دیگــر اهــداف نمایشــگاه بیــن المللــی اینوکــس کیــش در 

ایــن دوره عنــوان شــد.
همچنیــن برگــزاری 28 نشســت تخصصــی و همایــش بیــن 
المللــی بــا حضــور بیــش از 100 ســخنران برجســته داخلــی 
ــی، اســتقبال شــرکت  ــن الملل ــه بی ــد پای و 25 ســخنران بلن
هــای بــزرگ خارجــی و داخلــی، حضــور هیــات هــای 
ــن  ــت ای ــر اهمی ــا بیانگ ــک بیــش از 15 کشــور دنی دیپلماتی
دو رویــداد بــزرگ اقتصــادی در عرصــه ملــی و بیــن المللــی 

ــرار داشــت. ق

حضور انجمن مدیریت کیفیت ایران 
در 

دهمین همایش بین المللی
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شــرکت فــوالد مبارکــه از شــرکت های پیشــرو ایرانــی اســت 
کــه در زمینــه تولیــد ورق هــای فــوالدی فعالیــت  می نمایــد. 
ایــن شــرکت بــا ماموریــت ایفــای نقــش محــوری در توســعه 
ــطح  ــای س ــور و ارتق ــی کش ــادی و اجتماع ــی، اقتص صنعت
ــراز  ــان ت ــوان ســازمانی جه ــه عن ــوالد، ب ــاوری صنعــت ف فن
ــت  ــور را جه ــوالد کش ــرف ف ــد از مص ــاه درص ــش از پنج بی
ــع  ــازی، صنای ــازی و قطعه س ــع خودروس ــتفاده در صنای اس
ــال  ــای انتق ــنگین و لوله ه ــزی س ــع فل ــبک، صنای ــزی س فل
ســیاالت، صنایــع بســته بندی، صنایــع لــوازم خانگــی و 
الکتریکــی و صنایــع لولــه و پروفایــل تولیــد می نمایــد. 
ــی در  ــع صنعت ــت مجتم ــه دارای هف ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــوده و بیــش از بیســت هــزار نفــر در  اقصــی نقــاط کشــور ب
ــد. ــتغال دارن ــه کار اش ــرکت ب ــن ش ــف ای ــای مختل بخش ه

ــه  ــوالد مبارک ــل ف ــان مدیرعام ــا عظیمی ــدس حمیدرض مهن
پــس از کســب تندیــس پانزدهمیــن دوره جایــزه ملــی 
کیفیــت ایــران طــی ســخنانی گفــت: رشــد، پویایــی و 
حرکــت در مســیر ســرآمدی الزمــۀ حضــور موفــق ســازمانها 
ــروزی اســت.  ــی و پرتالطــم کســب وکار ام در فضــای رقابت
ــوالد مبارکــه  ــران و کارکنــان شــرکت ف ــن راســتا مدی در ای
بــه عنــوان پیشــتاز صنعــت فــوالد کشــور و در جهــت خلــق 
ارزش مشــترک بــرای همــۀ ذینفعــان ســازمان، همــواره خود 

ــد. ــی میدانن ــه حرکــت در مســیر تعال ــد ب را متعه
 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه اکثــر اســتانداردهای 
ــت  ــرده اس ــب ک ــی را کس ــی و جهان ــطح مل ــرح در س مط
گفــت: دســتیابی بــه ســطح زریــن )GOLD( جایــزۀ 
جهانــی بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا )EFQM( بــا کســب 
امتیــاز باالتــر از 600 و گواهینامــه هــای »مدیریــت شــکایت 
مشــتریان« اســتاندارد ISO10002 و »مدیریــت رضایــت 
مشــتریان« اســتاندارد ISO10004  نمونــه هــای بــارزی از 
موفقیتهــای فــوالد مبارکــه در عرصــۀ کیفیــت و توجــه ایــن 
شــرکت بــه تولیــد محصولــی کیفــی مطابــق بــا ســفارش در 

جهــت رضایتمنــدی هرچــه بیشــتر مشــتریان اســت.
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــه در بخ ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
خــود گفــت: در حــال حاضــر فــوالد مبارکــه بــا تولیــد بیــش 
از 10 میلیــون تــن فــوالد، نیمــی از فــوالد کشــور را تولیــد 
ــا  7500 میلیــارد تومــان ســرمایۀ  میکنــد و بــه عبارتــی،  ب
ثبتــی بزرگتریــن بنــگاه صنعتــی کشــور محســوب میشــود.

ــه نقــش فــوالد مبارکــه در تولیــد ناخالــص  ــا اشــاره ب وی ب
  GDP ــد ــک درص ــه ی ــوالد مبارک ــت: ف ــار داش ــی اظه مل
ــه خــود  ــت را ب کل کشــور و 3 درصــد GDP بخــش صنع

ــت. ــاص داده اس اختص
ــوالد  ــتاوردهای ف ــر دس ــد ب ــا تأکی ــان ب ــدس عظیمی مهن

تندیس برنزین پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران به شرکت فوالد مبارکه 
اختصاص یافت 
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ــی در  ــه جوی ــه صرف ــف ازجمل ــای مختل ــه در حوزهه مبارک
مصــرف آب خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت در دهــۀ 1370 
حــدود 2.4 میلیــون تــن تولیــد فــوالد داشــته و بــرای ایــن 
مقــدار تولیــد فــوالد 16.4 مترمکعــب مصــرف آب پیش بینــی 
شــده بــود؛ درحالیکــه امــروز تولیــد مــا بــه 2.7 میلیــون تــن 
رســیده و مصــرف آب بــه 2.7 مترمکعــب بــه ازای هــر تــن 
کاهــش یافتــه اســت. یعنــی تولیــد 3 برابــر شــده و مصــرف 

آب 6 برابــر  کاهــش یافتــه اســت.
مهمترین افتخارات اخیر فوالد مبارکه

● کســب رتبــه دهــم در بیــن شــرکتهای فوالدســازی دنیــا 
ــن  ــزارش World Steel Dynamic  )اولی ــاس گ براس

ــی ( شــرکت ایران
  EFQM در ارزیابــی Award Winner کســب عنــوان ●
اروپــا بــا امتیــاز بــاالی 600 )اولیــن شــرکت ایرانــی و جــزء 

54 شــرکت برتــر دنیــا(
● کســب رتبــه یازدهــم شــرکت برتــر دانشــی آســیا در کنــار

ــار در  ــن ب ــرای اولی TOYOTA ،  SUMSUNG و ... ب
خاورمیانــه

● کســب تاییــد گــزارش پایــداری شــرکت توســط موسســه 
GRI  )اولیــن شــرکت ایرانــی (

ــرکت  ــن ش ــال )اولی ــرآمد س ــازمان س ــوان س ــب عن ● کس
ــی ( ایران

ــن  ــا باالتری ــازمانی ب ــی س ــن تعال ــس زری ــب تندی ● کس
ــی ( ــرکت ایران ــن ش ــاز )اولی امتی

● ســرمایه گــذاری 7300 میلیــارد تومانــی در طــرح هــای 
توســعه 4 ســال گذشــته

● ســرمایه گــذاری در تکمیــل و بهــره بــرداری از ورزشــگاه 
بــزرگ 75 هزارنفــری نقــش جهــان اصفهــان

● دســتیابی بــه رکــورد کمتریــن مصــرف آب در بیــن 
فوالدســازان دنیــا

● واحد نمونه استاندارد کشوری و استانی 
ــی از  ــتانی و مل ــتاندارد اس ــت و اس ــه کیفی ــد نمون ● واح

طــرف اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان
● دریافــت لــوح تقدیــر از اولیــن جایــزه مســئولیتهای 

اجتماعــی در کشــور
● کســب رتبــه اول در جایــزه بهــره وری در صنایــع معدنــي 

ایمیــدرو
● کســب تندیــس طالیــی حمایــت از حقــوق مصــرف 

کننــدگان 
● کســب رتبــه اول در گــروه فلــزات اساســی و رتبــه پنجــم 
در شــاخص ارزش افــزوده در رتبــه بنــدی 100 شــرکت برتــر 

نی  ا یر ا
● راه انــداز اولیــن شــرکت از مجموعــه طــرح هــای 7 گانــه 

اســتانی 
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شــرکت مجتمــع صنعتــی آرتاویــل تایــر بــه عنــوان 
ــه الســتیک ســازی شــمال غــرب  بزرگتریــن کارخان
کشــور در شــش کیلومتــری شــهر اردبیــل احــداث و 
ــه اهمیــت و نقــش تولیــدات داخلــی در  ــا توجــه ب ب
افزایــش درآمــد ملــی و همچنیــن توســعه صــادرات 
ــه خودکفایــی  ــه منظــور نیــل ب غیــر نفتــی و نیــز ب
ــا بهــره گیــری از آخریــن  ــر ب در زمینــه ســاخت تای
ــال  ــر از س ــواع تای ــاخت ان ــه س ــوژی در زمین تکنول
ــام  ــاز نمــود و ن 1376 فعالیــت تولیــدی خــود را آغ
تجــاری )گلدســتون( را بــرای محصــوالت خــود 
ــن در  ــرکت 25000 ت ــه ش ــت اولی ــد. ظرفی برگزی
ــایط  ــالپ وس ــوار ف ــوپ و  ن ــر، تی ــواع تای ــال )ان س
نقلیــه ســنگین ( بــود کــه بــا گذشــت مــدت زمــان 

ــت. ــاء یاف ــن در ســال ارتق ــه 35000 ت کمــی ب
ــازار  ــه ب ــی ب ــس از معرف ــام تجــاری گلدســتون پ  ن
دیــری نپاییــد کــه مــورد اســتقبال مصــرف کنندگان 
ــنگین  ــئولیت س ــتقبال مس ــن اس ــت و ای ــرار گرف ق
ــا  ــت. ب ــازمان گذاش ــران س ــر دوش مدی ــری را ب ت
ــه  ــد، در حــال حاضــر ظرفیــت کارخان ــش تولی افزای

40000 تــن در ســال میباشــد کــه بیــش از 30 
و  ســنگین  ســبک،  )الســتیک  تولیــدی  ســایز 
کشــاورزی ( را نیــز در برنامــه کاری خــود جــای داده 
ــا اتــکال بــه خداونــد منــان ایــن ظرفیــت  اســت و ب
ــش  ــعه افزای ــای توس ــرح ه ــرای ط ــا اج ــده ب در آین
ــواع  ــا ان ــد ب ــرد مجتمــع پیون ــت .راهب ــا ف ــد ی خواه
مشــتریان مــی باشــد کــه در ایــن راســتا تــا کنــون 
توانســته اســت پیونــد مناســبی بــا خــودرو ســازها از 
جملــه ایــران خــودرو و ســایپا کــه دو شــرکت بــزرگ 
تولیــد کننــده خــودرو ســواری در کشــورمی باشــند 
برقــرار نمایــد و بــا افزایــش ظرفیــت تولیــدی جهــت 
تایرهــای ســواری رادیــال )tubeless(هــم اکنون ســهم 
ــازهای  ــاز خودروس ــن نی ــه ای در تامی ــل مالحظ قاب

ــی دارد. ــق ایران موف
ــی  ــزه مل ــی جای ــد ارزیاب ــن دوره فراین در پانزدهمی
ــر در  ــل تای ــی آرتاوی ــران؛ مجتمــع صنعت کیفیــت ای
ــت  ــي توانس ــزي و خودروی ــر فل ــع غی ــش صنای بخ
مفتخــر بــه دریافــت تقدیــر نامــه اشــتهار بــه کیفیــت 

ســه ســتاره شــد.

