ﺑﻰ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﻰ در ﻣـﺤﺼﻮل،
ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗـﻘﺎى رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺟـﻤﻠﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ،ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﻮاورى و زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﭽﻪ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ روى رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ارزﯾـﺎﺑﻰ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن را ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
رﻫـﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮدارى از ﻣﺪﻟﻬﺎى ﻣﻠﻰ؛ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻰ دارﻧﺪ .و از ﺳـﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺮاى ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺰد ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎى ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﭘﺮﺗﻮان در ﺟﺎده ﻫﺎى ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰﺗﻼش ﺧـﻮد
را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎى ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ و ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى ﺑﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ و ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﻰ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﯾﺰد ﺗﺎﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ﺳﺎل  93آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از  4ﺳﺎل ﺗﻼش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﺪﯾﺲ
ﺑﺮﻧﺰﯾﻦ در ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ان ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﯿﻔﻰ ﻋﻤﻮم ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪن را ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد و رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎى
ﮐﯿﻔﯿﺖ ؛ ﻣﺎ را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآورى ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ

ﮔﻠﺪﺳﺘﻮن

ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪ و ﮔﺮاﻣﻰ
ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻰ آرﺗﺎوﯾﻞ ﺗﺎﯾﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣـﻠﻰ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮐﯿﻔﻰ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﻘﯿﻦ
دارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﯾـﮑﺎﯾﮏ ﻫـﻤﮑﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رﺷـﺪ و
ﭘـﻮﯾﺎﯾﻰ ﺗـﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﻰ و ﮐﻤﻰ ﺷﺎﻫﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى
در ﻣﺴﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮى ،ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻰ آرﺗﺎوﯾﻞ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
اﻧﺸﺎء اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎرى

ﺑﻰ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﻰ در ﻣـﺤﺼﻮل،
ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗـﻘﺎى رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺟـﻤﻠﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ،ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﻮاورى و زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﭽﻪ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ روى رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ارزﯾـﺎﺑﻰ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن را ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
رﻫـﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮدارى از ﻣﺪﻟﻬﺎى ﻣﻠﻰ؛ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻰ دارﻧﺪ .و از ﺳـﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺮاى ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺰد ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎى ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﭘﺮﺗﻮان در ﺟﺎده ﻫﺎى ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰﺗﻼش ﺧـﻮد
را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎى ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ و ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى ﺑﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ و ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﻰ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﯾﺰد ﺗﺎﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ﺳﺎل  93آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از  4ﺳﺎل ﺗﻼش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﺪﯾﺲ
ﺑﺮﻧﺰﯾﻦ در ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ان ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﯿﻔﻰ ﻋﻤﻮم ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪن را ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد و رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎى
ﮐﯿﻔﯿﺖ ؛ ﻣﺎ را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآورى ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ

شرکت صنعتی
و خدمات مهندسی ایران
 . 1انجام سرویس ،بازرسی ،تعمیرات و انجام تستهای مورد نیاز ،صدور گواهینامه
بینالمللی جهت انواع جانپناه بادی (الیف رافت).
 . 2انجام سرویس ،تعمیرات ،شارژ انواع کپسولها و تجهیزات پرتابل ،ثابت
اطفای حریق از جمله  Co2پودر ،فوم ،هالون ،اسپرینکلر .Mist ,FM200
 . 3انجام بازرسی و ضخامتسنجی بدنه کشتیها و سازههای دریایی و صنعتی و
آزمایشات غیرمخرب (.)Vac. Test, UT, DPI, MPI
 . 4انجام بازرسیهای سالیانه و پنج ساله ،انواع الیف بوتها و رسکیو بوت و
تست وینجها ،داویت OLRG ،و صدور گواهینامه بینالمللی.
 . 5تامین تجهیزات مبارزه با آلودگی در دریا ،نگهداری ،خدمات پس از فروش و
انجام آموزشهای تئوری و عملی.
 . 6انجام آزمایشات  Proof Load Testجرثقیلها و تجهیزات جابهجایی،
 Bollard Pullیدککشها.
 . 7طراحی و نصب ،سرویس و تعمیرات سیستمهای اعالم ،اطفای حریق و کشف گاز.
 . 8مشاوره در امور ایمنی و آتشنشانی و ارائه طرحهای ساماندهی ،ایمنی و
آتشنشانی در تاسیسات و تجهیزات دریایی ،صنایع نفت و گاز ،نیروگاهها و
ترمینالهای نفتی.
 . 9انجام ممیزیهای فنی ،ایمنی و آتشنشانی در صنایع دریایی ،نفت و گاز،
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بطورکلــی  ۶۰درصــد اقتصــاد ایــران را بخــش خدمــات تشــکیل مــی دهــد امــا متاســفانه ارتقای
کیفیــت در خدمــات نســبت بــه کاال در کشــور کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت لــذا کیفیــت در
خدمــات از مقولــه هــای اساســی کــه در کشــور بایــد بیشــتر روی ایــن موضــوع متمرکــز شــود.
موضوع تدوین و توسعه استانداردها در حوزه خدمات کشور باید جدی تر گرفته شود.
توجــه جــدی بــه موضــوع اســتاندارد و کیفیــت خدمــات در مملکــت ضــرورت دارد چــرا کــه
نارضایــت هــا و عــدم کیفیــت در ایــن بخــش بســیار بیشــتر از تولیــدات اســت چــون در
کارخانجــات و شــرکت هــای تولیــدی حداقــل اســتانداردهای محصــول را رعایــت مــی کننــد
امــا در بخــش خدمــات هنــوز اســتانداردهای تعییــن شــده در کشــور وجــود نــدارد و بــه عنــوان
یــک چالــش جــدی مطــرح اســت.
افزایــش نــرخ ارز در کشــور فرصــت خوبــی بــرای کارخانجــات داخلــی اســت کــه بتواننــد ســطح
کیفیــت کاالهــای خــود را افزایــش دهند.
همزمــان بــا ایــن موضــوع کنتــرل قیمــت در برخــی از کاالهــای اساســی اعمــال مــی شــود کــه
بــه نظــر مــی رســد ایــن کنتــرل قیمــت مانــع توســعه کیفیــت باشــد .بــرای مثــال اگــر قیمــت
یــک کاال ثابــت نگــه داشــته شــود بــدون شــک تولیدکنندگانــی کــه بــا کیفیــت تــر هســتند
عقــب خواهنــد مانــد.
ایــن موضــوع شــاید در کوتــاه مــدت بــه نفــع مصــرف کننــدگان باشــد امــا در دراز مــدت بــه
نفــع مصــرف کننــدگان و کیفیــت نخواهــد بــود.
زمــان فعلــی فرصــت مناســبی بــرای توســعه صــادرات و ارتقــای کیفیــت کاالهــای ایرانــی
اســت البتــه نبایــد حــوزه خدمــات را فرامــوش کــرد.

سطح کیفیت توسط مشتریان جامعه
تعیین میشود

ســطح کیفیــت را ذینفعــان یــا مشــتریان یــک جامعــه تعییــن میکننــد ،بدیــن منظــور کــه
وقتــی مــا راجــع بــه کیفیــت یــک کاال صحبــت میکنیــم بایــد بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده
و ارائهدهنــده خدمــات در ابتــدا نیازهــای ذینفعــان و مشــتریان خــود را بــه خوبــی شناســایی
کنیــم و در مرحلــه بعــد تــاش کنیــم تــا فراتــر از نیازهــای مشــتریان در آینــده نیــز بتوانیــم
فعالیتهــا و اقداماتــی انجــام دهیــم.
کیفیــت بــه خــودی خــود شــکل نمیگیــرد؛ اســتاندارد یــک مقولــه تــک بُعــدی نیســت و بــا
مقــوالت دیگــری مثــل اقتصــاد ،صنعــت ،تکنولــوژی ،مفاهیــم سیاســی و ســایر ابعــاد جامعــه
نیــز در تعامــل اســت.
از حــدود  ۳۲هــزار اســتاندارد ملــی کــه در کشــور تهیــه و تدویــن شــده حــدود  ۸۰۰تــا ۸۵۰
اســتاندارد ملــی مشــمول اســتانداردهای اجبــاری اســت ،بــه ایــن معنــا کــه تولیــد و ارائــه
خدمــات بــدون نشــان اســتاندارد یــا پایینتــر از کیفیــت اســتاندارد جــرم تلقــی میشــود و
بــا متخلفیــن نیــز برخــورد میشــود.
در مــورد اســتانداردهایی هــم کــه مشــمول اســتاندارد اجبــاری نیســتند بــه ایــن معنــا نیســت
کــه هیــچ ســازمان و نهــادی نبایــد بــه آنهــا بپــردازد.
خوشــبختانه در بســیاری از صنایــع تولیدکننــدگان خوبــی داریــم ،در صنعــت غــذا کنترلهــا و
مراقبتهــای خوبــی در ســطح ســازمان و جامعــه اعمــال میشــود و تولیــدات غذایــی مــا بــه
بســیاری از کشــورها صــادر میشــود .از حــدود  ۴۰میلیــارد دالری کــه در چنــد مــاه گذشــته
صــادرات داشــتیم حــدود  ۲۰میلیــاردش محصوالتــی بــوده کــه توســط تولیدکننــدگان در
داخــل کشــور تولیــد شــده اســت .طبیعــی اســت کــه اگــر ایــن محصــوالت از کیفیــت خوبــی
برخــوردار نبودنــد نمیتوانســتند کار صــادرات خــود را انجــام دهنــد.
در برخــی از بخشهــا نیــز مشــکالتی داریــم .متاســفانه از نظــر تامیــن مــواد اولیــه و قطعــات
و همچنیــن فضایــی کــه باعــث شــده بعضــی از بیاخالقیهــا نهادینــه شــود مشــکالتی ایجــاد
شــده کــه باعــث ناخرســندی مــردم جامعــه شــده اســت.