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

 شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بر پنج ارزش محوری تاکید دارد:

    1-کیفیت

   2-یادگیری و بهبود مستمر
   3-اعتماد، صداقت و تعهد کاری

   4-مشتری محوری
   5-خالقیت باتوجه به نیروی کار جوان و مستعد
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مجتمع صنایع الستیک یزد

مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
طراحــان و تولیــد کننــدگان انــواع تایــر و تیــوب در صنعــت 
ــود  ــه ی خ ــداف عالی ــول اه ــتای حص ــران، در راس ــر ای تای
مبنــی بــر تبدیــل شــدن بــه برتریــن برنــد تولیــد کننــده ی 
تایرهــای رادیــال در منطقــه بــا اســتفاده از فنــاوری و دانــش 
روز دنیــا و تجهیــزات پیشــرفته ، و بهــره گیــری از نیــروی 
انســانی آمــوزش دیــده و تولیــد و عرضــه ی محصوالتــی بــا 
ــتریان و  ــت مش ــب رضای ــور جل ــه منظ ــت ب ــن کیفی بهتری
کســب ســهم بیشــتری از بازارهــای داخــل و خارج از کشــور، 

مصمــم اســت بــا بهــره گیــری از اســتانداردهای 

 20071IATF 16949 : 2016 ; ISO :18001 ; 

9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ; OHSA-

 SISO 10004:2012; ISO10002:2014;

ISO 50001:2011; ISO 10015:1999و  
ــا اســتانداردهای  ــق ب ارائــه ی محصــوالت و خدمــات مطاب
ملــی و بیــن المللــی، و رعایــت الــزام هــای قانونــی و الــزام 
هــای خــاص مشــتریان و اشــتراک گــذاری دانــش و تجربــه 
ــت  ــام مدیری ــتقرار نظ ــا اس ــده  ب ــه ش ــرا گرفت ــازمانی ف س
ــی ســازمانی  کیفیــت جامــع و بکارگیــری مــدل هــای تعال

در راســتای ایجــاد و توســعه فرهنــگ کیفیــت و تعهــد بــه 
بهبــود مســتمر فرایندهــا و شــاخص هــای عملکــردی آنهــا 

گامــی اساســی و پویــا بــردارد.
)Mission(:ماموریت ●

را  خــود  ،ماموریــت  یــزد  الســتیک  صنایــع  مجتمــع 
ــواع  ــروش ان ــس ازف ــات پ ــه ی خدم ــد و ارائ طراحــی ،تولی
تایــر ســواری/وانتی رادیــال و بایــاس و تایــر و تیــوب 
ــاده  ــهری و ج ــل ش ــل و نق ــت حم ــیکلت در صنع موتورس
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــی و خارج ــتریان داخل ــت مش ــی، جه ی
تکنولــوژی فردشــتاین هلنــد قــرار داده و در ایــن راســتا از 
خالقیــت و نــوآوری کارکنــان خــود و دانــش فنــی موجــود 
ــه  ــای کلی ــق نیازه ــداری و تحق ــتری م ــرد مش ــا رویک ب

ــد. ــی کن ــری م ــره گی ــان به ذینفع
 )Vision(: 1400 چشم انداز سال ●

ــالیانه 50000  ــد س ــر کشــور، باتولی ــت تای پیشــرو در صنع
تــن انــواع تایــر ســواری و وانتــی رادیــال بــا تکنولــوژی روز 
دنیــا، تحقــق صــادرات بــه بازارهــای منطقــه ای بــه میــزان 
10٪ از فــروش انــواع محصــوالت و دســتیابی بــه 20٪ ســهم 

بــازار داخلــی همــگام بــا کســب رضایــت ذینفعــان.
)Core Values ( :ارزش های سازمانی ●

در پانزدهمیــن دوره فراینــد ارزیابــی جایــزه ملــی کیفیــت ایــران؛ مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد در بخــش صنایــع غیــر 
فلــزي و خودرویــي توانســت مفتخــر بــه دریافــت تقدیــر نامــه اشــتهار بــه کیفیــت چهــار ســتاره توســط مدیریــت عامــل 
ــا کیفیــت ایــن  خــود آقــاي دکترســتوده گــردد ایــن لــوح کــه زحمــات یکســاله ایــن مجموعــه اســت نشــان از تولیــد ب
شــرکت در تولیــد انــواع تایــر رادیــال در کالس خودروهــاي بــه روز داخــل و خــارج از کشــور و محصــوالت موتورســیکلت 

و دوچرخــه را دارد
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<<<تاریخچه:
ــه  ــا هــدف ارائ ــران انتخــاب در ســال 1387 ب شــرکت کاالب
ــی انتخــاب تحــت  ــروه صنعت ــه گ ــل ب ــات حمــل و نق خدم
شــماره 35958 در اداره ثبــت شــرکت هــا و مالکیــت 
صنعتــی اصفهــان تاســیس و پــس از مــدت کوتاهــی بــا بهــره 
گیــری از ظرفیــت هــای نیــروی انســانی متخصــص و مجــرب 
موجــود در گــروه انتخــاب ، فعالیــت هــای خــود را در زمینــه 
ــه داده و توســعه بخشــید . ــل و لجســتیک ادام حمــل و نق

در حــال حاضــر ماموریــت ایــن شــرکت اجــرای کلیــه مــوارد 
ــه و  ــل ، تخلی ــل و نق ــه حم ــتمی در زمین ــی و سیس عملیات
بارگیــری ، انبــارداری نویــن و توزیــع و پخــش مــی باشــد .

ظرفیت ها : 
● برخــورداری  از 160  نفــر نیــروی انســانی کارآمــد و 

متخصــص.
ــتاندارد   ــار اس ــع انب ــر مرب ــزار مت ــدی از 21 ه ــره من ● به

DC در اســتان اصفهــان.
● دراختیارداشــتن  16  انبــار FLC  و  RLC جهــت 
ــام  ــه تم ــری ب ــش سراس ــا پوش ــع کاال ب ــت  و توزی نگهداش

ــور . ــای کش ــتان ه اس
 Loading(ایجــاد  6000 متر مربع پارکینــک اختصاصی ●

bay( و ســالن مخصــوص اعالم بار.
ــا  ــی ب ــنگین ملک ــه س ــایل نقلی ــتن وس ــار داش ● در اختی

. Gps ــی ــای کنترل ــتم ه ــن سیس ــد تری ــارت جدی نظ
ــر 300  ــل150 و حداکث ــه حداق ــری روزان ● پتانســیل بارگی

ــواع وســایل نقلیــه ســبک و ســنگین دســتگاه از ان
 )TEU( پتانســیل تخلیــه و بارگیــری روزانــه 100 کانتینر ●

در محوطــه اختصاصی .
 Home شــبکه گســترده تحویــل محصــول درب منــزل ●

Delivery در 31 اســتان کشــور.
ــایل  ــت وس ــال جه ــی  دیجیت ــودن باســکول 60 تن ● دارا ب

ــه ســنگین . نقلی
افتخــارات و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در جهــت ارتقــای 

کیفیــت عملکــرد :
● ثبــت اختــراع و ثبــت اســتاندارد اولیــن دســتگاه مکانیــزه 
لجســتیکی پلــه رو در زمینــه جابجائــی محصــوالت ســنگین 

وزن در حــوزه لــوازم خانگــی .
● برگــزاری دوره هــای مســتمر پودمانــی و دانشــگاهی 
ــا همــکاری دانشــگاه علمــی  ــن ب ــره تامی لجســتیک و زنجی

و کاربــردی .
● برخــورداری از گواهینامــه  فعالیــت حمــل و نقــل جــاده 

معرفی شرکت کاالبران انتخاب
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ای از ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور . 
 ISO 9001-2015 ، گواهینامــه  دریافــت   ●
.  OHSAS18001-2007  و  ISO14001-2015

● دریافــت تندیــس و نشــان عالــی  طالیــی دیمونــد بعنــوان 
ــال  ــار س ــش در چه ــع و پخ ــه توزی ــر در زمین ــرکت برت ش

ــی 96 . ــی 93 ال متوال
ــی  ــزه مل ــور در جای ــه حض ــده در زمین ــام ش ــات انج اقدام

ــت: کیفی
موضــوع کیفیــت فراگیــر ارایــه خدمــات توســط ایــن شــرکت 
، یکــی از اصــول پذیرفتــه شــده در راســتای جلــب رضایــت 
مشــتریان و ســایر ذی نفعــان در فضــای رقابتــی حاضــر بــه 

حســاب مــی آیــد .
بنابرایــن ، رعایــت کیفیــت در تمامــی ابعــاد بــه عنــوان مهــم 
تریــن اصــل از یــک ســو و اجــرا و اســتقرار ابزارهــای مدیریت 
ــت  ــر جه ــوی دیگ ــت(  از س ــی کیفی ــزه مل ــت )جای کیفی
حصــول بــه اهــداف مــد نظــر و توجــه قــرار گرفتــه اســت . 
بــه همیــن منظــور اقدامــات متعــددی انجــام گردیــد کــه بــه 

صــورت خالصــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد : 
1- تشــکیل جلســه مدیــران شــرکت جهــت بررســی وضعیت 
ــزه  ــور در جای ــا حض ــه ب ــری در رابط ــم گی ــود و تصمی موج

ملــی کیفیــت
ــه ســطوح  ــران و کلی ــرای مدی 2- برگــذاری دوره آمــوزش ب

شــرکت
ــا نــام تیــم کیفیــت شــرکت  3- تعریــف و تشــکیل تیمــی ب

ــران کاالب
4- اجرایــی نمــودن آمــوزش هایــی در محیــط مجــازی 
ــت  ــودن کیفی ــخص نم ــت مش ــی جه ــت های ــام تس و انج

ــرد عملک
5- انجام خود ارزیابی توسط گروه های کاری

6- بررســی نتایــج خــود ارزیابــی و تعریــف اقدامــات الزم در 
زمینــه اصــالح مشــکالت در تیــم کیفیــت شــرکت کاالبــران

ــرای  ــال ب ــام و ارس ــطح اهتم ــه در س ــم اظهارنام 7- تنظی
ــران  ــت ای ــی کیفی ــن مل انجم

ــت  ــدون جه ــم و م ــه منظ ــازی برنام ــاده س ــه و پی 8- تهی
ــه راه ادام

ــرکت  ــط ش ــت توس ــه کیفی ــام ب ــه اهتم ــت گواهینام دریاف
ــران  ــتیک کاالب لجس

در مراســم بزرگداشــت روز ملــی کیفیــت شــرکت لجســتیک 
ــه  ــام ب ــه اهتم ــه اخــذ گواهینام ــق ب ــران انتخــاب موف کاالب

کیفیــت شــد
ــران انتخــاب  ــر شــرکت لجســتیک کاالب ــم لیــراوی مدی کری
ــن شــرکت اولیــن شــرکت حمــل و نقــل  اظهــار داشــت؛ ای
و لجســتیکی اســت کــه بــه دلیــل کیفیــت محــور بــودن در 
ــت  ــه دریاف ــق ب بیــن شــرکت هــای لجســتیکی کشــور موف

ایــن گواهینامــه شــده اســت.
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دکتــر دمینــگ، نخســتین آغازگــر جــدی و تدویــن کننــده 
ــاس  ــر اس ــان ب ــن جه ــت نوی ــی مدیری ــای اجرای روش ه
مشــارکت تمامــی کارکنــان و مدیریــت هــا )آنچــه در ژاپــن 
ــارکتی  ــت مش ــب مدیری ــا مکت ــه ب ــت ک ــان دارد ( اس جری
خــود در جهــان تولیــدات صنعتــی و خدماتــی، تحولــی 
شــگرف پدیــد آورد. وی در ســال 1928 دکتــرای خــود را در 
رشــته ریاضــی فیزیــک از دانشــگاه ییــل ) Yale( اخــذ کــرد 
ــه  ــکا، ب ــدت ده ســال در وزارت کشــاورزی آمری و ســپس م
عنــوان کارشــناس ریاضــی فیزیــک کار کــرد. در ضمــن ایــن 
مــدت بــه مســائل آمــاری کــه از طــرف آقــای " شــیدهارت" 
ــده  ــد مطــرح ش ــد تولی ــاری فراین ــرل آم ــوان روش کنت بعن
ــا وجــود کارهــای بســیار شایســته  ــد. ب ــود عالقمنــد گردی ب
ای کــه وی چــه قبــل از جنــگ جهانــی دوم و چــه در زمــان 
جنــگ بــرای نجــات صنایــع از بحــران هــا انجــام داد ولــی بــه 
واســطه اوج موفقیــت هــای اقتصــادی در آمریــکا، کــه بعلــت 
ــاد  ــی ایج ــرکتهای آمریکای ــرای ش ــگ ب ــد از جن ــرایط بع ش
ــی  ــات صنعت ــرف موسس ــگ از ط ــای دمین ــود، آق ــده ب ش
آمریــکا تحویــل گرفتــه نشــد زیــرا آنهــا مــی گفتنــد: وضــع 
مــا آنقــدر خــوب اســت کــه نیــازی بــه تغییــر روش مدیریتی 
خــود و اجــرای روش آقــای دمینــگ نداریــم. وی در تابســتان 
ســال 1950 از طــرف اتحادیــه علــوم و مهندســی ژاپــن بــه 
آن کشــور دعــوت شــد و روش کنتــرل کیفیــت آمــاری را بــه 
ــی  ــان تحقیقات ــران کارخانجــات و کارشناس ــان، مدی مهندس
ــه 100  ــی رتب ــران عال ــدت مدی ــن م ــوزش داد و در همی آم
ــور آشــنا ســاخت.  ــا روش مزب ــزرگ را ب موسســه تولیــدی ب
ــا 400  ــت و ب ــن برگش ــه ژاپ ــددا" ب ــال 1951 مج او در س
نفــر از مدیــران ســطح بــاالی ژاپــن نشســت هایــی تشــکیل 
داد و در توجیــه آنهــا اقــدام کــرد. در همــان ســال اتحادیــه 
علــوم و مهندســی ژاپــن باالتریــن جایــزه صنعتــی را جهــت 
موسســاتی کــه اقداماتــی برجســته در بهبــود کیفیــت انجــام 
ــگ "  ــزه دمین ــام آن را " جای ــاص داد و ن ــد اختص داده بودن
گذاشــت. در ایــن زمــان، انقــالب کیفیــت ژاپــن آغــاز شــده 

بــود. 
ــال 1950  ــا را در س ــن کاره ــگ ای ــای دمین ــه آق ــر چ گ
ــرب  ــرای غ ــت آن ب ــی اهمی ــود، ول ــام داده ب ــن انج در ژاپ

ــه  ــود ک ــان ب ــن زم ــود. از همی ــده ب ــن نش ــا 1980 روش ت
ســمینارهای 4 روزه آقــای دمینــگ در آمریــکا شــروع شــد. 
نظریــات آقــای دمینــگ بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه: 
تنهــا کیفیــت برتــر باعــث افزایــش بهــره وری اســت و ایــن 
ــازار افزایــش  امــر باعــث مــی شــود کــه ســهم فــروش در ب
یابــد و بــه صــورت دراز مــدت، پایــدار بمانــد و باعــث بقــاء و 
موفقیــت موسســه شــود، وی اصولــی جدیــد جهــت موفقیــت 
ــه  ــول 14 گان ــام اص ــه بن ــت ک ــرده اس ــن ک ــت تدوی مدیری
مدیریــت دمینــگ شــهرت یافتــه اســت. عــالوه بــر آن 
ــه 7  ــت را در سرتاســر جهــان ب بیماریهــای مشــترک مدیری
ــان  ــالج آن را نش ــای ع ــرده و راه ه ــدی ک ــته بن ــورد دس م

داده اســت. 
نــکات اساســی در نظریــات وی را مــی تــوان بــه شــرح زیــر 

خالصــه کــرد: 
▪ مشتری از ارکان اساسی خط تولید است. 

▪ تنهــا رضایــت مشــتری کافــی نیســت، بــرای حفــظ 
مشــتری و تــداوم تســلط بــر بــازار بایســتی فراتــر از انتظــار 

ــرد.  ــد ک ــتری تولی مش
▪ بهبــود کیفیــت موجــب رشــد مــداوم و بهــره وری روزافزون 

ست.  ا
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا نظریــات دمینــگ چکیــده ای 

از نظریــات وی را در اینجــا نقــل مــی کنیــم:
ــا را ناشــی از قصــور  ــام بحرانه ــاب خــروج از بحــران، تم کت
ــت  ــالب مدیری ــوع انق ــی را ن ــا راه رهای ــا و تنه ــت ه مدیری
ــاد  ــتای آن اعتق ــران در راس ــه مدی ــی ک ــد. انقالب ــی دان م
پیــدا کننــد کــه داروی تمــام دردهــای واحدهــای تولیــدی 
و خدماتــی "کیفیــت" اســت. بهبــود کیفیــت، بطــور خــودکار 
ــده  ــام ش ــت تم ــود، قیم ــره وری میش ــاد به ــب ازدی موج
ــام  ــت تم ــوب و قیم ــت مطل ــا کیفی ــد، ب ــی یاب ــل م تقلی
شــده مناســب مــی تــوان بازارهــا را فتــح کــرد و از بحــران 
اقتصــادی ســربلند بیــرون آمــد. در ســر آغــاز کتــاب آمــده 
ــده،  ــرای آین ــزی ب ــه ری ــت در برنام ــی مدیری ــت: " ناتوان اس
ــین آالت  ــواد و ماش ــانی، م ــروی انس ــن نی ــدر رفت ــث ه باع
شــده اســت. ایــن ضایعــات باعــث بــاال رفتــن قیمــت تمــام 
ــردازد.  ــرا بپ ــد آن ــده بای ــه مصــرف کنن ــود ک ــی ش ــده م ش
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ــن  ــای ای ــه به ــی آن را ندارندک ــا" آمادگ ــا مشــتریان غالب ام
ضایعــات را بــرای همیشــه بپردازنــد، نتیجــه ایــن کار کامــال" 
ــازار اســت و طبعــا" از  روشــن اســت و آن از دســت رفتــن ب
ــران  ــکاری و بح ــش بی ــث افزای ــز باع ــازار نی ــت دادن ب دس

ــود. ــادی میش اقتص
ــه  ــعه ب ــه توس ــتن ب ــد داش ــت: " امی ــده اس ــه آم در ادام
ــد  ــین آالت، امی ــم در ماش ــذاری عظی ــرمایه گ ــیله س وس
ــاری  ــوزش گســترده روشــهای آم ــی اســت. آم واهــی و عبث
ــرل  ــای کنت ــاد گروهه ــی ایج ــدی، و حت ــران تولی ــه کارگ ب
ــن  ــام ای ــت. تم ــاله نیس ــن مس ــرای ای ــخی ب ــت، پاس کیفی
ــک  ــابه ی ــا مش ــت. ام ــد داش ــود را خواهن ــر خ ــات اث اقدام
درمــان موقتــی و یــک مســکن آنــی خواهــد بــود کــه عمــر 
بیمــار را کمــی طوالنــی تــر کنــد. امــا درمــان اصلــی مــرض 
نخواهــد بــود بلکــه تنهــا دگرگونــی ســبک مدیریــت موجــود 
ــی  ــه م ــت ک ــع اس ــا صنای ــت ب ــط دول ــر رواب ــی و تغیی غرب
ــانس  ــد و ش ــری کن ــرب جلوگی ــع غ ــقوط صنای ــد از س توان
دوبــاره ای بــرای ارتقــاء صنعــت و رشــد بهــره وری غــرب و 

ــد ."  ــول اســت، بده ــه اف ــه رو ب ــا ک ــدان آنه مقل
دمینــگ معتقــد اســت : " حقیقــت ایــن اســت کــه مدیریــت 
نمــی توانــد تنهــا بــه وســیله تجربــه اندوختــن بیامــوزد کــه 
چــه کاری بایــد بــرای بهبــود کیفیــت و بهــره وری، و رقابــت 
صحیــح بــا رقبــا انجــام دهــد. حتــی گفتــن ایــن کــه همــه 
ــواب  ــز، ج ــد نی ــی کنن ــان را م ــالش خودش ــام ت ــد تم دارن
کافــی و درســتی نیســت. ابتــدا بایســتی مــردم بداننــد کــه 
چــه بایــد بکننــد. اکنــون دســت زدن بــه تغییــرات اساســی 
مــورد نیــاز اســت و اولیــن قــدم در راه دگرگونــی، یادگیــری 

چگونگــی تغییــر دادن اســت."
ــرای  ــه ب ــادی ک ــهای زی ــه کنفرانس ــاره ب ــا اش ــگ ب دمین
چگونگــی انــدازه گیــری بهــره وری تشــکیل مــی شــود بــه 
نقــل از " ویلیــام- ای. کانــدی " مــی نویســد: " ارزیابــی بهــره 
وری ، ماننــد آمــار تصادفــات اســت کــه مشــکالت را بــه شــما 
مــی گویــد، ولــی راه چــاره ای نشــان نمــی دهــد. ایــن کتــاب 
تالشــی در جهــت نشــان دادن راهــی بــرای ارتقــاء کیفیــت 

اســت، نــه ارزیابــی آن. " 
از دیــدگاه دمینــگ: " بهبــود کیفیــت باعــث مــی شــود کــه 
ضایعــات نیــروی انســانی، و اوقــات ماشــینی تبدیــل بــه کاال 
ــک  ــث ی ــه آن باع ــود و نتیج ــتفاده ش ــل اس ــرویس قاب و س
ــد  ــه در رون ــود ک ــی ش ــره ای م ــه زنجی ــا نتیج ــش ی واکن
آن، قیمــت تمــام شــده کاهــش مــی یابــد و شــرایط رقابــت 
ــه دســت مــی آیــد کــه باعــث افــراد شــاغل مــی  بهتــری ب
شــود . حاصــل ، ایجــاد شــغل بیشــتر و بــاز هم میســر اســت. 
ایــن واکنــش زنجیــره ای بــه صــورت نوشــته ای مقــدس بــر 
ــه بعــد  روی تابلــوی تمــام مدیــران ژاپنــی از ســال 1950 ب

در آمــد:
ــره وری-  ــش به ــا- افزای ــه ه ــی - کاهــش هزین ــود کیف بهب
ــتر،  ــتغال بیش ــاد اش ــت- ایج ــداوم فعالی ــازار- ت ــخیر ب تس