مسلم بیات
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی
استاندارد ایران
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برای حمایت از تولید ملی روی کیفیت سرمایه
گذاری شود

نادر ثناگو مطلق
مدیرعامل فرودگاه بین المللی
پیام
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هــدف از نامگــذاری روز ملــی کیفیــت توجــه بــه ارتقــا دانــش کیفیــت در محصــوالت داخلــی
اســت و ایــن روز فرصتــی اســت تــا فعــاالن حوزههــای مختلــف اقتصــادی کشــور ارزیابــی
درســتی از زمینههــای رشــد و ارتقــاء کیفیــت فعالیتهــا و محصــوالت خــود داشــته باشــند.
اگرچــه کیفیــت در منظــر عــام بــه معنــای رضایــت مشــتری تعریــف شــده اســت امــا نکتــه
مهــم و اساســی در تعریــف کیفیــت قبــل از رضایــت مشــتری در چرخــه تولیــد اســت؛ زمانــی
کــه یــک تولیــد کیفــی نباشــد قطعــا رضایــت مشــتری را هــم دربرنمیگیــرد.
بــرای حمایــت از تولیــد ملــی بایــد روی کیفیــت ،ســرمایهگذاری کــرد مهمتریــن شــاخصه
تولیــد ملــی کیفیــت اســت کــه بایــد بتوانــد هــم در عرصــه رقابــت و هــم در عرصــه رضایــت
مشــتری حرکــت رو بــه جلــو داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه دریافــت جایــزه ملــی کیفیــت توســط منطقــه ویــژه اقتصــادی و فــرودگاه بیــن
المللــی پیــام از همــت بلنــد کارکنــان منطقــه بــه منظــور دریافــت جایــزه ملــی کیفیــت
تشــکر میکنــم و بایــد بگویــم همــکاران بنــده در راســتای ارتقــای ظرفیتهــای منطقــه ویــژه
ش هــای جــدی صــورت دادنــد تــا ایــن موفقیــت بــه دســت آمــد.
اقتصــادی تــا 

کیفیت نتیجه طرح ریزی درست
اقدامات است

امیر حیدری؛
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
کیفیــت در بیــان ســاده حســن انجــام کار اســت و پایــه و اســاس آن رهبــری اســت و نیازمنــد هماهنگــی اجــزای مختلــف اجرایــی و
هــم راســتایی ایــن راه هاســت.
بــرای توصیــف جایــگاه کشــورمان در بحــث کیفیــت ،بایــد بگویــم در کشــورهای پیشــرفته دنیــا کیفیــت متولــی و بانــی دارد و جایــگاه
آن تعریــف شــده اســت  ،ولــی در کشــور مــا اینگونــه نیســت .ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران مســئول نظــارت براســتاندارد را دارد و
حداقــل هــای نظــارت را رعایــت مــی کنــد .امــا موفقیــت در دنیــا و همچنیــن در صــادرات مســتلزم رعایــت باالتریــن حــد کیفیت اســت.
راهبــرد ملــی کیفیــت برفرهنــگ و آمــوزش تاکیــد دارد بخــش دیگــری کــه در راهبــرد ملــی کیفیــت اهمیــت باالیــی دارد پایــش اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه پایــش کیفیــت کشــور در بخــش هــای مختلــف صنعــت مثــل ســاختمان  ،خــودرو  ،صنایــع غذایــی و ..بســیار
ضعیــف بــوده و متولــی واحــدی نــدارد.
از طرفــی وجــود سیســتم هــای گــزارش دهــی بــه مــردم مهــم اســت زیــرا نبایــد کیفیــت را از مــردم پنهــان کنیــم و بایــد فرهنــگ
طلــب کــردن کیفیــت در مــردم ایجــاد شــود.در دنیــا فضــای قانــون گــذاری و برخــورد بــا تخــدی کیفیــت جــدی اســت و شــرکت هــا
خودشــان بــرای رعایــت کیفیــت پیــش قــدم مــی شــوند ولــی در ایــران اینطــور نیســت.
ســازمان هــای مــا بــه دلیــل نداشــتن نقشــه و نبــود متولــی مشــخص کیفیــت دچــار نمایــش هــای کیفیــت شــده انــد .کیفیــت هــم
بــرای مصــرف کاال در داخــل کشــور و هــم بــرای صــادرات اهمیــت دارد .درحالــی کــه بنــگاه هــای مــا بــه اصــل کیفیــت کمتــر اهمیــت
مــی دهنــد و بــه لــوح هــا وقــاب هــا توجــه بیشــتری دارنــد  .ایــن درحالــی اســت کــه بایــد بــه مــردم آمــوزش داد و کیفیــت را فرهنــگ
ســازی کــرد.
بــه عقیــده مــن «اعتمــاد ضربــه خــورده اســت» .اعتمــاد در ســازمان بیــن رئیــس و مرئــوس و اعتمــاد بیــن تولیــد کننــده و مصــرف
کننــده و همچنیــن بیــن تولیــد کننــدگان و ســازمان هــای نظارتــی .
در واقــع کیفیــت نتیجــه اقدامــات بــه درســتی طــرح ریــزی شــده اســت.باید نیازهــا را شــناخت ،برنامــه ریــزی کــرد ،متولــی را تعییــن
کــرد ،درســت اجــرا کــرد و دایــم .پایــش کــرد و اگــر در هــر بخشــی مشــکل وجــود دارد اصالحــات الزم را را انجــام داد .مــا در همســو
کــردن اقدامــات و اهــداف مشــکل داریــم و کیفیــت مقولــه ای اســت کــه در نظــم و همســویی نتیجــه مــی دهــد .کیفیــت نتیجــه
بســتری اســت کــه از همــه ابعــاد هماهنــگ شــده باشــد.
بــرای رعایــت کیفیــت نــگاه بخشــی و منطقــه ای بایــد بــه نــگاه ملــی تبدیــل شــود بایــد متولــی کیفیــت و نقشــه راه تعییــن شــود.ما
بــه جــای اینکــه خــود را بــا کشــورهای منطقــه مقایســه کنیــم و زمــان را از دســت دهیــم بایــد بــا تعییــن موضوعــات راهبــری و اخــذ
تصمیمــات درســت ،در کمتریــن زمــان دســت بــه اقــدام بزنیــم.
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دکتر شهریار دبیریان
عضو هیاتمدیره انجمن مدیریت کیفیت
ایران
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همــواره در صنعــت غــذا و موادغذایــی کیفیــت و اســتاندارد از اهمیــت
بســیاری باالیــی برخــوردار اســت .در همیــن راســتا الزم اســت همزمــان
بــا تشــویق مــردم بــه مصــرف کاالهــای ایرانــی ،تولیــد کاالی باکیفیت نیز
مدنظــر قــرار داده شــود .درحالحاضــر ،کشــورهای توســعه یافتــه دنیــا در
بحــث کیفیت بســیار پیشــرفته هســتند ،چراکــه مدیریت کیفیــت ،مبنا و
پایــه توســعه اصلــی بهشــمار م ـیرود.
از ســوی دیگــر ،اســتاندارد و استانداردســازی در کشــور مــا مقولـهای اســت
کــه عمــر چندانــی از آن نمیگــذرد و بــه تازگــی لــزوم اســتفاده از آن بــر
اقشــار مختلــف جامعــه روشــن شــده اســت .واژه اســتاندارد ،هشــت قــرن
پیــش از زبــان فرانســه بــا عنــوان اتانــدارد ( )Etandardوارد زبــان انگلیســی
شــد و از نظــر ریشــه لغــت ،بــه فعــل اکســتند ( )Extendالتینــی بــه معنــی
گســترده کــردن و برافراشــتن بــاز میگــردد .بهطــور کلــی اســتاندارد،
حــد قابــل قبــول بــرای یــک کاال یــا یــک محصــول اســت کــه نبایــد
از آن پایینتــر باشــد .در متــون علــم اقتصــاد ،بهطــور کلــی اســتاندارد
بــه چهــار گــروه تقســیم میشــود .اســتاندارد کارخانــهای کــه یکــی از
ســختگیرانهترین انــواع اســتاندارد اســت .اســتاندارد کارخان ـهای حاصــل
و شــامل اتفــاق نظــرات بخشهــای مختلــف یــک کارخانــه تولیــدی
در زمینــه طراحــی ،تولیــد ،کنتــرل و ســایر عملکردهــا اســت .تدویــن و
اجــرای اســتاندارد کارخانـهای توســط موسســات و کارخانههــای صنعتــی
بهعنــوان یــک موضــوع مهــم و اصلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ،نــوع دیگــری از اســتاندارد وجــود دارد بــه نــام اســتاندارد
ملــی ،ماننــد اســتانداردی کــه در تمــام ایــران حالــت اجرایــی دارد .ایــن
اســتاندارد پــس از بررســی و مشــورت ،توســط متخصصــان و کارشناســان
فنــی صنایــع و بازرگانــی بــه منظــور حفــظ منافــع ملــی (منافــع
تولیدکننــده و مصرفکننــده) در هــر کشــوری تدویــن میشــود کــه
البتــه وظیفــه اصلــی تدویــن اســتانداردهای ملــی در هــر کشــور بــه عهده
ســازمانها و موسســات اســتاندارد کشــور اســت .در همیــن زمینــه و در
کشــور مــا موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران متولــی تهیــه
و تدویــن اســتانداردهای ملــی اســت کــه عمدتــا از اســتانداردهای ملــی
کشــورهای ژاپــن ،آلمــان و انگلیــس و اســتاندارد بینالمللــی  ISOکمــک
گرفتــه میشــود .نــوع ســوم اســتاندارد ،اســتاندارد منطق ـهای اســت کــه
عمدتــا توســط دو یــا چنــد کشــور همجــوار تبییــن میشــود .همچنیــن
از مهمتریــن انــواع اســتاندارد میتــوان بــه اســتاندارد بینالملــل اشــاره
کــرد .ایــن اســتاندارد حاصــل توافــق نظــر کارشناســان ذیربــط ممالــک
عضــو ســازمان بینالمللــی اســتاندارد اســت .از جملــه اســتانداردهای
بینالمللــی میتــوان بــه اســتانداردهای ( )ISOو اســتاندارد ( )IECاشــاره
کــرد .امــا در صنعــت غــذا ،کیفیــت صنایعغذایــی تعاریــف مختلفــی دارد
بهعنــوان مثــال ســازمان ملــی اســتاندارد مطابقــت ویژگیهــای فرآوردههــا
بــا اســتاندارد ملــی را بهعنــوان کیفیــت در نظــر گرفتــه اســت .همچنیــن
ســازمان غــذا و دارو ،منظــور از کیفیــت در صنایعغذایــی را تامین ســامت
مصرفکننــده میدانــد .از نــگاه ایــن ســازمان هــر مــاده غذایــی کــه
مشــکلی بــرای ســامت ایجــاد نکنــد و عــاری از هرگونــه مــواد زیــانآور
باشــد از کیفیــت خوبــی بــرای اســتفاده برخــوردار اســت .امــا از نــگاه

تولیدکننــده تعریــف کیفیــت کمی متفــاوت اســت .از نــگاه تولیدکنندگان
هــر کاالیــی کــه تــوان رقابــت در بــازار را داشــته باشــد و دارای ســودآوری
باشــد ،باکیفیــت محســوب میشــود .کارشناســان صنایعغذایــی بیــان
میکننــد کیفیــت ،افزایــش ارزش غذایــی فرآوردههــای مختلــف اســت.
از نــگاه ایــن گــروه تامیــن نیازهــای تغذیــه مــردم عامــل ســنجش کیفیت
محصــوالت غذایــی اســت.
در ایــن میــان نکتــه حائــز اهمیــت ،بررســی کیفیــت از نــگاه مصرفکننده
اســت .از نظــر مصرفکننــده بــاال بــودن امتیــاز ویژگیهــای حســی ماننــد
طعــم ،بــو ،مــزه ،رنــگ و بافــت تعیینکننــده میــزان کیفیــت غــذا اســت.
ایــن بــدان معناســت کــه هــر غذایــی خوشــمزهتر اســت کیفیــت بهتــری
دارد کــه در علــم تغذیــه بــه آن «کامپذیــری» میگوینــد .بــرای روشـنتر
شــدن مفهــوم ایــن اصطــاح میتــوان بــه فــروش موادغذایــی مختلــف در
مراکــز تفریحــی و فســت فودهــا اشــاره کــرد .خوشــمزگی و ظاهــر فریبنده
برخــی محصوالتــی کــه در ایــن مکانهــا بــه فــروش میرســد میتوانــد
ســامت مصرفکننــده را بهخطــر بینــدازد .همچنیــن برخــی موادغذایــی
کــه بهصــورت فلــه بــه فــروش میرســد نیــز میتوانــد خطــرات جــدی
بــرای مصرفکننــده داشــته باشــد .از ایــنرو ،همــواره تاکیــد میشــود
از محصوالتــی اســتفاده شــود کــه پروانــه ســاخت داشــته و مــورد تاییــد
وزارت بهداشــت باشــد .بهطــور کلــی ،میتــوان گفــت کیفیــت خواســته
یــا نیــاز مشــتری اســت و بالطبــع محصولــی بایــد تولیــد شــود کــه
مشــتری انتظــار دارد .در کارخانههــای تولیدکننــده موادغذایــی ،کنتــرل
کیفیــت در چندیــن مرحلــه صــورت میگیــرد .در وهلــه نخســت ،کنتــرل
کیفیــت مــواد اولیــه اســت .واحــد کنتــرل کیفیــت ،مــواد اولیــه ورودی بــه
کارخانــه را کــه تامینکننــدگان دارای مجــوز معتبــر از ســازمانهای
نظارتــی تهیــه کــرده براســاس دســتورالعملهای نمونهبــرداری موجــود،
نمونهبــرداری کــرده و ایــن مــواد پــس از عبــور از مراحــل کنتــرل کیفــی
و اخــذ تاییدیــه از آزمایشــگاه بــه تولیــد منتقــل میشــوند .دومیــن قــدم،
کنتــرل کیفیــت مــواد حیــن تولیــد اســت .در ایــن مرحلــه کارشناســان
کنتــرل کیفــی از تمامــی مــواد و محصــوالت تولیــد شــده در حیــن فرآیند
تولیــد نمونهبــرداری کــرده و تحــت آزمونهــای فیزیکــی و شــیمیایی
قــرار میدهنــد تــا از حفــظ کیفیــت محصــول در حیــن تولیــد اطمینــان
حاصــل کننــد .کنتــرل کیفیــت محصــول نهایــی در مرحلــه ســوم ایــن
فرآینــد قــرار دارد .درایــن بخــش از محصــول نهایــی نمونهبــرداری صــورت
میگیــرد و در آزمایشــگاه تحــت آزمونهــای میکروبــی و شــیمیایی
ســنجیده میشــود .کنتــرل کیفیــت محصــول قبــل از ترخیــص کاال یکی
دیگــر از مهمتریــن اقدامــات در کارخانههــا بهشــمار مــیرود .در ایــن
بخــش در صــورت طــی کــردن موفقیتآمیــز محصــول در دوران قرنطینــه
و اخــذ تاییدیــه از آزمایشــگاه میکروبیولــوژی و فیزیکــو شــیمیایی ،مجــوز
توزیــع و فــروش محصــول در بــازار صــادر میشــود .بخــش پایانــی کنتــرل
کیفیــت همــکاری بــا واحــد تحقیــق و توســعه در جهــت آزمایــش روی
محصــوالت جدیــد اســت کــه بعــد از ایــن مرحلــه نظــارت دقیــق روی
مراحــل بســتهبندی و حملونقــل صــورت میگیــرد تــا محصــول بــا
کیفیــت و اســتاندارد بــاال بهدســت مصرفکننــده برســد.

تحریریه
در این بخش میخوانید :
کیفیت قوانین مرتبط به کیفیت کاال و رضایت مصرفکننده
وضعیت اسفبار قوانین حمایت از حقوق مصرفکننده در ایران
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در ادبیــات مدیریــت کیفیــت ،کلمــه کیفیــت بــا مفهــوم رضایــت
مشــتری و مصرفکننــده و بــه معنــی مناســبت بــرای مقصــود
تعریــف شــده اســت .قــدر مســلم آن اســت کــه ایــن منظــور
تنهــا بــا رعایــت اصــول مدیریــت کیفیــت توســط تولیدکننــدگان
و عرضهکننــدگان در جریــان تولیــد و عرضــه محصــول و کاال
محقــق خواهــد شــد .امــا بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف تنهــا
نمیتــوان بــه اقدامــات تولیدکننــده و فروشــنده آن هــم بــه
صــورت داوطلبانــه بســنده کــرد .بلکــه الزم اســت قوانیــن و
مقــررات حمایــت از حقــوق مصرفکننــده مناســب بــه همــراه
ســازوکارهای اجرایــی بــرای رســیدگی بــه شــکایات و جبــران
ضــرر و زیــان آنهــا و الــزام تولیدکننــده و مصرفکننــده بــه
رعایــت حقــوق یکدیگــر وجــود داشــته باشــد تــا بــا ایجــاد فضــا و
بســتر الزم بــرای توســعه کیفیــت بــه مــوازات اقدامــات نهادهــای
نظارتــی در قالــب یــک مکانیــزم خــودکار عمــل نمایــد .قوانیــن
ناظــر بــر حمایــت از حقــوق مصرفکننــده را در دو گــروه میتــوان
دســته بنــدی کــرد:
 -1تنظیــم و تقنیــن قوانیــن حقوقــی یکپارچــه ،مترقــی ،هماهنگ
و همراســتا بــا شــرایط روز ایــران و جهــان و متناســب بــا
پیچیدگیهــای فنــاوری کــه طــی آن حقــوق و تکالیــف متقابــل
تولیدکننــده و مصرفکننــده بــه طــور شــفاف تعییــن شــود.
 -2تدویــن قوانیــن خــاص بــرای دســتگاههای نظارتــی ،تــا
براســاس ایــن قوانیــن و موازیــن موضوعــه خــود ،بــرای حفاظــت از
حقــوق عمــوم جامعــه اقدامــات نظارتــی را بــر نحــوه تولیــد و یــا
عرضــه کاال بعمــل آورده و در صــورت مواجهــه بــا تخلــف ،اقدامــات
تعزیراتــی را جــاری نماینــد.
در نظــام حقوقــی کشــور مــا ،تاکنــون در مــورد تکالیــف دســتگاه
هــای نظارتی(بنــد  2فــوق) ،قوانیــن و مقــررات بســیاری تدویــن
شــده کــه توســط ایــن دســتگاهها در حــال اجــرا اســت ،امــا در

حــوزه تعییــن حقــوق و تکالیــف متقابــل تولیدکننــده /فروشــنده
یــا خریــدار قوانیــن موجــود دارای مشــکالت زیــادی اســت کــه در
پایــان بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
در حــال حاضــر قوانیــن زیــر در ارتبــاط بــا موضــوع حمایــت از
حقــوق مصرفکننــدگان در کشــور جــاری اســت:
 .1قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388/08/09
اولیــن الیحــه ایــن قانــون در ســال  1373بــا اســتفاده از قوانیــن
مشــابه در کشــورهای دیگــر تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــد
ولــی پــس از مدتــی بررســی ،مجلــس رأی بــر تعلیــق تصویــب
ایــن قانــون بــه مــدت شــش مــاه داد .ولــی در عمــل تصویــب ایــن
قانــون در ســال  1388پــس از تغییــرات گســترده در محتــوای
آن و رقیــق کــردن نحــوه حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
صــورت گرفــت .مجــری ایــن قانــون ســازمان حمایــت از
حقــوق مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان تعییــن شــد و ابــزار
اجرایــی آن در قالــب تشــکیل انجمنهــای حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان معیــن گردیــد .متأســفانه در عمــل ایــن قانــون
هیچــگاه نتوانســت مأموریــت تعریــف شــده را در احقــاق حقــوق و
جبــران ضــرر و زیــان مصرفکننــدگان اجــرا نمایــد .مضافـاً اینکــه
بعضــی مــواد اصلــی ایــن قانــون توســط قانــون نظــام صنفــی
کشــور مصــوب مــرداد مــاه 1396منســوخ گردیــد.