ــا  ــه آی ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــگ در پاس ــور دمین پروفس
ــن در  ــد: " ژاپ ــی گوی ــد؟ م ــر باش ــد فقی ــی توان ــوری م کش
ــته و  ــن در گذش ــت. ژاپ ــی داش ــرمایه منف ــال 1950 س س
ــت  ــد نف ــی مانن ــع طبیع ــر مناب ــر از نظ ــال حاض ــه در ح چ
ــر  ــوب فقی ــی چ ــم و حت ــس، منیزی ــن، م ــنگ آه ــال س ذغ
ــه  ــر ایــن، محصــوالت ژاپنــی در آن زمــان ب اســت. عــالوه ب
بنجلــی معــروف بــود. قیمــت محصــوالت ژاپنــی ارزان ولــی 
بــه ســختی مناســب بــود. ژاپــن در آن زمــان بــرای تامیــن 
ــاز خــود بایســتی کاال صــادر  ــورد نی ــذا و ماشــین آالت م غ
مــی کــرد. امــا در ایــن مبــارزه، فقــط مــی توانســت از طریــق 
ــه دســت آورد و بــس. ژاپــن ایــن کار را  کیفیــت پیــروزی ب
ــد  ــد و نبای کــرد و نشــان داد کــه هیــچ کشــوری نمــی توان
ــردارد.  ــی ب ــدم اصول ــت ق ــر کیفی ــر در ام ــد. اگ ــر باش فقی
ــه  ــامل کلی ــت ش ــاء کیفی ــت. ارتق ــتم اس ــک سیس ــد ی تولی
مراحــل خــط تولیــد، از ورود مــواد بــه کارخانــه تــا تحویــل 

ــروش اســت.  ــد از ف ــات بع ــه مشــتری و خدم کاال ب
اگــر ژاپــن را نمونــه فــرض کنیــم، بنابرایــن هــر کشــوری هم 
کــه دارای نیــروی انســانی کافــی و مدیریــت خــوب باشــد، 
ــات  ــتعدادها و امکان ــاس اس ــر اس ــی ب ــد محصوالت ــی توان م
ــازار، تولیــد کنــد. بنابرایــن هیــچ  خــود جهــت عرضــه بــه ب
ــرفت،  ــت و پیش ــرای موفقی ــد. ب ــر بمان ــد فقی ــوری نبای کش
ــه وفــور وجــود  ــدارد کــه منابــع طبیعــی ب هیــچ ضــرورت ن
داشــته باشــد، زیــرا: ســرمایه اصلــی هــر ملــت، بــه مــردم و 
ــع طبیعــی آن  ــا مناب ــت آن بســتگی دارد، ت ــت و دول مدیری
نویســنده کتــاب " خــروج از بحــران " ادامــه مــی دهــد: " در 
ــده  ــرکتها تشــکیل ش ــی از ش ــه در یک ــی از جلســاتی ک یک
ــت و  ــود کیفی ــاره بهب ــما در ب ــه ش ــردم ک ــئوال ک ــود، س ب
ــه کاری  ــد و چ ــی داری ــه های ــه برنام ــره وری چ ــاد به ازدی
ــر کــس  ــد: " ه ــن پاســخ دادن ــه م ــد؟ ب ــد بکنی ــی خواهی م
بیشــترین تــالش خــود را بــه کار مــی بــرد و بهتریــن اقدامات 
ــردن جمــالت و  ــه کار ب ــا ب ممکــن را انجــام مــی دهــد." ام
عباراتــی مثــل " بهتریــن و بیشــترین تــالش هــا و اقدامــات 
" نــه درســت اســت و نــه کافــی، البتــه بهتریــن تالشــها الزم 
ــها توســط  ــن تالش ــه بهتری ــی بدبختان و ضــروری اســت. ول
ــر  ــد اگ ــئولیت دارن ــف مس ــای مختل ــه در رده ه ــرادی ک اف
همــراه بــا بــه کارگیــری اصولــی جهــت رهبــری نباشــد، نــه 
ــری  ــران ناپذی ــود بلکــه زیانهــای جب تنهــا مفیــد نخواهــد ب
نیــز بــه وجــود خواهــد آورد. تصــور کنیــد: اگــر افــراد بــدون 
اینکــه بداننــد چــه بایــد بکننــد، بهتریــن تــالش خــود را بــه 
ــعی و  ــد! س ــد آم ــار خواه ــه ب ــه ای ب ــه فاجع ــد چ کار ببرن

تــالش بایســتی مســتمر باشــد. 
 فرض کنیم:

1 ( همه تک تک بدانند 
ــد.  ــه کار برن ــن ســعی خــود را ب ــک بهتری ــک ت 2 ( همــه ت
حاصــل، پراکندگــی معلومــات و تــالش خواهــد بــود و نتیجــه 
ــه خواهــد داشــت.  ــورد انتظــار بســیار فاصل کار، از هــدف م
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تنهــا کار گروهــی، و رهبــری یــک تیــم اســت کــه 
مــی توانــد تــالش مفیــد و مســتمر را، همــراه یــک 
سلســله معلومــات و دانــش هــای مفیــد و ســازنده 
نمیتوانــد  پدیــد آورد، و هیــچ چیــز دیگــری 

ــن آن شــود. "  جایگزی
وی مــی افزایــد: " حمایــت مدیــران، و تعهداتشــان 
بــرای تمــام عمــر جهــت بهبــود کیفیــت و ارتقــاء 
بهــره وری بــه تنهایــی کافــی نیســت، آنها بایســتی 
ــی  ــد م ــزی تعه ــه چی ــرای چ ــه ب ــد ک درک کنن
ــه  ــل تفویــض و واگــذاری ب کننــد. ایــن تعهــد قاب
دیگــری نیســت. حمایــت خشــک و خالــی از افــراد 
کافــی نیســت، بلکــه عمــل، شــرط اساســی و 

ــی اســت. "  اصول
کتــاب " خــروج از بحــران " در مــورد نقــش انســان 
در افزایــش بهــره وری مــی نویســد: " ایــن تصــور 
ــا ســختی گرفتــن و  و فــرض غلطــی اســت کــه ب
نصــب ماشــین آالت و ابــزار مــدرن و کامپیوترهــای 
پیشــرفته مــی تــوان کیفیــت و بهــره وری را بهبود 
بخشــید، بــی آن کــه جایــی بــه انســان داده باشــد 
ــرای  ــگ ب ــای دمین ــه آق ــول 14گان ــه اص " خالص
ایجــاد تحــول و دگرگونــی در مدیریــت، در کتــاب 
" خــروج از بحــران" چنیــن بیــان گردیــده اســت: 

ــتمر در  ــی و مس ــزم و اراده دائم ــک ع ــاد ی ▪ ایج
مدیریــت، بــرای ارتقــاء کیفیــت در تولیــد کاالهــا 
یــا خدمــات بــا هــدف ایــن کــه توانمنــدی الزم را 
ــه دســت آورد و تجــارت  ــازار ب ــت در ب ــرای رقاب ب
شــرکت و موسســه بــه قــوت خــود باقــی و پایــدار 

بمانــد و عــالوه بــر آن اشــتغال جدیــد هــم بــه وجــود آورد. 
▪ بــه کارگیــری فلســفه جدیــد: مــا در عصــر جدیــد از دوران 
ــدی  ــارزه ج ــرای مب ــی ب ــت غرب ــتیم. مدیری ــاد هس اقتص
ــا مســئولیت خــود آشــنا  ــدار شــود، ب بایســتی از خــواب بی
ــده  ــر عه ــی را ب ــوالت دائم ــرات و تح ــری تغیی ــود و رهب ش

ــرد.  گی
ــر تحصیــل کیفیــت از طریــق، بازرســی -  ▪ بایــد از تکیــه ب
یــا کنتــرل و مــچ گیــری افــراد- دســت کشــیده شــود. بــه 
عبــارت روشــن تــر بایــد حــذف بازرســی در تولیــد انبــوه، و 
جایگزیــن کــردن ایجــاد کیفیــت در فرآینــد تولیــد بــه جــای 

بازرســی و مــچ گیــری، عملــی گــردد. 
▪ بایــد بــه روش رایــج در خریــد، کــه در آن فقــط " قیمــت 
" مــالک انتخــاب اســت، خاتمــه داده شــود و بــه جــای آن، 
ــا"  ــام شــده توجــه داشــت. ضمن ــل قیمــت کل تم ــه تقلی ب
حرکــت بایــد در جهتــی باشــد کــه هــر یــک از اقــالم مــوارد 
ــه آن کــه  ــداری شــود ن ــاز از یــک فروشــنده، خری مــورد نی
ــا اکثــر مــواد، فقــط از یــک جــا تهیــه شــود. البتــه  همــه ی
روابــط مــا بــا فروشــندگان و تامیــن کننــدگان مــواد، مــورد 
ــر  ــدت، ب ــتد دراز م ــر داد و س ــی ب ــتی مبتن ــان، بایس نیازم

ــدف  ــم روی ه ــا بتوانی ــد، ت ــتگی باش ــاد و دلبس ــه اعتم پای
تقلیــل قیمــت کل تمــام شــده کاالهــا یــا خدمــات خــود، بــا 

اطمینــان، حســاب کنیــم. 
ــم و  ــور دائ ــد بط ــت را بای ــه خدم ــا ارائ ــد و ی ▪ روش تولی
پیوســته بهبــود بخشــید تــا کیفیــت ارتقــاء یابــد، بهــره وری 
افزایــش پیــدا کنــد، و قیمــت تمــام شــده بطــور دائــم کاهش 

ــد.  ــه ای توقــف نکن داشــته باشــد و در هیــچ مرحل
اســتقرار مــداوم روش آمــوزش ضمــن خدمــت در موسســه، 
بدیــن ترتیــب کارکنــان شــرکت هرگــز در جــا نمــی زننــد 
و بطــور دائمــی ، مجهــز بــه اطالعــات روز و یــا یافتــه هــای 

جدیــد مــی شــوند. 
ــتی  ــارت و سرپرس ــدف از نظ ــری، ه ــراری روش رهب ▪ برق
ــان ( ماشــین آالت و  ــراد ) کارکن ــه اف ــه ب ــد آن باشــد ک بای
ابــزار کمــک کنــد تــا کار بــه صــورت بهتــری انجــام شــود. 
دیدگاههــای مدیریــت از نظــر سرپرســتی بایــد مــورد اصــالح 
و تجدیــد نظــر قــرار گیــرد و همچنیــن سرپرســتی کارگــران 

تولیــدی بایــد دگرگــون شــود. 
▪ هــر گونــه تــرس و نگرانــی و منجملــه بیــم اخــراج و قطــع 
همــکاری را از ســازمان خــود دور کنیــد تــا همــه بتواننــد بــا 

خیــال آســوده بطــور موثــر بــرای ســازمان کار کنــد. 
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▪ ســدها و دیوارهــای جدایــی و نفــاق را بیــن قســمتها فــرو 
ریزیــد. افــراد در پژوهــش، طراحــی، فــروش و تولیــد بایســتی 
بــه صــورت یکپارچــه و گروهــی ماننــد یــک تیــم ورزشــی، 
ــت در  ــن اس ــه ممک ــکالتی را ک ــع و مش ــا موان ــد ت کار کنن
رابطــه بــا تولیــد محصــول و خدمــات، یــا چگونگــی اســتفاده 

از آنهــا، وجــود داشــته باشــد، پیــش بینــی و رفــع کننــد. 
ــای کار،  ــرار هدفه ــا برق ــردن ی ــه ک ــعار دادن، موعظ ▪ از ش
یــا انتظــار کار بــدون نقــص و یــا تنظیــم ســطح بهــره وری 
جدیــد، خــودداری کنیــد. نصیحــت و موعظــه اثــر معکــوس 
ــا  ــان ب ــن کارکن ــوب بی ــط نامطل ــاد رواب ــث ایج دارد و باع
یکدیگــر از یــک طــرف و کارکنــان و مدیریــت هــا از طــرف 
ــتاوردها،  ــیاری از دس ــر بس ــون تقصی ــود. چ ــی ش ــر م دیگ
ــه گــردن  ــد و بهــره وری م هســتند، ب کــه دارای کیفیــت ب
ــود آنهــا کاری از  ــرای بهب سیســتم هــای موجــود اســت و ب
ــارات و  ــارج از اختی ــا" خ ــت و اساس ــاخته نیس ــان س کارکن