 .2قانون نظام صنفی کشــور مصوب مرداد ماه 1396

ایــن قانــون کــه حاکــم بــر امــور اصنــاف در کشــور اســت و بیشــتر
مــواد آن دربــاره نحــوه تشــکیل و تکالیــف دســتگاههای اجرایــی
مربــوط بــه اصنــاف ازجملــه اتاقهــای اصنــاف ،هیئتهــای
نظــارت ،اتحادیههــای صنفــی نحــوه شناســایی و صــدور پروانــه
کســب بــرای فــرد صنفــی اســت .در بخــش جرائــم نیــز ضمــن

تعریــف انــواع تخلــف مثــل تقلــب ،قاچــاق ،احتــکار ،کــم فروشــی،
گــران فروشــی و فــروش اجبــاری و جرائــم مربوطــه شــامل انــواع
جرائــم نقــدی و غیــر نقــدی مثــل ابطــال پروانــه کســب اشــاره
دارد .البتــه جرائــم نقــدی دریافتــی بایــد بــه حســاب خزانــه واریــز
گــردد .احــکام صــادره بــر اســاس ایــن قانــون توســط ســازمان
تعزیــرات حکومتــی اجــرا و در صــورت اعتــراض در دیــوان عدالــت
اداری قابــل طــرح اســت.
در تعــدادی از مــواد ایــن قانــون در بخــش جرائــم بــه الــزام متخلف
بــه پرداخــت زیانهــای وارده بــه خریــدار نیــز اشــاره شــده ولــی
در مــورد میــزان و نحــوه تعییــن و پرداخــت آن مســکوت مانــده
اســت.
همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد مــاده  96ایــن قانــون بعضــی
مــواد اصلــی قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان را ملغــی
وبالاثــر اعــام کــرده کــه در عمــل قانــون مزبــور را از کارایــی الزم
میانــدازد.

 .3قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23

ایــن قانــون نیــز همانطــور کــه از نــام آن پیداســت بــه مــوازات
قانــون نظــام صنفــی ،تحلفــات اصنــاف از جملــه مــواردی مثــل،
گــران فروشــی ،احتــکار ،الــزام بــه فــروش ،عــدم درج قیمــت و
نداشــتن پروانــه کســب را تعریــف کــرده و جرائــم مالــی و غیــر
مالــی را دربــاره متخلــف تعییــن مینمایــد .بخــش عمــدهای از این
قانــون نیــز چگونگــی تشــکیالت ســازمان تعزیــرات حکومتــی را در
بخــش دولتــی و غیــر دولتــی تعریــف مینمایــد .متأســفانه ایــن
قانــون اشــاره چندانــی بــه روابــط متقابــل خریــدار و فروشــنده و
نحــوه جبــران زیانهــای احتمالــی را نــدارد .مضافـاً اینکــه جرائــم
نقــدی عینـاً مشــابه قانــون نظــام صنفــی بــه حســاب خزانــه واریــز
میشــود.

 .4قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشــتی و درمانی
مصوب 1367 /12 /24

ایــن قانــون مشــابه قانــون تعزیــرات حکومتــی اســت ولــی توجــه
آن بــه مســائل بهداشــتی و درمانــی از جملــه امــور پزشــکی ،توزیع
دارو و امــور داروخانههــا و ملزومــات پزشــکی و آزمایشــگاهی
اســت و تخلفــات ایــن حــوزه و میــزان جریمههــای نقــدی و
غیرنقــدی را معیــن مینمایــد.

 .5قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ایــن قانــون در  1396/07/11بــه تصویــب مجلس شــورای اســامی
رســید و جایگزیــن قانــون اصــاح قوانیــن ومقــررات مؤسســه
اســتاندارد و تحقیقــا ت صنعتــی ایــران مصــوب 1376/03/13
گردیــد .همانطــور کــه از نــام ایــن قانــون مشــخص میشــود،
تمرکــز ایــن قانــون بــر تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد اســت
و در راســتای حمایــت از حقــوق مصرفکننــده مترقیتریــن
قوانیــن کشــور بــه حســاب میآیــد .ایــن قانــون در رابطــه بــا
کیفیــت و ایمنــی محصــوالت و نحــوه استانداردســازی آنهــا مــواد
مختلفــی را در ســطح موضوعــات جهانــی آن مطــرح مینمایــد
کــه اوالً منطبــق بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی اســت و ثانیـاً
تکالیــف دســتگاههای اجرایــی دیگــر را در تدویــن مقــررات فنــی
و اســتانداردهای تخصصــی را نیــز معییــن مینمایــد .ایــن قانــون

بــرای حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و جبــران ضــرر و زیــان
احتمالــی آنهــا بــه جــز اشــاره و ارجــاع بــه قانــون حمایــت از
مصرفکننــدگان مصــوب  1388مــواد خاصــی را نــدارد .امــا در
مــورد مســئولیتهای تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان کاالهــای
غیــر اســتاندارد بــا رویکــرد تنبیهــی و تعزیــری مــوادی را دارا
بــوده و جرائمــی را مشــابه دســتگاههای نظارتــی دیگــر تعییــن
مینمایــد.

 .6قانون ارتقاء کیفی و تولید خودرو و ســایر تولیدات
صنعتی داخلی مصوب 1389/03/05

ایــن قانــون بســیار مختصــر بــا تمرکــز بــر ارتقــاء کیفیــت خــودرو
در محــدوده رعایــت اســتانداردهای اجبــاری تدویــن شــده و
وزارت صنایــع را در مــورد تدویــن برنامــه و سیاس ـتهای مرتبــط
بــا ارتقــاء تولیــد خــودرو خدمــات بعــد از فــروش آن موظــف
مینمایــد .ایــن قانــون نیــز در مــورد حقــوق مصرفکننــده و
نحــوه جبــران ضــرر و زیــان احتمالــی ســاکت اســت.

 .7قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07

ایــن قانــون اصلیتریــن قانــون کشــور بــرای جبــران خســارت
مصرفکننــدگان بــه شــمار مــیرود.
ماده  -1این قانون به شرح زیر است
هرکــس بــدون مجــوز قانــون عمــدا ً یــا در نتیجــه بیاحتیاطــی
بــه جــان یــا ســامتی یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت یــا شــهرت
تجــاری یــا بــه هــر حــق دیگــر کــه بــه موجــب قانــون بــرای افــراد
ایجــاد گردیــد ،لطمـهای وارد نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی یــا
معنــوی دیگــری شــود مســئول جبــران خســارت ناشــی از عمــل
خــود میباشــد.
ایــن قانــون بــه دلیــل قدیمــی بــودن و دامنــه بســیار محــدود مواد
آن در مقایســه بــا قوانیــن حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان،
متأســفانه در فضــای بســیار پیچیــده تولیــد و عرضــه در دنیــای
امــروز ،ظرفیتهــای الزم را حتــی بــرای اجــرای مــاده  1فــوق
نــدارد.

 .8قانون تجارت مصوب تیرماه 1307

ایــن قانــون در عمــل برخــاف نــام آن کــه بایــد مباحــث مربــوط
بــه خریــد و فــروش را در بربگیــرد ،صرف ـاً بــرای تعییــن شــرایط
تاســیس و اداره بنگاههــای تجــاری تنظیــم شــده و هیچگونــه
ورودی بــه مباحــث مربــوط بــه کیفیــت و ایمنــی محصــوالت
و مســئولیتهای متقابــل تولیدکننــده یــا عرضهکننــده در
مقابــل حقــوق مصرفکننــده ننمــوده و نحــوه حمایــت و جبــران
زیانهــای وارده بــه آنهــا را در بــر نمیگیــرد.

 .9الیحه قانون تجارت(مطرح در مجلس شورای
اسالمی) جایگزین قانون تجارت مصوب تیرماه 1307

بــا توجــه بــه طــرح ایــن الیحــه در مجلــس و بازنگــری جامــع
قانــون تجــارت قبلــی ،ایــن تصــور وجــود داشــت کــه ایــن قانــون،
امــور مربــوط بــه عملیــات تجــاری بــه مفهــوم خریــد و فــروش کاال
کــه شــامل تولیــد محصــول و عرضــه آن هــم میشــود را طــرف
توجــه قــرار دهــد .متأســفانه متــن ایــن الیحــه مشــخص مینمایــد
کــه ایــن قانــون نیــز همــان قانــون قبلــی صرفـاً شــرایط بنگاههــای

13

تجــاری شــامل نحــوه تأســیس ،اداره و انحــال آنهــا محــدود
اســت و در عمــل قانــون ثبــت بنگاههــای تجــاری (Corporate
)Lawاســت و نبایــد آن را بــا قوانیــن تعیینکننــده حقــوق و
تکالیــف متقابــل خریــدار و فروشــنده تحــت عنــوان(Commerce
 )Lawاشــتباه گرفــت.

نتیجهگیری
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بــا بررســیهایی کــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در مــورد
قوانیــن مرتبــط بــا موضــوع حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
بــه عمــل آورده اســت مشــخص شــده کــه:
 -1وضعیــت حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان در ایــران از
جهــت بســتر قانونــی بــه شــدت نیازمنــد بازنگــری و بــاز تعریــف
اســت؛ هــم اینــک قانــون جامعــی بــرای تعییــن حقــوق و تکالیــف
متقابــل تولیدکننــده  /فروشــنده و مصرفکننــده و جبــران ضــرر و
زیــان احتمالــی و نحــوه حمایــت از حقــوق مصرفکننده در کشــور
وجــود نــدارد .لــذا تنهــا حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان ،در
چارچــوب قوانیــن مدنــی کشــور و مقــررات دســتگاههای نظارتــی
نظیــر ســازمان تعزیــرات حکومتــی ،نظــام صنفــی و غیــره صــورت
میگیــرد کــه کفایــت الزم را نیــز در ایــن مــورد نــدارد.
 -2در نبــود یــک مــدل جامــع حمایــت از حقــوق مصرفکننــده،
پراکندگــی و عــدم ســازگاری و یکپارچگــی ایــن قوانیــن و نیــز
عــدم اطــاع مصرفکننــدگان از مــواد آنها(عــدم تفهیــم
حقــوق مصرفکننــدگان) و نیــز قدیمــی بــودن بعضــی از ایــن
قوانیــن کــه بــه هیــچ وجــه بــا نیازهــای امــروز جامعــه مــا تطبیــق
نــدارد ،موجــب گردیــده اســت تــا اساســاً حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان در ایــران بــا چالشــی جــدی روبــرو شــود.
 -3بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قوانیــن در بســیاری از کشــورها
از جملــه اتحادیــه اروپــا و کشــورهایی کــه در داد و ســتد بــا
کشــورهای ایــن اتحادیــه مشــابه ترکیــه ،عــراق ،امــارات و  ....جاری
شــده و مبنــای واردات و صــادرات بــه آن کشــورها اســت عمــا
صادرکننــدگان و واردکننــدگان ایرانــی نیــز موظــف بــه رعایــت
مفــاد ایــن قوانیــن میباشــند و در غیــر اینصــورت تجــارت بــا
ایــن کشــورها بــا مشــکل جــدی روبــرو اســت.
 -4بــا در نظــر گرفتــن اینکــه قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد اخیــرا ً تصویــب شــده و در مــاده  45آن بــه قانــون
حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان بــرای جبــران ضــرر و زیــان
آنهــا اشــاره شــده و بــه عبارتــی ضمانــت اجــرا و مکمــل ایــن
قانــون بــرای ارتقــاء و توســعه کیفیــت محصــوالت و خدمــات
تولیــد یــا عرضــه شــده در ایــران بــه شــمار مــیرود ،تصویــب
قانونــی جامــع و کامــل مــورد نظــر دولــت محتــرم و مجلــس
شــورای اســامی قــرار گرفتــه و مرکــز پژوهشهــای مجلــس کــه
ســابقه خوبــی در تدویــن ابعــاد قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد دارد بــه ایــن مهــم اقــدام نمایــد تــا انشــااهلل بــا تصویــب
یــک قانــون مترقــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان ارکان
استانداردســازی و توســعه کیفیــت در کشــور تقویــت شــده و
نهضــت کیفیــت در ایــران جهشــی رو بــه جلــو داشــته باشــد کــه
حاصــل ایــن جهــش توســعه و تعالــی و پویایــی صنایــع کشــور و
تحقــق اهــداف ســند چشــمانداز  1404خواهــد بــود.
در ایــن راســتا ،انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه عنــوان یــک
تشــکل علمــی تخصصــی و پرچ ـمدار نهضــت کیفیــت در کشــور

آمادگــی الزم بــرای ارائــه مشــاورههای کارشناســی بــه مرکــز
محتــرم پژوهشهــای مجلــس و کمیســیونهای تخصصــی آن
را دارد.

فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
 18آبان  1398مصادف با روز ملی کیفیت

وضعیتاسفبارقوانینحمایتازحقوقمصرفکنندهدرایران

وضعیــت حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان در ایــرا ن از جهــت
بســتر قانونــی بــه شــدت نیازمنــد بازنگــری و بازتعریــف اســت؛
هــم اینــک قانــون جامعــی بــرای قانــون حمایــت از حقــوق
مصــرف کننــده در کشــور وجــود نــدارد و حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان در چارچــوب قوانیــن مدنــی کشــور و مقــررات
دســتگاههای نظارتــی نظیــر ســازمان تعزیــرات حکومتــی ،نظــام
صنفــی و  ...صــورت میگیــرد.
در نبــود یــک مــدل جامــع حمایــت از حقــوق مصرفکننــده
پراکندگــی ایــن قوانیــن و عــدم ســازگاری و یکپارچگــی ایــن
قوانیــن و نیــز عــدم اطــاع مصرفکننــدگان از مــواد آن(عــدم
تفهیــم حقــوق مصرفکننــدگان بــه آنهــا) و نیــز قدیمــی بــودن
بعضــی از ایــن قوانیــن کــه بــه هیــچ وجــه بــا نیازهــای امــروز
جامعــه مــا تطبیــق نــدارد .موجــب گردیــده اســت تــا اساســاً
حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان در ایــران بــا چالشــی جــدی
روبــرو شــود.
که ابعاد این چالش در مثال زیر بهتر قابل درک است.
فــرض کنیــد مصرفکننــدهای تایــری را جهــت خــودرو خــود
خریــداری کــرده و بــر اثــر عــدم مقاومــت آن تایــر و معیــوب بودن
آن خــودرو وی دچــار ســانحه شــده و یکــی از سرنشــینان آن
خــدای نکــرده در ایــن ســانحه فــوت میکنــد.
همزمــان شــخص دیگــری در یکــی از کشــورهای اروپایــی بــه
همیــن مســئله دچــار شــده باشــد.
حــاال بایــد دیــد کــه قوانیــن حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
در کشــور مــا چگونــه از ایــن مصرفکننــده خیالــی دفــاع

میکنــد و در اتحادیــه اروپــا چــه اتفاقــی میافتــد.
در کشــور مــا فــرد خســارت دیــده کــه باالتریــن خســارت ممکــن
را هــم متحمــل شــده و بــر اثــر عیــب یــک کاال ،ضــرر و زیــان
مــادی و معنــوی بــه آن وارد شــده باشــد بایــد ابتــدا بــه دادگاه
مراجعــه نمــوده و کیفــر خواســتی را تنظیــم نمایــد و پــس از
ادعــای جــرم مراحــل بســیار طوالنــی رســیدگی قضایــی را طــی
کــرده و مهمتــر از همــه اینکــه بــا تأمیــن دالیــل اثبــات نمایــد،
نقــص کاالی خریــداری شــده موجــب فــوت یکــی از نزدیــکان وی
گردیــده اســت.
گذشــته از هزینههــای بــاالی مالــی و زمانــی از جملــه گرفتــن
وکیــل و پرداخــت هزینههــا ،رفــت و آمدهــای فــراوان و نیــز
تأمیــن هزینههــای آزمــون و جمـعآوری مســتندات رســیدگی بــه
ایــن پرونــده بــه شــخص شــاکی تحمیــل میکنــد بایــد ثابــت
کنــد کــه طــرف مقابــل عامــل زیانهــای واده بــوده و در انجــام
وظایــف خــود قصــور نمــوده اســت در مقابــل قطعــاً خواننــده
پرونــده یــا متشــاکی در شــخصیت تولیدکننــده یــا عرضهکننــده
کــه از یــک طــرف از امکانــات مالــی و نیــروی انســانی بیشــتری
برخــوردار اســت و از طــرف دیگــر دارای دانــش و اطالعــات
تخصصــی بســیار بیشــتری نســبت بــه زیاندیــده میباشــد
در برابــر اتهــام وارده دفاعیــات خــود را خواهــد داشــت از جملــه
اینکــه میتوانــد ادعــا کنــد کــه نقــص حاصلــه براســاس طوالنــی
شــدن مــدت فــروش و گذشــت تاریــخ انقضــای مصــرف یــا بــدی
اســتفاده بــوده و ربطــی بــه تولیــد نــدارد.
از ســوی دیگــر در اصــول قضایــی تمامــی کشــورهای جهــان
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اصــل بــر برائــت اســت ،بنابرایــن وظیفــه ی شــاکی تأمیــن دالیــل
بســیار محکــم اســت تــا از ایــن اصــل عبــور نمایــد.
تــازه چنانچــه پــس از ســالها رفــت و آمــد و هزینههــای مالــی
فــراوان و جمـعآوری دالیــل محکــم و متقــن ،شــاکی بتوانــد اتهــام
خــود علیــه متشــاکی را اثبــات نمایــد براســاس قوانیــن موجــود
حداکثــر چیــزی کــه عایــد وی خواهــد جبــران خســارت مســتقیم
یــا دیــه در صــورت صدمــات جســمی خواهــد بــود.
در حالیکــه در همیــن مثــال شــهروند اروپایــی بــه مجــرد اینکــه
طــرح دعــوا نمایــد و براســاس عــرف جامعــه ،ثابــت کنــد کــه تایــر
خریــداری شــده معیــوب بــوده و اینکــه امــکان وجــود داشــته تــا
جــان وی و اعضــای خانــوادهاش بــه مخاطــره بیفتــد دیگــر وظیفــه
بــرای تأمیــن دلیــل بــرای اثبــات قصــور طــرف مقابــل نداشــته
و ایــن وظیفــه تولیدکننــده یــا عرضهکننــده اســت کــه اثبــات
نمایــد کــه اقدامــات الزم بــرای جلوگیــری از تولیــد و عرضــه
کاالی معیــوب را بــه عمــل آورده اســت.