ــت.  ــئولیتهای آنهاس مس
الــف( از برقــرار کــردن اســتانداردهای کمــی بــرای تولیــد در 
ســطح کارخانــه خــودداری کنیــد و در عــوض " رهبــری " را 

جایگزیــن ایــن روش ســازید. 
ــر اســاس هــدف گــذاری  ب( از بکارگیــری روش مدیریــت ب

) MBD ( پرهیــز کنیــد. از شــیوه هــای مدیریــت بــر اســاس 
ــه جــای آن از  ــد و ب ــاب ورزی ــام و هدفهــای کمــی اجتن ارق

شــیوه رهبــری اســتفاده کنیــد. 
الــف( موانــع و مشــکالتی را کــه باعــث مــی شــود تــا کارگــر 
از کاری کــه انجــام مــی دهــد رضایــت خاطــر نداشــته باشــد، 
ــت  ــتان، از مراقب ــد مســئولیت سرپرس ــد. بای ــان برداری از می

صرفــا" " کمــی " بــه توجــه " کیفــی " تغییــر پیــدا کنــد. 
ــران و  ــود مدی ــی ش ــث م ــه باع ــی را ک ــدها و موانع ب( س
مهندســان از انجــام کارهــا و وظایــف خویــش رضایــت 
خاطــر نداشــته باشــند، از بیــن ببریــد، بــه ایــن معنــی کــه 
ــی  ــد و ارزیاب ــودداری ورزی ــراد خ ــی اف ــه و ارزیاب از مقایس

ــد.  ــذف کنی ــی ح ــاغل را بکل مش
ــه  ــوی ب ــدی و ق ــازی ج ــی و خودبهس ــام آموزش ــک نظ ▪ ی

ــد.  وجــود آوری
▪ ترتیبــی فراهــم کنیــد کــه همــه در ایــن دگرگونــی 
ــی در مدیریــت، کار  ــرا دگرگون مشــارکت داشــته باشــند. زی
ــروه. ــا گ ــرد ی ــک ف ــه کار ی ــت ن ــازمان اس ــراد س ــام اف تم

منبع : سایت فکر نو
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ــت  ــوم کیفی ــی مفه ــرای بررس ب
کیفیــت  اســت  الزم  زندگــی 
ــی و  ــم از لحــاظ جهان ــی ه زندگ
ــی  ــی و درون ــاظ داخل ــم از لح ه
ماننــد بررســی اســتانی انجــام 

ــود.. ش
در گذشــته مالک هایــی وجــود 
ــه  ــاس آن گفت ــه براس ــت ک داش
دارای  کشــوری  اگــر  می شــد 
باالتــری  درآمــد  و  امکانــات 
باشــد شــاخص ها و مولفه هــای 
دیگــری هــم کســب می کنــد، 
ــی هایی  ــه بررس ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــال در تهــران  ــوان مث ــه عن کــه ب
گفــت  می تــوان  شــده  انجــام 
کــه ایــن مــالک درســت نیســت 

ــد شــاخص های  ــرای تعییــن ســطح کیفیــت زندگــی بای و ب
ــال تهــران کــه زندگــی  ــرای مث دیگــری را انتخــاب کــرد. ب
ــک  ــاعت ها در ترافی ــه س ــردم روزان ــده، م ــخت ش در آن  س
ــران  ــوای ته ــی ه ــه آلودگ ــه ب ــا توج ــد و ب ــپری می کنن س
مالک هــای  می شــوند،  مختلــف  بیماری هــای  دچــار 
ســازمان ملــل تعییــن کننــده ســطح کیفیــت زندگــی 
ــه  ــی ب ــن الملل ــازمان های بی ــاس س ــن اس ــر همی ــت. ب نیس
ــه مــالک و شــاخص  ــا توجــه ب ــن نتیجــه رســیدند کــه ب ای
ــه  ــرد دارای چ ــر ف ــه ه ــد ک ــه ش ــوان متوج ــی نمی ت خاص
ســطحی از کیفیــت زندگــی اســت و هــر فــرد خــودش بایــد 
ــه در  ــی ک ــکان و زمان ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــه ش متوج
ــی  ــت زندگ ــطحی از کیفی ــه س ــد از چ ــی می کن آن زندگ
برخــوردار اســت و متوجــه شــود کــه آیــا از زندگــی کــه دارد 

ــر. ــا خی ــت ی ــی اس راض

کیفیت زندگی چیست؟
ــر  ــال 1920 ب ــه س ــوع ب ــن موض ــه ای ــرح اولی ــابقه ط  س
ــام »پیکــو« در کتــاب  ــه ن می گــردد کــه توســط شــخصی ب
ــی  ــاه« مطــرح شــد. ســازمان بهداشــت جهان »اقتصــاد و رف
ــود و  ــوع ب ــن موض ــده ای ــرح کنن ــازمان های مط ــی از س یک
ــا  ــن معن ــه ای ــاً ب ــی صرف ــت زندگ ــه کیفی ــد داشــت ک تأکی
نیســت کــه فــردی از لحــاظ فیزیکــی و پزشــکی ســالم باشــد 
بلکــه ســالمت روان و ســالمت اجتماعــی هــم بایــد در کنــار 
ــری  ــث نابراب ــوع بح ــن موض ــار ای ــود. در کن ــی ش آن بررس
و بی عدالتــی هــم مــورد تأکیــد قــرار گرفــت و زمینــه 
شــکل گیری مفهــوم کیفیــت زندگــی شــد؛ ایــن مفهــوم در 
اواخــر دهــه 70 میــالدی بــه اوج خــود رســید در برنامه هــای 

ــن  ــر ای ــت. ب ــرار گرف ــکا ق ــت متحــده ی آمری ــردی ایال راهب
ــه ای  ــرفت جامع ــد پیش ــر می خواهی ــد اگ ــه ش ــاس گفت اس
ــورد  ــا را م ــی آن ه ــت زندگ ــطح کیفی ــد س ــنجید بای را بس

ــد. ــرار دهی بررســی ق

پژوهش های کیفیت زندگی
پژوهش هــای کیفیــت زندگــی را در ســه طبقــه پژوهش هــای 
پزشــکی، روانشناســی و اجتماعــی تقســیم می کنیــم. کیفیت 
زندگــی را از چندیــن وجــه هــم می تــوان بررســی کــرد، مورد 
اول ایــن اســت کــه کیفیــت زندگــی را کامــاًل امــری ذهنــی 
بدانیــم یعنــی فــرد در ذهــن خــودش از زندگــی راضیســت 
یــا خیــر، دوم بررســی عینــی کیفیــت زندگــی اســت یعنــی 
ــه  ــات موجــود در جامع ــه امکان ــا توجــه ب ــن موضــوع را ب ای
بســنجیم، ســوم تلفیــق ایــن دو وجــه اســت. قســمت 
ــت  ــودن آن اس ــا ب ــی دارد پوی ــت زندگ ــه کیفی ــری ک دیگ
ــا کیفیــت  ــا ب ــا کــه کیفیــت زندگــی امــروز م ــه ایــن معن ب
ــم   ــده ه ــت و در آین ــاوت اس ــل متف ــال قب ــی 10 س زندگ
ــادی دارد،  ــت زی ــه اهمی ــی ک ــد شــد. بحث ــر خواه متفاوت ت
توانمنــد شــدن افــراد اســت؛ بــه طــوری کــه گفتــه می شــود 
ــد کــه  افــرادی از ســطح کیفیــت زندگــی باالیــی برخوردارن
ــن  ــوان تامی ــد. ت ــد از توانمندی هایشــان اســتفاده کنن بتوانن
نیاز هــای اولیــه، ســبد کاال و قــدرت خریــد، نســبت دارایــی 
ــد، بهداشــت، ایمنــی، ترافیــک شــهری و آلودگــی  ــه درآم ب
آب، خــاک و هــوا هــم از شــاخص های تعییــن کننــده 

کیفیــت زندگــی اســت.
منبع:ایسنا

مفهوم و محاسبه کیفیت زندگی 
دکترعلیرضا کریمی

استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
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ــر  ــه ، فک ــد در نتیج ــی طلبی ــادی م ــوع کار زی ــن موض ای
ــا  ــتقیماً ب ــه مس ــی را ک ــا آن های ــتان ی ــردم اول سرپرس ک

ــم. ــوزش بده ــد، آم ــرو کار دارن ــئله س مس

ــای  ــت ه ــداف و فعالی ــا اه ــت ب ــرل کیفی ــای کنت هســته ه
ــد: ــده ان ــل بوجــود آم ذی

● مشارکت در ارتقا و توسعه
● احتــرام بــه روابــط انســانی و ایجــاد محیــط شــاداب بــرای 

بوجــود آوردن رضایــت شــغلی
● استفاده از تمام توانایی ها و ظرفیت های کارکنان

ایشــی کاوا بــه عنــوان پــدر حلقــه هــای کنتــرل کیفیــت و 
ــده اســتراتژی  ــن کنن ــن و تدوی ــت ژاپ ــش کیفی ــر جنب رهب
کیفیــت ژاپــن شــناخته شــده اســت. در نظــر ایشــی کاوا بــه 
ــودن کنتــرل کیفیــت ، مفهــوم کیفیــت  لحــاظ حلقــه ای ب
ــه همــگان در آن  در ســازمان موضوعــی سراســری اســت ک

ــد. مشــارکت دارن

ــی و  ــای افق ــت سراســری شــامل همــکاری ه ــوم کیفی مفه
عمــودی اســت. در همــکاری هــای عمــودی موضــوع کیفیــت 
ــران  ــا مدی ــزء ت ــان ج ــازمانی از کارکن ــط درون س ــه رواب ب
ارشــد را شــامل مــی شــود. در همــکاری هــای افقــی روابــط 
و مناســبات بــرون ســازمانی مــورد نظــر ایشــی کاوا اســت .

بزرگتریــن نقــش ایشــی کاوا در امــر کیفیــت ، ســاده کــردن 
ــت.  ــت اس ــت در صنع ــرل کیفی ــرای کنت ــاری ب ــون آم فن
ــات و  ــردآوری اطالع ــر گ ــی، ب ــطح فن ــن س ــاده تری او درس
ــو را  ــودار پارت ــرد نم ــت و کارب ــد داش ــا تأکی ــهٔ آن ه عرض
ــودار  ــد و نم ــود یاب ــد بهب ــه بای ــذاری آنچ ــت گ ــرای اولوی ب
ــل  ــخیص دالی ــرای تش ــول ( را ب ــت و معل ــی کاوا ) عل ایش

ــول  ــت و معل ــودار عل ــی کاوا نم ــرد. ایش ــز ک ــن تجوی ممک
ــرای کمــک  را مشــابه ســایر ابزارهــای کیفــی، وســیله ای ب
ــا هســته هــای کنتــرل کیفیــت در نهضــت  ــه گــروه هــا ی ب
کیفیــت مــی دانــد، بــه ایــن ترتیــب وی، ارتباطــات بــاز کاری 
ــرای درســت کــردن ایــن نمودارهــا امــری حیاتــی مــی  را ب
شــمرد. نمــودار ایشــی کاوا ابــزار سیســتماتیک مناســبی برای 
پیداکــردن، دســته بنــدی و مســتند ســازی دالیــل تغییــرات 
ــن آنهاســت.  ــط بی ــد و ســازمان دهــی رواب ــت در تولی کیفی
ســایر فنونــی کــه ایشــی کاوا بــرآن تاکیــد دارد، هفــت ابــزار 

ــت اســت. ــرل کیفی کنت
هفت ابزار کنترل کیفیت از نظر ایشی کاوا :

1 ـ ورقه جمع آوری داده ها
2 ـ نمودار جریان فرایند

3 ـ نمودار کنترل
4 ـ نمودار پارتو

5 ـ نمودار علت و معلول
6 ـ نمودار هیستوگرام
7 ـ نمودار پراکندگی

ایشــی کاوا روش هــای دگرگونــی در ســازمان هــا و حرکــت 
بــه ســوی مدیریــت جامــع کیفیــت را در مــوارد ذیــل 

ــد. ــی کن ــه م خالص
1. اول کیفیت، نه سود کوتاه مدت

2. مشتری مداری و نه تولید مداری
3. صاحبان فرایند بعدی کار، مشتری شماست

4. استفاده از روش های آماری
5. احترام به شخصیت انسان به عنوان فلسفه مدیریت

6. تشکیل تیم های با وظیفه متقابل

بزرگان کیفیت - دکتر ایشی کاوا
 

)Kaoru Ishikawa( کائورو ایشی کاوا

ــال 1939  ــد و در س ــن متول ــال 1915 در ژاپ ــی کاوا در س ایش
ــد.  ــل ش ــارغ التحصی ــو ف ــگاه توکی ــی دانش ــکده مهندس از دانش
ــرل  ــای کنت ــته ه ــت هس ــه دار نهض ــی کاوا طالی ــور ایش پروفس
کیفیــت در ژاپــن در اوایــل دهــهٔ 50 اســت، ایــن نهضــت بعدهــا به 
غــرب صــادر شــد. او در ســخنرانی خــود در هزارمیــن کنوانســیون 
ــرار  ــن )1981( چگونگــی ق ــت در ژاپ ــرل کیفی ــای کنت هســته ه

ــان داشــت: ــه بی ــن مســیر را اینگون گرفتــن خــود در ای

ــت را  ــرل کیفی ــن ،کنت ــن ک ــران وجی ــردم کارگ ــعی ک ــدا س ابت
بفهمنــد و بــه آن عمــل کننــد، اندیشــه مــن ایــن بــود کــه تمــام 
کارکنــان کارخانــه هــای سراســر کشــور را آمــوزش بدهــم، البتــه 
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ــی ایجــاد  ــت عمــودی تارهای ــه مدیری ــی دارد ک ــار م او اظه
نمــوده اســت کــه بــه خــودی خــود جــزو رشــته هــای نــخ 
نیســتند و تنهــا هنگامــی کــه پودهــا بــه آن هــا اضافــه شــده 
و درهــم تنیــده شــوند  ســازمان مســتحکم ایجــاد مــی شــود. 
بــا تشــکیل تیــم هــای بــا وظیفــه متقابــل در میــان تارهــای 
ــرک  ــه تح ــده و ب ــدا ش ــی پی ــت، پودهای ــودی مدیری عم
عرضــی ســازمان کمــک مــی کنــد. آقــای ایشــی کاوا اظهــار 
مــی نمایــد کــه کنتــرل کیفیــت بــا آمــوزش آغــاز مــی شــود 
و بــا آمــوزش پایــان مــی پذیــرد. در مدیریــت جامــع کیفیــت 
بایــد بــه همــه کارکنــان از مدیــر عامــل گرفتــه تــا کارکنــان 
صــف آمــوزش داده شــود. بایــد نحــوهٔ نگــرش همــه کارکنــان 
تغییــر یابــد. بــرای انجــام ایــن کار مــی بایســت آمــوزش هــا 

تکــرار و تکــرار شــوند.

ــی  ــر میان ــک مدی ــه کار ی ــاد دارد ک ــی کاوا اعتق ــای ایش آق
ــه پلیــس  ــا بســیار شــبیه ب ــک معن ــه ی در درون ســازمان ب
ــیرهای  ــه مس ــتاده ک ــی ایس ــت. او در نقاط ــی اس راهنمای
افقــی و عمــودی همدیگــر را قطــع مــی کننــد و بایــد 
ــرای باالیــی هــا و پایینــی هــا و  ــال اطالعاتــی ب بعنــوان کان
نیــز کســانی کــه در دیگــر واحدهــا مشــغول بــه کارهســتند 

ــد. ــل نماین عم

از نظــر ایشــی کاوا کنتــرل کیفیــت فراگیــر شــرکتی بــه ایــن 
معنــی اســت کــه کیفیــت فقــط بــه محصــول مربــوط نمــی 
ــت،  ــت مدیری ــروش، کیفی ــد از ف ــات بع ــه خدم ــود، بلک ش
ــانی  ــروی انس ــی نی ــت زندگ ــرکت و کیفی ــود ش ــت خ کیفی
را نیــز شــامل مــی گــردد. در نظــر ایشــی کاوا ارتقــای 
کیفیــت بــه ویــژه در مناســبات درون ســازمانی بــر مشــارکت 
ــن  ــد دارد. در ای ــی و حــل آن تأکی ــئله یاب ــان در مس کارکن
ــه  ــول و ب ــت و معل ــای عل ــتفاده از نموداره ــا اس ــاره وی ب ب
ویــژه نمــودار اســتخوان ماهــی، بــه دنبــال شناســایی عوامــل 
مؤثــر بــر دگرگونــی هــای کیفیتــی اســت. وی بــرای ارتقــای 

ــزار اساســی معرفــی مــی کنــد. کیفیــت دو اب

1. استاندارد
2. کنترل کیفیت 

ایــن دو ابــزار محصــول اطالعــات علمــی و روش هــای علمــی 
ــه  ــدون نتیج ــه، ب ــن عالق ــک تُ ــد » ی ــی گوی ــت. وی م اس
ــس اطالعــات علمــی آمیختــه شــود  ــا یــک اُن اســت مگــر ب
» ، بــه عبــارت دیگــر ایشــان بــرای موفقیــت واقعــی در امــر 
ــی را  ــی و تخصص ــی ، فن ــات علم ــتن اطالع ــت، داش کیفی

ــد. ــر مــی دان اجتنــاب ناپذی

ــت الزم  ــه کیفی ــتیابی ب ــه منظــور دس ــر ایشــی کاوا ب از نظ
اســت 10 اصــل ذیــل را کــه جنبــه هــا و روش هــای 

ــود. ــت نم ــد رعای ــی کن ــم م ــت را فراه ــه کیفی ــتیابی ب دس

1. بررسی بهبود کیفیت قبل از هر چیز دیگر
2. تدوین سیاست های ارتقای کیفیت

3. شناسایی اولویت ها در ارتقای کیفیت
4. مشخص کردن رهبری فرایند کیفیت

5. دادن آموزش
6. بازنگری فرایند بهبود

7. مشخص کردن مسئولیت مدیریت ارشد
8. طراحی سیستم مدیریت چند وظیفه ای

ــما، داده  ــتم ش ــتاده سیس ــه س ــل ک ــن اص ــه ای ــه ب 9. توج
ــت  ــتری شماس مش

10. رهبری کل فرایند

او همچنیــن مفاهیــم ارائــه شــده توســط پیشــگامان کیفیــت 
ــار  ــه چه ــال او چرخ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــط داده اس را بس
ــه گســترش داده اســت. ــه 6 مرحل ــگ را ب ــه ای دمین مرحل

1. تعیین اهداف
2. تعیین راهکارها

3. درگیر شدن در آموزش
4. برنامه اجرایی

5. ارزیابی اجرا
6. اقدام مناسب

modirsun.com برگرفته از
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 همه چیز را دوباره بسنجیم 

ــروزه  ــت. ام ــه کار می رف ــخ ب ــدای تاری ــری از ابت ــدازه گی  ان
جامعــه علمــی جهانــی بــا تعریــف دوبــاره کیلوگــرم، کلویــن، 
آمپــر و مــول، 4 مــورد از 7 واحــد پایــه سیســتم بین المللــی 
ــوه  ــن در نح ــی بنیادی ــاد تحول ــال ایج ــا )SI(، در ح یکاه
ــدازه گیــری اجســام اســت. مجموعــه ای از اســتانداردهای ان
ISO  و IEC نقــش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا مــی کننــد.

آیــا مــی دانســتنید واحــد کیلوگــرم بــر اســاس شــیئی کــه 
یــک کیلوگــرم وزن دارد تعریــف شــده اســت یــا واحــد اندازه 
گیــری دمــا- کلویــن-  بــر پایــه یکــی از ویژگی هــای ذاتــی 
آب اســت؟ بــا وجودیکــه ایــن موضــوع قرن هــا مورد اســتفاده 
قرارگرفتــه اســت، دانشــمندان پیشــرو دریافته انــد در طــول 
زمــان ایــن تعاریــف %100 ثابــت نیســتند. بنابرایــن، رســما 
ــه جــای  ــری ب ــای اندازه گی ــه همــه واحده موافقــت شــد ک
اجســام فیزیکــی بــا ثابت هــای طبیعــی تعریــف شــوند ، کــه 
ایــن امــر بزرگتریــن تحــول در انــدازه گیــری بیــن المللــی از 

ســال 1875خواهــد بــود.
ــه  ــی- کتابچ ــه علم ــع جامع ــاب مرج ــف در کت ــن تعاری ای
اوزان و  –  وجــود دارد و توســط دفتــر بین المللــی   SI
مقیاس هــا )BIPM( منتشــر شــده اســت، کــه بــه مجموعــه 
اســتانداردهای ســری  ISO ،80000 و IEC ) کمیت هــا و 
یکاهــا( اشــاره دارد. ایــن مجموعــه نامهــای توافــق شــده بین 
المللــی، تعاریــف و نمادهــای کمیت هــای مــورد اســتفاده در 
ــم  ــا را فراه ــا آن ه ــط ب ــای مرتب ــی و یکاه ــوم و مهندس عل
ــرده و  ــن ک ــد را تضمی ــان واح ــک زب ــه ی ــد، در نتیج می کن

ــد. ــش می ده ــا را کاه ــال  خط احتم
دانشــمندان انــدازه گیــری از بیــش از 60 کشــور در مجمــع 

عمومــی اوزان و مقیاس هــا )CGPM( کــه در ورســای 
فرانســه برگــزار شــد، بــرای تصویــب تعاریــف مجــدد SI بــه 

توافــق دســت یافتنــد.
همچنیــن در طــی ایــن کنفرانــس، ســرجیو موجیــکا، دبیــر 
ــی  ــت ردیاب ــورد قابلی ــترکی را در م ــه مش ــزو، بیانی کل ای
ــداوم  ــزو در ت ــد ای ــان دادن تعه ــرای نش ــی ب ــدازه شناس ان
همــکاری بــا BIPM، OIML )ســازمان بیــن المللــی انــدازه 
شناســی قانونــی( و ILAC )اتحادیــه بین المللــی تاییــد 
صالحیــت آزمایشــگاهی( امضــا کــرد. در ایــن بیانیــه اعــالم 
ــری  ــه پذی ــت مقایس ــی و قابلی ــن الملل ــی بی ــد، هماهنگ ش
تنهــا در صورتــی تضمیــن می شــود کــه نتایــج ســنجش بــر 
اســاس معیارهــای انــدازه شناســی توســط مراجــع شــناخته 
ــرای  ــن ب ــند ، و بنابرای ــی باش ــل ردیاب ــی قاب ــده بین الملل ش
ــری  ــدازه گی ــرش ان ــی اســت. پذی ــار ســازمان الزام ــر چه ه
اســتاندارد، اقتصــاد جهانــی را تشــکیل می دهــد و بــر تمــام 
جنبه هــای علــوم و مهندســی تاثیــر گــذار اســت. بــر اســاس 
ــرای  ــتیم ب ــور نیس ــر مجب ــا دیگ ــدد، م ــف مج ــن تعری ای
اندازه گیــری دقیــق بــه اجســام فیزیکــی تکیــه کنیــم. ایــن 
امــر بــا شــتاب بخشــیدن بــه نــوآوری و کاهــش هزینه هــای 
توســعه فــن آوری تاثیــر زیــادی بــر جهــان داشــته و دانــش 
ــد  ــش خواه ــه پی ــده ب ــل های آین ــرای نس ــری را ب اندازه گی