• نتیجه

بــا در نظــر گرفتــن اینکــه قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد تصویــب شــده و قانــون تجارت(بنگاههــای تجــاری)
در حــال تصویــب اســت پیشــنهاد مینمایــم ،تصویــب قانونــی
جامــع و کامــل بــرای حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان مــورد
نظــر مجلــس شــورای اســامی قــرار گرفتــه و مرکــز پژوهشهــای
مجلــس کــه ســایقه خوبــی در تدویــن ابعــاد قانــون تقویــت و
توســعه نظــام اســتاندارد دارد بــا طــرح ایــن قانــون در راســتای
حقــوق مصرفکننــدگان اقــدام نمــوده و بــا تصویــب یــک قانــون
مترقــی حمایت از حقــوق مصرف کننــدگان ارکان استانداردســازی
در کشــور تقویــت شــده و نهضــت کیفیت در ایران جهشــی داشــته
باشــد کــه حاصــل ایــن جهــش توســعه و تعالــی و پویایــی صنایــع
کشــور و تحقــق اهــداف ســند چشــمانداز  1404اســت.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه عنــوان پرچــمدار نهضــت
کیفیــت در کشــور آمادگــی الزم بــرای ارائــه مشــاورههای
کارشناســی بــه مرکــز محتــرم پژوهشهــای مجلــس و
کمیســیونهای تخصصــی آن را دارنــد.
نشســت خبــری انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه
مناســبت روز ملــی کیفیــت و اختتامیــه شــانزدهمین دوره
ارزیابــی ملــی کیفیــت ایــران روز یکشــنبه  12آبــان 98
در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران و بــا حضــور
اصحــاب رســانه و آقــای مهنــدس انتصاریــان (رئیــس
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایران)،آقــای حیدری(دبیــر
انجمن)برگــزار شــد.
ایــن نشســت بــا حضــور بیــش از  30رســانه از
خبرنــگاران خبرگــزاری هــای ؛فارس-ایســنا -تســنیم-
مــوج – پایــگاه خبــری اتــاق ایــران -تجــارت آنالیــن-
جامــع نیوز-اقتصــاد ملــت -ایرانــا -ایبنــا -اکونومیســت
– اقتصــاد ایــران – فکــر اقتصــادی -بــورس و بانــک-
صــدای پــول -خبرایران-عصراعتــدال روزنامــه هــای ؛
دنیــای اقتصــاد -گســترش صمت-کســب و کار -تعــادل-
تجــارت -اطالعــات -آفتــاب یزد-صــدای ملــت -اقتصــاد
کارا -ســایه تشــکیل گردیــد .
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گرامیداشــت مراســم روز ملــی کیفیــت و اختتامیــه شــانزدهمین
دوره جایــزه ملــی کیفیــت ایــران بــا شــعار کیفیــت ،پیشــران رونق
تولیــد ملــی ،بــا متولــی گــری ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
بــا همــکاری انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بعنــوان مجــری
شــانزده دوره برگــزاری مراســم ارزیابــی ملــی کیفیــت؛ یکشــنبه
 ۱۹آبــان مــاه جــاری بــا حضــور مقامــات عالــی رتبــه کشــوری
و صاحبنظــران عرصــه تولیــد و کیفیــت در مرکــز همایــش هــای
بیــن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران برگــزار شــد.
در ایــن مراســم از  ۱۴ســازمان برتــر کیفــی بــا حضــور مقامــات
تقدیــر بــه عمــل مــی آیــد.
گفتنــی اســت  ،بــرای نخســتین بــار دو واحــد برتــر کیفــی موفــق
بــه دریافــت تندیــس شــده انــد کــه در ایــن مراســم،معرفی و
تقدیــر شــدند.
دبیــر کمیتــه ارزیابــان جایــزه ملــی کیفیــت ایــران در شــانزدهمین
دوره جایــزه ملــی بــا اشــاره بــه اینکــه دوره هــای آموزشــی
تخصصــی از خــود ارزیابــی ،خوداظهــاری و …در انجمــن ملــی
کیفیــت برگــزار مــی شــود ،گفــت :هــر ســاله تعــدادی ارزیابــی
بــه انجمــن کیفیــت اضافــه مــی شــوند کــه امســال نیــز  ۳۰نفــر
جدیــد بــرای ارزیابــی همــکاری کردنــد.
فرشــید شــکرخدایی بــا بیــان اینکــه  ۳۷هــزار مدرســه در جایــزه
ملــی کیفیــت ارزیابــی شــده انــد ،افــزود :اگــر مــدل کیفیــت در
دانشــگاه هــا کشــور اضافــه شــوند و اگــر بــه جایــزه ملــی کیفیــت
بپیوندنــد در آینــده دانشــگاه هــای در کالس جهانــی خواهنــد
داشــت.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ســطح خدمــات در بیمارســتان هــا بســیار
پاییــن اســت ،تصریــح کــرد :ارزیابــی هــای انجمــن کیفیــت نشــان
مــی دهــد کــه کیفیــت خدمــات در دانشــگاه هــا بســیار پاییــن
اســت و بایــد خدمــات در بیمارســتان هــا ارتقــا یابــد.
بازنگری در نظامنامه جایزه ملی کیفیت
مســلم بیــات در مراســم بزرگداشــت روز ملــی کیفیــت بــا بیــان
اینکــه طبــق قانــون ،ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان تنهــا
متولــی جایــزه ملــی کیفیــت شــناخته شــده اســت ،اظهــار داشــت:
قصــد داریــم جایــزه ملــی کیفیــت را بــه عنــوان تنهــا مبنــای

ارزیابــی کیفــی در ســازمانها و بنگاههــای اقتصــادی معرفــی
کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکالت اساســی در کشــور ایــن
اســت کــه مشــتری و ذینفــع خودمــان را نمیشناســیم ،گفــت:
مشــتری بــه عنــوان مهمتریــن ذینفــع در جامعــه بــه حســاب
میآیــد و البتــه خــود جامعــه نیــز یکــی از مشــتریان بــزرگ
محســوب میشــود.
بیــات بــا تأکیــد بــر اهمیــت کنتــرل کیفیــت در کشــور گفــت:
وقتــی از موضــوع کیفیــت و کنتــرل آن صحبــت میکنیــم ،از یــک
علــم صحبــت میکنیــم .در کنتــرل کیفیــت نیازمنــد آگاهــی و
علــم هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در مدیریــت کیفیــت بــه دنبــال آن نیســتیم
کــه کاالی بینقــص ارائــه کنیــم ،بلکــه بــه دنبــال ارائــه کاالیــی
بــا کیفیــت قابــل قبــول هســتیم ،افــزود :ســطح کیفیــت قابــل
قبــول نیازمنــد ســه فاکتــور شــامل حکمرانــی خــوب بــه معنــی
وجــود یــک رئیــس خــوب ،تبدیــل اهــداف بــه کارهــای عملیاتــی
و همچنیــن ایجــاد اعتمــاد و اطمینــان اســت.
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد تصریــح کــرد:
کیفیــت صرف ـاً بــه منزلــه پیشــگیری از فاجعــه نیســت ،بلکــه بــه
معنــی دســتیابی بــه نتایــج عالــی و اســتفاده از فرصتهــا بــرای
بهتــر شــدن اســت.
رئیــس مرکــز آمــار ایــران بیــان
کــرد:
فعالیــت مرکــز آمــار ایــران منطبــق بــا
اســتانداردهای ملــی پیــش خواهــد رفــت
جــواد حســینزاده در مراســم بزرگداشــت
روز ملــی کیفیــت ،اظهــار داشــت:
پیشنویــس قانــون آمــار کشــور بــه
تصویــب شــورای عالــی آمــار رســیده و در حــال حاضــر مراحــل
ارائــه بــه صــورت الیحــه بــه مجلــس را طــی میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه ایــن فراینــد ســرعت دهیــم ،افــزود:
الزم اســت مرکــز آمــار ایــران بــر فعالیتهــای آمــاری کشــور

نظــارت داشــته باشــد ،از ایــن رو در راســتای تدویــن اســتانداردها
در بخــش آمــار مطابــق بــا اســتانداردهای ملــی قــدم برمیداریــم.
حســینزاده بــا بیــان اینکــه مفهــوم کیفیت بــر کاالهــای خصوصی
و کاالهــای عمومــی متفــاوت اســت ،گفــت :در کیفیــت کاالهــای
خصوصــی بحــث تخصیصپذیــری و همچنیــن رقابتــی بــودن
مطــرح اســت ،بــه طــوری کــه افزایــش فــروش کاالی خصوصــی
باعــث رشــد کیفیــت و رقابتــی شــدن تولیــدات میشــود.
وی ادامــه داد:افزایــش ارائــه دهنــدگان یــک کاالی عمومــی
ماننــد خدمــات باعــث افزایــش کارایــی نمیشــود .در تمــام دنیــا
ســازمانهای ملــی آمــار وجــود دارنــد کــه عمدتـاً دولتــی هســتند
بــه طــوری کــه در  ۹۸درصــد کشــورها ،مراکــز آمــار زیرمجموعــه
دولــت قــرار میگیرنــد.
وی ادامــه داد :در ایــن کشــورها در کاالهــای خصوصــی افزایــش
رقابــت ،کیفیــت را افزایــش میدهــد ،ولــی در کاالهــای عمومــی
ماننــد خدمــات ،اعتمــاد ذینفعــان باعــث افزایــش کیفیــت
میشــود.
رئیــس مرکــز آمــار ایــران ادامــه داد :فقــط در ایــران رشــد
اقتصــادی و تــورم توســط دو نهــاد اعــام میشــود.
بــه گفتــه وی ،در دنیــا توجهــات بــه ســمت بهــرهوری در نظــام
آمــاری اســت و هــر چقــدر آمــار باکیفیــت در ســطوح اجتماعــی
کوچکتــر منتشــر شــود ،بــا مدلســازی دنیــا همگرایــی بیشــتری
خواهــد داشــت.
تصویــب ســند راهبــردی یکپارچگــی غــذا
در شــورای عالــی اســتاندارد
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد از تصویــب ســند
راهبــردی یکپارچگــی غــذا در جلســه روز گذشــته
شــورای عالــی اســتاندارد خبــر داد.
نیــره پیروزبخــت در مراســم بزرگداشــت روز ملــی
کیفیــت اظهــار داشــت :در جلســه دیــروز شــورای عالــی اســتاندارد
بحــث ســند راهبــردی یکپارچگــی غــذا مطــرح و مصــوب شــد
وی توضیــح داد:بحــث اســتاندارد فقــط بــرای گذرانــدن یــک روز
یــا دو روز نیســت بلکــه بایــد کاری کنیــم کــه حداقــل مــردم از
مهمتریــن مــواد غذایــی کــه بــه دستشــان میرســد رضایــت
داشــته باشــند.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تصریــح کــرد:در جلســه
روز گذشــته شــورای عالــی اســتاندارد موضــوع مشــاغل خانگــی و
روســتایی مطــرح شــد تــا بــرای مــواردی کــه مشــمول اســتاندارد
اجبــاری نمیشــوند ،از نظــر ویژگیهــا تعریفــی صــورت گیــرد و
فعــاالن ایــن بخــش بتواننــد از گواهــی انطبــاق و سیاســتهای
جدیــد ســازمان اســتاندارد برخــوردار شــوند.
پیروزبخــت یکــی از نگرانیهــای ســازمانهای بینالمللــی
در رابطــه بــا اســتاندارد وکیفیــت را بیتوجهــی حکمرانــان بــه
موضــوع اســتاندارد عنــوان کــرد و گفــت :در حــال حاضــر ایــن
مســئله در ایــران وجــود نــدارد و در ایــن زمینــه خــاء قانونــی
نیــز نداریــم.
وی ادامــه داد :اگــر فضــای حاکــم بــر اقتصــاد و سیاســت کشــور
نبــود ،بایــد وارد فضــای رقابــت پذیــری میشــدیم .دیگــر بــرای
تولیــد کننــدگان ایرانــی زیبنــده نیســت کــه فقــط بــه ســطح
داخلــی خودمــان اکتفــا کننــد و وارد فضــای رقابتــی نشــوند.