بــرد.
ایــن مجموعــه شــامل 13 بخــش مختلــف، ازجملــه 11 بخش 
ــات،  ــامل اصطالح ــت و ش ــش از IEC اس از ISO و 2 بخ
تعاریــف، نمادهــای توصیــه شــده، یکاهــا و هرگونــه اطالعــات 
ــوم،  ــتفاده در عل ــورد اس ــای م ــا کمیت ه ــط ب ــم مرتب مه
مهندســی، انــدازه شناســی و صنعــت می شــود. عــالوه 
ــی،  ــا فن ــی ی ــناد علم ــه اس ــرای تهی ــی ب ــن، مرجع ــر ای ب
ــی  ــم م ــا فراه ــتانداردها و راهنماه ــی، اس ــای درس کتاب ه

کنــد.
تجدیــد نظــر مجموعــه ISO 80000 همزمــان بــا بازنگری 
کتابچــه SI انجــام شــده و انتظــار مــی رود در ســال ۲۰۱۹ 

بــه پایــان برســد.
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استاندارد بین المللی جدید برای طب سنتی چینی 
منتشر شد 

موکسابوسشــن نوعــی از طــب ســوزنی اســت کــه در طــب 
چینــی ســنتی بــرای هــزاران ســال مــورد اســتفاده پزشــکان 
و تراپیســت ها بــوده و بــه صــورت فزاینــده در سراســر جهــان 
ــت و  ــان از امنی ــور اطمین ــه منظ ــود. ب ــتفاده می ش از آن اس
ــد  کیفیــت تجهیــزات مــورد اســتفاده، یــک اســتاندارد جدی

ــی منتشــر شــده اســت. بین الملل
آرتــروز، مشــکالت گوارشــی، آســم و آســیب بافــت نــرم، تنها 
ــه  ــت ک ــکی اس ــکالت پزش ــترده مش ــوزه گس ــی از ح بخش
موکسابوسشــن در آن کمــک مــی کنــد. موکسابوسشــن نوعی 
حــرارت درمانــی اســت کــه هــدف آن نقــاط طــب ســوزنی 

ــد. ــدن می باش در ب
در ایــن شــیوه، بــه طــور ســنتی، از گیــاه »موکســا« اســتفاده 
می شــد، امــا در نــوع جدیــد آن اســتفاده از ایــن گیــاه 
ــبه  ــز ش ــزار فراقرم ــک اب ــتفاده از ی ــا اس ــوام ب ــد ت ــی توان م
ــش  ــی و تاب ــر گرمای ــان اث ــه همزم ــد ک ــن باش موکسابوسش
ــی  ــور پرتودرمان ــه منظ ــوق ب ــاه ف ــوزاندن گی ــز در س فراقرم

ــاط دارد. ــن نق ــدن در ای ب
اســتاندارد ISO 20493، بــا عنــوان طــب ســنتی چینــی، 
ــا هــدف تنظیــم  ــزات فراقرمــز شــبه موکسابوسشــن ب تجهی
ابزارهایــی بــا حداقــل کیفیــت و  ایمنــی بــرای ســازندگان و 

قانونگــذاران تدویــن شــده اســت.
ایــن اســتاندارد توســط کمیتــه فنــی ISO/TC 249، طــب 
ــه آن  ســنتی چینــی، تدویــن شــده کــه مســئولیت دبیرخان
ــد.  ــن )SAC( می باش ــتاندارد چی ــازمان اس ــده س ــه عه ب
ــزو  ــق بخــش فــروش ای ــن اســتاندارد را می توانیــد از طری ای

ــد. ــداری نمائی ــال www.iso.org خری در پرت
 

منبع: سایت ایزو
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سیستم های مدیریت آموزش 

ــانه ها  ــی رس ــگاه، همگرای ــا دانش ــتانی ت ــش دبس از دوره پی
ــر  ــی، شــیوه یادگیــری را تغیی ــن آوری در فرهنــگ جهان و ف
ــه طــوری  ــش می کشــد. ب ــه چال ــی آمــوزش را ب داده و مبان
کــه مناســبات ســنتی تامیــن  مشــتری بــه مشــارکت مبتنــی 
ــا روش زندگــی مــدرن مــا  ــا ب ــر همــکاری تغییــر یافتــه ت ب
هماهنــگ باشــد، بنابرایــن ارائــه کننــدگان خدمات آموزشــی 
ــوند و  ــازگار ش ــد کاری س ــیوه های جدی ــن ش ــا ای ــد ب بای
همزمــان باالتریــن ســطح خدمــات را نیــز تضمیــن  کننــد.

اســتاندارد ISO 21001 - اولیــن اســتاندارد سیســتم 
مدیریــت بــرای بخــش آموزشــی - بــا تعییــن الزامــات 
ــا و  ــه نیازه ــرای پاســخگویی ب ــت ب اساســی سیســتم مدیری
انتظــارات ارائــه دهنــدگان آمــوزش ، بــا ایــن چالــش روبــرو 
می شــود. نتیجــه، یــک تجربــه یادگیــری شــخصی و مرتبــط 
اســت کــه در نهایــت منجــر بــه کســب دســتاوردهای بهتــر 

می شــود.
تدویــن اســتانداردهای جدیــد بیــن المللــی توســط کمیتــه 
پــروژه ISO/PC 288 کــه سیســتم هــای مدیریــت خــاص 
ــژه  ــر تعامــل وی ــد، ب ســازمان های آموزشــی را ایجــاد می کن
ــده و ســایر مشــتریان تمرکــز  بیــن نهــاد آموزشــی، یادگیرن
دارد. انتظــار مــی رود اســتاندارد ISO 21001  بــا انتشــار 
دهنــدگان خدمــات  ارائــه  بــرای  کاربــردی  شــیوه های 
آموزشــی در سراســر جهــان بــه ایجــاد یــک بخــش آموزشــی 
ــوآوری و اقتصــاد کمــک  ــر ن ــر مثبــت ب ــا تاثی ــر ب قدرتمندت

کنــد.
 منبع : ایزو فوکوس
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مجموعــه  بــا  مشــتری  رضایــت  بهبــود 
 ISO روز  بــه  اســتانداردهای 

ــند،  ــادار و خرس ــتریان وف ــظ مش ــه حف ــم ک ــه می دانی هم
کلیــد هــر کســب وکار موفــق محســوب می شــود، امــا 
خشــنودی مشــتریان بی ثبــات همیشــه کار آســانی نیســت. 
ــه تازگــی منتشــر شــده اند  ــه ای از دســتورالعمل ها ب مجموع
ــتری  ــت مش ــرای رضای ــی را ب ــن روش بین الملل ــه بهتری ک

فراهــم می ســازند.
از بررســی شــکایات گرفتــه تــا ارئــه خدمــات همــراه بــا یــک 
ــد  ــه مشــتریان دانشــی اســت کــه نبای ــد، رســیدگی ب لبخن
ــل  ــر قاب ــد تاثی ــی توان ــرا م ــرد، زی ــی قرارگی ــورد بی توجه م
ــد.  ــته باش ــودآوری داش ــان و س ــه کارکن ــر روحی ــی ب توجه
مطالعــات فــراوان نشــان می دهــد شــرکت هایی کــه در 
تجربــه مشــتری بــه خوبــی عمــل می کننــد، درآمــد و 
ــت  ــر نیس ــه ذک ــد. الزم ب ــتری دارن ــرمایه بیش ــت س بازگش
ــند،  ــته باش ــدی داش ــه ب ــر تجرب ــتریان اگ ــتر مش ــه بیش ک
دیگــر بــه شــرکت بــاز نخواهنــد گشــت. پــس کســب تجربــه 

ــری ضــروری اســت. درســت مشــتری ام
ــود  ــه بهب ــه ب ــی ک ــتانداردهای بین الملل ــه ای از اس  مجموع
روز  بــه  تازگــی  بــه  دارد  اختصــاص  رضایــت مشــتری 
شده اســت تــا از انطبــاق کامــل اطالعــات بــا بازنگــری 
 ISO 9001 پرچــم دار اســتانداردهای کیفیــت ایــزو یعنــی

ــود. ــل ش ــان حاص اطمین
ــن  ــه ای ــروه کاری ک ــده گ ــچ، برگزارکنن ــتن کاراپترووی اس
ــن  ــت: ای ــار داش ــد اظه ــر می کن ــد نظ ــتانداردها را تجدی اس
ــر  ــای موث ــتم ه ــرای سیس ــازمان ها را در اج ــه، س مجموع

ــد. ــت می کنن ــتری هدای ــت مش ــود رضای ــرای بهب ب
او گفــت: " ایــن دســتورالعمل هــا هماهنــگ بــا یکدیگــر و در 
راســتای اســتاندارد ISO 9001 بــه طــور همزمــان تجدیــد 

ــده اند." ــر ش نظ
" اگرچــه هــر یــک از ایــن اســتانداردها می توانــد بــه تنهایــی 
و بــه شــکل کارامــدی اجــرا شــود، کاربــرد تلفیقــی آنهــا نیــز 

بســیار موثــر اســت."

این استانداردها عبارتند از:
ــتری -  ــت مش ــت - رضای ــت کیفی ISO 10001 : مدیری

ــازمان ها ــرای س ــاری ب ــور رفت ــای منش راهنم
ــتری –  ــت مش ــت - رضای ــت کیفی ISO 10002 : مدیری
راهنمایی هایــی بــرای رســیدگی بــه شــکایات در ســازمان ها

ISO 10003 : مدیریــت کیفیــت- رضایــت مشــتری- 
ــازمانی ــرون س ــالف  ب ــل اخت ــرای ح ــی ب راهنماهای

ISO 10004 : مدیریــت کیفیــت - پایــش و انــدازه گیــری 
رضایــت مشــتری – راهنما

ــن  ــی3 )ف ــه فرع ــط کمیت ــتاندارد توس ــه اس ــن مجموع ای
 ISO/TC 176 آوری هــای حمایتــی( از کمیتــه فنــی
ــه  ــن شــده  ک ــت( تدوی ــن کیفی ــت و تضمی ــت کیفی )مدیری
 )NEN ( دبیرخانــه آن بــر عهــده موسســه اســتاندارد هلنــد

اســت.
 منبع : اخبار سایت ایزو

مترجم: آزاده عالئی طالقانی

کاهش خطرات نقض امنیت اطالعات با استاندارد
 ISO IEC 27005 

در دنیایــی کــه بیــش از حــد بــه تکنولــوژی متصــل اســت، 
ــرای  نقــض داده هــا و حمــالت ســایبری تهدیــدی جــدی ب
ســازمان هــا اســت و کمبــود آگاهــی از خطــرات آن ســرزنش 
مــی شــود. بــه همیــن منظــور اســتاندارد جدیــدی تجدیــد 