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تصریــح کــرد :ســرانه ارزش
افــزوده صنعــت ،میــزان صــادرات صنعتــی کشــور ،تراکــم صنعتــی
شــدن ،کیفیــت اســتاندارد ،نقــش هــر کشــور در ســرانه ارزش
افــزوده صنعــت و همچنیــن تجــارت صنعتــی جهــان بــه عنــوان
شــاخصهای رقابــت پذیــری مطــرح هســتند و در ایــن بخــش
کیفیــت صــادرات حــرف اول را میزنــد.
پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه ایــران در اســتاندارد ســازی در دنیــا
رتبــه ســوم را داراســت ،گفــت :بــا همــه مشــکالتی کــه در کشــور
وجــود دارد ،اســتاندارد محدودیتــی نــدارد.
اعطــای تندیــس بــه دو واحــد برتــر کیفــی در مراســم
روز ملــی کیفیــت
فرزیــن انتصاریــان ،رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،در
ایــن مراســم گفــت :جایــزه ملــی کیفیــت بــر اســاس مصوبــه
شــورای عالــی اســتاندارد بــه ســازمانهای دولتــی ،خصوصــی و
تعاونــی اعــم از خدماتــی و تولیــدی اهــدا میشــود.
بــه گفتــه وی در طــول  ۱۵دوره ایــن جایــزه هیــچ یــک از نفــرات
شایســته اهــدای تندیــس شــناخته نشــده بودنــد ،امــا امــروز قــرار
اســت بــه دو شــرکت تندیــس جایــزه ملــی کیفیــت اهــدا شــود و
بــه نفــرات یــا ســازمانها و شــرکتهای دیگــر گواهــی کیفیــت
بهتــر داده شــود.
وی اظهــار داشــت :فــوالد مبارکــه اصفهــان و مجتمــع صنایــع
الســتیک یــزد حائــز دریافــت تندیــس جایــزه ملــی کیفیــت ایــران
هســتند.
انتصاریــان اضافــه کــرد :در ارزیابــی شــانزدهمین دوره جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران در بخــش آمــوزش و پــرورش  ۳۳مدرســه انتخــاب
و گواهینامــه اهتمــام بــه کیفیــت بــه آنهــا اعطــا شــد.
قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان بــه طــور کامــل
اجــرا شــود
حمیدرضــا فوالدگــر گفــت :قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت بــه همیــن دلیــل مجلــس
قانونــی بــرای محصــول خــودرو مصــوب کــرده ،امــا بــه طــور
کامــل اجــرا نمــی شــود.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی ،در
اختتامیــه شــانزدهمین جایــزه ملــی کیفیــت ایــران بــا اشــاره بــه
اینکــه از برنامــه پنجــم توســعه بــر ارتقــای ســازمان اســتاندارد
تاکیــد شــد ،گفــت :پــس از اینکــه قانــون نظــام اســتاندارد ســازی
کاال در مجلــس تصویــب شــده و در بنــد  ۳۰برنامــه ششــم توســعه
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت نیازمنــد همــکاری همــه دســتگاه
هــای مختلــف اســت.
حمیدرضــا فوالدگــر بــا بیــان اینکــه انتظــار مــی رود قوانیــن نظــام
اســتاندارد اجــرا و مجلــس شــورای اســامی بــر آن نظــارت کنــد،
افــزود :قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان از اهمیــت ویــژه ای
برخــوردار اســت بــه همیــن دلیــل مجلــس قانونــی بــرای محصــول
خــودرو مصــوب کــرده ،امــا بــه طــور کامــل اجــرا نمــی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف از قانونگــذاری جدیــد ،تســری
اســتاندارد بــه همــه کاالهــا و خدمــات اســت ،تصریــح کــرد :بــرای
ســنجش اســتاندارد معیارهــا و شــاخص هــا بایــد در نظــر گرفتــه
شــود.

19

کمرئــی :کیفیــت در نظــام آموزشــی تضمیــن کننــده
کیفیــت پایــدار در همــه ابعــاد جامعــه اســت
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش ،کیفیــت در
نظــام آموزشــی را تضمیــن کننــده کیفیــت پایــدار در همــه ابعــاد
وارکان جامعــه دانســت و تاکیــد کــرد ،کیفیــت مســاله اصلــی
آمــوزش و پــرورش اســت.
علیرضــا کمرئــی در اختتامیــه شــانزدهمین همایــش ملــی جایــزه
کیفیــت کــه در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد ،گفــت:
“آمــوزش و پــرورش از معــدود نهادهــا و دســتگاههایی اســت کــه
محصــول و نتایــج آن عمیقــا نیازمنــد کیفیــت اســت ،زیــرا در
صــورت نبــود کیفیــت محصــول آن را نمیشــود از چرخــه توزیــع
خــارج کــرد و آن را پــس فرســتاد”.
کمرئــی خبــر داد امســال از بیــش از  ۳۷هــزار واحــد متوســطه،
 ۳۴هــزار مدرســه بــا شــرکت در فراینــد خودارزیابــی در ســامانه
هوشــمند ،تعالــی دغدغــه خــود را نســبت بــه مقولــه کیفیــت
نشــان دادهانــد .او گفــت“ :ســرانجام در مراحــل ارزیابــی بیــرون
 ۴۸۰مدرســه ممتــاز شناســایی شــدند کــه در نهایت  ۱۵۸مدرســه
گواهینامــه اهتمــام دریافــت خواهنــد کــرد و امــروز  ۳۳مدرســه از
 ۳۲اســتان بــه نمایندگــی از مدرســه برگزیــده جایــزه اهتمــام بــه
کیفیــت را دریافــت خواهنــد کــرد”.
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش ،گفــت:
“خوشــحالیم کــه در آمــوزش و پــرورش ایــن فرصــت ایجــاد شــده
تــا مــدراس کشــور خــود را در محــک ارزیابیهــای بیرونــی قــرار
دهنــد و نظــارت برکیفیــت را از مراجــع بیرونــی طالــب شــوند.“.
کمرئــی افــزود“ :در تعابیــر مدیریتــی نظــام آموزشــی معیارهــا یــا
اســتانداردها ســطح مطلــوب نشــانگرهایی هســتند کــه کیفیــت
مــاک را مشــخص میکننــد ،تعییــن قواعــد یــا ویژگیهــا
درمســیر اســتاندارد ســازی فعالیتهــا بــا هــدف دســتیابی بــه
میــزان مطلوبــی از نظــم و کیفیــت در امــور مــدارس اســت و مانند
هــر واحــد ســازمانی دیگــری مزایــای بــه دنبــال خواهــد داشــت
کــه حداقــل آن افزایــش اثربخشــی و کارایــی عملکــرد مدیــران یــا
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همــان بهــرهوری اســت“.
وی اظهــار داشــت“ :در سیســتم آموزشــی فرایندهــا و فعالیتهــا
بایــد استانداردســازی شــود و منابــع انســانی بایــد بــا بهرهگیــری
از الگویــی بــه شایســتگیهای الزم بــرای اجــرای صحیــح
اســتانداردها و بلکــه فراتــر از آن دســت یابــد”.
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت:
“ضــرورت کیفیــت در آمــوزش و پــرورش ،بهویــژه در مــدارس
مــا را بــه ســمت ابــزاری بنــام الگــوی تعالــی کشــانده اســت تــا
بــه وســیله آن مدیریــت مــدارس کشــور در جهــت تعالــی و بهتــر
شــدن حرکــت کنــد”.
کمرئــی بــا اشــاره بــه مفاهیــم بنیادیــن ســرآمدی و اصولــی کــه
ایــن الگــو بــر مبنــای آن بنــا شــده اســت ،گفــت“ :نتیجهگرایــی،
مشــتریمحوری ،رهبــری و ثبــات در مقاصــد ،مدیریــت مبتنــی
برفرایندهــا ،یادگیــری -نــوآوری و بهبــود مســتمر ،توســعه
مشــارکت ،توســعه شــراکت هــا بــرای ایجــاد ارزش افــزوده و
مســئولیت اجتماعــی ،اصولــی هســتند کــه فهــم از تعالــی بــه
درک واقعــی ایــن اصــول وابســته اســت”.
معــاون آمــوزش متوســطه در بخــش پایانــی از ســخنان خــود
بــه بازنگــری در الگــوی بومــی تعالــی مدیریــت آموزشــگاهی در
دوره جدیــد اشــاره کــرد و افــزود“ :بــرای افزایــش کارآمــدی ایــن
الگــو درچنــد مــاه گذشــته بــه نقــادی آن پرداختیــم و براســاس
آسیبشناســی از الگــو دریافتیــم کــه بایــد روی نتایــج آنچنــان
کــه بایســته اســت تکیــه کنیــم و شــاخصهای عملکــردی را بــا
نتایــج پیونــد بزنیــم”.
وی گفــت“ :نبایــد از الگــوی تعالــی در حــد یــک ابــزار ارزیابــی
عملکــرد توقــع داشــت زیــرا الگــو بــه مراتــب کارکــردی فراتــر از
آن دارد ودر صــورت بکارگیــری درســت آن در مــدارس میتوانــد
منشــا تحــوالت چشــمگیری در مدیریــت و راهبــری مــدارس و
تعالــی آن شــود”.
در ایــن مراســم بــه  ۳۳واحــد آموزشــی کشــور گواهینامــه اهتمــام
بــه کیفیــت اهــدا شــد
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شرکت الیف سرویس پارسه