نظــر خواهــد شــد.
حفاظــت از امنیــت اطالعــات یــک شــرکت - چــه از لحــاظ 
ــات  ــخصی و اطالع ــاظ ش ــه از لح ــاری و چ ــیت تج حساس
ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــون توج ــز در کان ــتریان - هرگ مش
قوانیــن جدیــد اروپایــی ماننــد GDPR بــه ایــن معنــی 
ــا  اســت کــه ســازمانها تحــت فشــار بیشــتری قــرار دارنــد ت
ــا  ــن اســت. ام ــه اطالعاتشــان ام ــان حاصــل شــود ک اطمین
داشــتن مناســب تریــن فــن آوری هــا و فرایندهــا مــی توانــد 
 ISO / IEC ــتاندارد ــد. اس ــن باش ــدان می ــک می ــد ی مانن
ــای  ــک ه ــات - تکنی ــوژی اطالع 2018 :27005، تکنول
ــراً  ــه اخی ــات، ک ــت اطالع ــت ریســک امنی ــی - مدیری امنیت
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ویرایــش شــده اســت بــا ارائــه چارچــوب بــرای مدیریــت موثر 
خطــرات راهنمایــی هایــی بــرای ســازمان هــا در مــورد گــذر 

ــد. ــی کن ــم م ــرات را فراه ســالمت از آن مخاط
ــرای  ــق را ب ــک دقی ــت ریس ــای مدیری ــی ه ــن راهنمای ای
ــا اســتاندارد  ــرآورده کــردن نیازهــای مرتبــط ب ــه ب کمــک ب

ISO / IEC 27001 فراهــم مــی کنــد.
مجموعــه  از  یکــی   ISO / IEC 27005 اســتاندارد 
اســت   ISO / IEC 27000 ســری  اســتانداردهای 
ــداری  ــا پرچم ــایبری را ب ــرات س ــزار خط ــه اب ــه مجموع ک
ــات -  ــن آوری اطالع ــتاندارد ISO / IEC 27001، ف اس
ــت  ــت امنی ــای مدیری ــی - سیســتم ه ــای امنیت ــک ه تکنی
ــامل  ــه ش ــایر مجموع ــد. س ــی ده ــکیل م ــات – تش اطالع
ــت  ــات در Cloud، امنی ــت از اطالع ــتانداردهای حفاظ اس
ــایبری،  ــت س ــا، امنی ــرات و ابزاره ــات در بخــش مخاب اطالع

ــت. ــر اس ــوارد دیگ ــزی ISMS و م ممی
اســتاندارد ISO / IEC 27005 توســط گــروه کاری 1 
ــی  ــه فن ــات کمیت ــت اطالع ــت امنی ــای مدیری ــتم ه سیس
 SC ــی ــه فرع ــات، کمیت ــاوری اطالع ISO / IEC JTC 1، فن

27، تکنیــک هــای امنیتــی فنــاوری اطالعــات، تدویــن شــد. 
 )DIN(  ــه برعهــده اســتاندارد آلمــان ــن کمیت ــه ای دبیرخان

اســت.
منبع: ایزو               مترجم: سعید حسنی

استاندارد ممیزی برای استاندارد سیستم های 
مدیریت به روز رسانی شد 

ــه ســازمانها کمــک مــی کننــد  سیســتم هــای مدیریــت ب
ــا  ــزی از آنه ــد و ممی ــت یابن ــود دس ــداف خ ــه اه ــا ب ت
حــس خوبــی در تجــارت ایجــاد می-کنــد. اســتاندارد بیــن 
ــه  ــه تازگــی ب ــت ب ــای مدیری ــزی سیســتم ه ــی ممی الملل
ــه  روز رســانی شــده و راهنمایــی هــای بیشــتری نســبت ب

ــد. ــه مــی نمای قبــل ارای
نــزد  مقبولیــت اســتانداردهای سیســتم های مدیریــت 
ــن  ــازمانها از ای ــتند. س ــش هس ــال افزای ــازمانها در ح س
ــر مرتبــط  ــای غی ــت فراینده ــتانداردها بــرای مدیری اس
بــرای دســتیابی بــه اهدافشــان اســتفاده مــی کننــد. 
ــه  ــک نمون ــی ترافی ــذا، ایمن ــرژی، غ ــت ان ــت، مدیری کیفی
هایــی از اســتانداردهایی هســتند کــه بــه ســازمانها کمــک 
مــی کننــد تــا سیســتمهای مدیریــت موثــر را تــا مدتهــا بــا 

ــند. ــته باش ــراه داش ــه هم ــود ب خ
ــتم های  ــتاندارد سیس ــش از 70 اس ــی بی ــه تنهای ــزو ب ای
ــی و  ــن الملل ــات بی ــاس تجربی ــر اس ــه ب ــت دارد ک مدیری
برتــر ایجــاد شــده انــد و بــه ســازمانها کمــک مــی کنــد تــا 
بــا صرفــه جویــی مالــی و گســترش تــوان رقابتــی، عملکــرد 

بهتــر داشــته باشــند.
بــرای حداکثــر بهــره بــرداری از منافــع سیســتم های 
ــزی  ــام ممی ــه انج ــتمر، ب ــود مس ــن بهب ــت و تضمی مدیری

ــت. ــاز اس ــم نی منظ
 

منبع: ایزو
مترجم: سعید حسنی
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جمعیــت بیشــتر شــهرهای جهــان بــه ســرعت رو بــه 
ــرای  ــی ب ــا و فرصت های ــر چالش ه ــن ام ــش اســت و ای افزای
حفــظ امنیــت و تندرســتی شــهروندان بــه همــراه مــی آورد. 
اســتانداردهای بین المللــی جدیــد اندازه گیــری و بهبــود 
ــی شــهرها  ــظ شــرایط آرمان ــه حف ــرای کمــک ب ــرد ب عملک

منتشــر شده اســت.
در حــال حاضــر بیــش از نیمــی از جمعیــت جهان در شــهرها 
زندگــی مــی کننــد و ایــن تعــداد تــا ســال 2050 بــه حــدود 
70 درصــد می رســد. افزایــش شهرنشــینی و تنــش ناشــی از 
آن بــر منابــع و زیرســاخت هــا، چالشــی جــدی بــرای شــهرها 
ــت و  ــر، مدیری ــزی موث ــه برنامه ری ــاز ب ــه وجــود آورده و نی ب

ــر شــواهد را ایجــاد می کنــد. سیاســت گذاری مبتنــی ب
ــک  ــه ی ــهرها ب ــی، ش ــن تصمیمات ــاذ چنی ــور اتخ ــه منظ ب
ــود  ــرد خ ــری عملک ــدازه گی ــرای ان ــاد ب ــل اعتم ــع قاب مرج
نیازدارنــد، کــه اولیــن اســتاندارد بیــن المللــی شــاخص های 

ــردازد. ــه آن می پ ــان ب ــهری در جه ش
خدمــات  شــاخص های   (  ISO 37120 اســتاندارد 
ــه  ــن مجموع ــع ( اولی ــی در جوام ــت زندگ ــهری و کیفی ش
ــن  ــطح بی ــده در س ــتاندارد ش ــهری اس ــاخص های ش از ش
ــال  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــود و هنگام ــی ب الملل
2014 منتشــر شــد، رویکــرد یکســانی را بــرای انــدازه گیــری 
و چگونگــی آن فراهــم کــرد. بــرای اولیــن بــار، شــهرها قــادر 
ــا اســتفاده از داده هــای اســتاندارد شــده مشــابه در  ــد ب بودن
ــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد کــه ایــن  ــی ب ســطح جهان
امــر بــه آن هــا اجــازه مــی داد تــا در مــورد شــهرهای دیگــر 
آگاهــی یافتــه و بــه شــکلی بــی ســابقه از یکدیگــر بیاموزنــد.

شــاخص های  و  شــده  روز  بــه  اســتاندارد  ایــن  اکنــون 
ــر  ــود موث ــرای بهب ــهرها ب ــه ش ــک ب ــرای کم ــتری ب بیش
ــده ای  ــرای آین ــزی ب ــی شــهروندان و برنامه ری ــت زندگ کیفی

پایدارتــر ارائــه کرده اســت.
 ،ISO /TC 268 برنــارد گینــدروز،  رییــس کمیتــه فنــی
 ISO شــهرها و جوامــع پایــدار(  اظهــار داشــت : اســتاندارد(
ــه  ــل شــکافی ک ــاز شــهر و تحلی ــه نی ــا توجــه ب 37120 ب
ــه  ــه در زمین ــد از جمل ــاخص های جدی ــیاری از ش ــزوم بس ل

فرهنــگ، کشــاورزی شــهری و غــذا را نشــان مــی داد، بــه روز 
ــه صــد شــهر  ــک ب ــت : " در حــال حاضــر، نزدی شــد. او گف
ــرای آن  ــد اج ــا در رون ــد ی ــاده کرده ان ــتاندارد را پی ــن اس ای
ــزان شــهری، سیاســتمداران،  ــران و برنامه ری ــد ."مدی قراردارن
پژوهشــگران و رهبــران حــوزه کســب و کار، برخــی از 
ــد  ــتاندارد بهره من ــن اس ــرد ای ــه از کارب ــتند ک ــانی هس کس
ــا حمــل و  ــرژی ت می شــوند کــه همــه چیــز از آمــوزش و ان

ــد. ــش می ده ــت و آب را پوش ــل، بهداش نق
بــه زودی اســتاندارد ISO 37120 همــراه بــا دو اســتاندارد 
ــی دیگــر در مــورد شــاخص های شــهرهای هوشــمند  تکمیل
ــای  ــتورالعمل ه ــع از دس ــه ای جام ــر و مجموع و انعطاف پذی
ــه رونــق شــهرها   ــرای کمــک ب مــورد توافــق بیــن المللــی ب

ــود. ــه می ش ارائ
ــع  ــدار در جوام ــعه پای ــتانداردهای ISO 37122 )توس اس
 ISO 37123 و  هوشــمند(  شــهرهای  شــاخص های   -
ــهرهای  ــرای ش ــاخص ها ب ــع - ش ــدار در جوام ــعه پای )توس
ــی شــوند. ــر( ، اواخــر ســال جــاری منتشــر م انعطــاف پذی

عــالوه بــر ایــن اســتاندارد ســومی نیــز بــه عنــوان راهنمایــی 
بــرای رهبــران شــهری دربــاره نحــوه ایجــاد یــک مــدل موثــر 
شــهری کــه می توانــد در رســیدن بــه اهــداف پایــدار کمــک 
 ISO 37106 اســتاندارد  شده اســت.  منتشــر   ، کنــد 
مدل هــای  ایجــاد  بــرای  پایــدار(  شــهرهای  و  )جوامــع 
ــه ای  ــدار، مجموع ــع پای ــمند در جوام ــهر هوش ــی ش عملیات
ــات،  ــت، خدم ــرای اداره حاکمی ــمند ب ــای هوش ــیوه ه از ش
داده هــا و سیســتم هــای شــهر را از طریــق همــکاری و بــه 

ــد. ــی کن ــم م ــال فراه صــورت دیجیت
 ISOاســتانداردهای ســری  از  بخشــی  اســتانداردها  ایــن 
37100  ، شــامل -ISO 37101 اســتاندارد سیســتم 
هــای مدیریــت جامــع بــرای توســعه پایــدار در جوامع اســت.

ــق  ــتانداردهای ISO 37120 و ISO 37106 از طری اس
فروشــگاه ایــزو در دســترس هســتند.

 منبع: اخبار سایت ایزو
مترجم : آزاده عالئی طالقانی

شهرهای قوی تر برای آینده:
 مجموعه  ای تازه از استانداردهای بین المللی منتشر شد 