امــروزه كيفيــت بــه همــراه رضایــت مشــتریان  ،بــه عنــوان يــك نيــاز
اساســي جهــت حفــظ موقعيــت رقابتــي و بقــاي اقتصــادي شــركتها
علــی الخصــوص شــرکتهای خدماتــی در زمینــه  ITاســت  .از ايــن
جهــت شــركتها نيازمنــد آن هســتند تــا سيســتم هايــي را بــكار برنــد
كــه همــواره بطــور مؤثــر و كارا درخدمــت مشــتريان قرارگيرند  .شــرکت
الیــف ســرویس پارســه بــا ماموریــت " ارائــه بهتریــن خدمات پشــتیبانی
در حــوزه  " ITدر راســتای حصــول اهــداف عالیــه خــود مبنــی بــر تبدیل
شــدن بــه" برتریــن و اولیــن برنــد در ارائــه خدمــات پــس از فــروش
محصــوالت دیجیتــال در کشــور "  ،بــا اســتفاده از فنــاوری و دانــش روز
دنیــا  ،تجهیــزات پیشــرفته  ،بهــره گیــری از کارشناســان فنــی و مجــرب
 ،مصمــم اســت بــا بهــره گیــری از اســتاندارد هــای داخلــی و بیــن
المللــی گامــی اساســی و پویــا در راســتای جلــب رضایــت مشــتریان و
کســب ســهم بــازار بــردارد .
مهنــدس احمــد امیــن آقایــی مدیریــت عامــل الیــف ســرویس پارســه
پــس از حضــور در جایــزه ملــی کیفیــت ایــران و دریافــت گواهینامــه
طــی ســخنانی گفــت  :الزمــه ی حضــور و کســب ســهم بیشــتری
از بــازار جــز بــا شناســایی  ،پیــش بینــی و درک  ،نیــاز و انتظــارات
 ،حــال و آینــده ی کلیــه ذی نفعــان و بخصــوص مشــتریان امــکان
پذیــر نخواهــد بــود و مــا در جهــت تحقــق اهــداف و بهبــود مســتمر
فعالیتهایمــان  ،مفتخریــم کــه بــا مداومــت بــر پیــاده ســازی و بــروز
رســانی سیســتم مدیریــت کیفیــت ،توانســته ایــم  % 95رضایتمنــدی
مشــتریان و ذی نفعانمــان را کســب نماییــم.
در ایــن راســتا کلیــه مدیــران و کارکنــان همــواره خــود را متعهــد بــه
حرکــت در مســیر تعالــی میداننــد کــه نمونــه هــای بــارز موفقیتهــای
الیــف ســرویس پارســه در عرصــه کیفیــت بــه شــرح ذیــل میباشــد :
• دستیابی به گواهینامه جایزه ملی کیفیت ایران
• گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد 2015-9001 ISO
• مدیریت شکایت مشتریان استاندارد 2018-10002 ISO
• مدیریت رضایت مشتریان 2018-10004 ISO
• گواهینامه مرکز تایید صالحیت ایران ( ) NACI
• گواهینامــه ی انحصــاری خدمــات پــس از فــروش برنــد هــای تحــت
گارانتــی
• گواهینامه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
• گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
ظرفیت ها :
• بهــره منــدی از  1.500متــر مربــع ســاختمان اداری – تعمیــرگاه -
انبــار و  ...در مرکــز شــهر تهــران
• بهره مندی از  200کارشناس فنی و تکنیکال در حوزه خدمات گارانتی
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• برخــورداری از  40شــعبه و نمایندگــی فعــال در کلیــه اســتانهای
کشــور
• فعال در حوزه بازرگانی
• ظرفیت ارائه خدمات بیش از  15.000عدد در سال به مشتریان
• حضــور در مناقصــات و عقــدر قــرارداد بــا شــرکتها و ارگانهــای دولتــی
و خصوصــی
اقدامات انجام شده در زمینه حضور در جایزه ملی کیفیت :
موضــوع کیفیــت فراگیــر ارائــه 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 .
بنابریــن رعایــت کیفیــت در تمامــی ابعــاد بــه عنــوان مهمتریــن اصــل از
یــک ســو  ،اجــرا و اســتقرار ابــزار هــای مدیریــت کیفیــت ( جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران ) از ســوی دیگــر جهــت حصــول بــه اهــداف مــد نظــر
و توجــه قــرار گرفتــه اســت .
بــه همیــن منظــور اقدامــات متعــددی انجــام گردیــد کــه بــه صــورت
خالصــه بــه شــرح ذیــل میباشــد :
 -1تشــکیل جلســه مدیــران شــرکت جهــت بررســی وضعیــت موجــود و
تصمیــم گیــری در رابطــه بــا حضــور در جایــزه
 -2برگــزاری دوره آمــوزش بــرای نماینــده مدیریــت و انتقــال بــه کلیــه
ســطوح شــرکت
 -3انتخاب و تشکیل گروه ارزیاب در شرکت
 -4انجــام خــود ارزیابــی هــای فــردی و گروهــی  ،ثبــت و بررســی نتایــج
 ،تهیــه و تدویــن اقدامــات موثــر در زمینــه اصالح مشــکالت شــرکت
 -5تنظیــم اظهــار نامــه در ســطح اهتمــام و ارســال بــه انجمــن مدیریت
کیفیــت ایران
 -6تهیــه و پیــاده ســازی برنامــه منظــم و مــدون در جهــت کســب
موفقیــت پایــدار ســازمانی
خدمات :
انــواع نوتبــوک  ،تبلــت  ،تلفــن همــراه  ،ماشــینهای اداری ،
تجهیــزات الکترونیکــی موســیقی ،سیســتمهای یکپارچــه  ،مانیتــور ،
قطعــات  ،منابــع ذخیرهســازی  ،لــوازم جانبــی  ،ماشــین حســاب ،
ســاعت و ...
برند های تحت پوشش گارانتی :
Lenovo , Asus , Casio , Samsung , Apple , Hp , Seagate , Benq
,Western Digital ,Toshiba , Canon , ViewSonic , LG , intel , Geil ,
… , Patriot

شرکت حمل و نقل کاالبران انتخاب

امــروزه  ،توجــه بــه فعالیــت هــای لجســتیکی و زنجیــره تامیــن
توســط صنایــع بــزرگ منجــر بــه افزایــش تعــداد شــرکت هــای
خدماتــی بــه منظــور فعالیــت در ایــن حــوزه گردیــده اســت  .از
اینــرو انجــام فعالیــت هایــی نظیــر حمــل و نقــل ( اعــم از حمــل
مــواد اولیــه و محصــول)  ،انبــارش و تامیــن و توزیــع توســط
همیــن بنــگا ههــای اقتصــادی کوچــک کــه تشــکیل دهنــده
اجــزاء  SCMمــی باشــند کمــک بــه ســزائی بــه صرفــه جوئــی
در زمــان و هزینــه نمــوده اســت .
در همیــن راســتا شــرکت "حمــل و نقــل کاالبــران انتخــاب"
براســاس انتظــارات هلدینــگ مبنــی بــر بــرون ســپاری بخشــی از
فعالیــت هــای تحــت مدیریــت زنجیــره تامیــن خــود وظایــف
لجســتیکی پیچیــده مجموعــه را در فرآینــد انبــارش کاال ،حمــل
و نقــل مــواد اولیــه داخلــی و محصــول  ،مدیریــت سفارشــات و
توزیــع فیزیکــی  Home Deliveryرا تحــت عنــوان اختصــاری
 3PLاجرایــی و عملیاتــی نمــود و از ســال  1397پــس از آشــنائی
بــا مــدل  INQAو تشــخیص ایــن مــدل بــه عنــوان یــک مــدل
ملــی تکامــل یافتــه بــه بهــره گیــری از آن مبــادرت و فعالیــت
هــای خــود را بــر پایــه معیارهــای موجــود در ایــن مــدل طــرح
ریــزی نمــوده اســت .

بــا ایــن اقــدام عمــده تریــن مزیــت کســب شــده بــه شــرح زیــر
بــوده اســت :
 -1افزایش بهره وری زمان و کاهش هزینه توزیع محصول .
 -2ارتقــاء مدیریــت بــر ابزارهــا و تجهیــزات تخصصــی و ارتقــاء آن
در حــوزه لــوازم خانگــی .
 -3انعطــاف پذیــری در تحویــل و توزیــع کاالهــا و محمولــه هــا
حســب درخواســت و انتظــار مشــتری .
 -4جلوگیری از خروج جریان نقدینگی از مجموعه هلدینگ .
 -5ایجــاد ســاز و کار مناســب میــان خــود بــه عنــوان ،3PL
شــرکت اصلــی و شــرکت خدمــات پــس از فــروش بــه منظــور
کاهــش معایــب موجــود در لجســتیک معکــوس .
در مجمــوع ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از اســتانداردهای
 ISO9001-2015و
، ISO14001 -2015
 OHSAS18001-2007و تدویــن و تنظیــم اهــداف میــان
مــدت و کوتــاه مــدت خــود در قالــب  OGSMو همچنیــن بــا
بکارگیــری مــدل جایــزه ملــی کیفیــت همــواره ســعی نمــوده
اســت بــا در نظــر گرفتــن یکــی از اساســی تریــن معیارهــای
ایــن مــدل تحــت عنــوان نتایــج مشــتریان و ذینفعــان نســبت بــه
اســتمرار و ارتقــاء بهبــود در همــه ســطوح اصــرار ورزد .
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معرفی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) و
موسسه شهید رجایی
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)   -موسسه  شهید رجایی
مجموعه سازه های پیش ساخته بتنی

موسسه شهید رجایی
ایــن مجموعــه بــا محــور قــراردادن روحیــه جهــادی ،ســامت نفــس و صداقــت و در راســتای ســند چشــم انــداز 20ســاله
و تحقــق اهــداف افــق ایــران در ســال  1404بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی و بــا بکارگیــری پیمانــکاران داخلــی و تربیــت
مدیــران الیــق در گرایــش هــای گاز و پتروشــیمی ،صنعــت و معــدن ،خطــوط انتقــال گاز ،ســد و ســازه هــای آبــی ،راه و بانــد،
ســاخت بنــادر فعالیــت مــی کنــد.
همچنیــن ایــن مجموعــه بــا بهــره گیــری از نیــروی انســانی متعهــد ،مجــرب و دانشــی و همچنیــن حجــم بــاالی امکانــات،
تجهیــزات ،ماشــین آالت کامــا تخصصــی ،پیشــرفته و منحصــر بفــرد تــا بــه امــروز بالــغ بــر  1800پــروژه مهــم و زیــر بنایــی
کشــور را انجــام و بــه اتمــام رســانده اســت.
موسسه شهید رجایی
موسســه شــهید رجایــی فعالیــت خــود را از ابتــدای دهــه  60بــا ســاخت و احــداث ســازه هــای دریایــی آغــاز و بــا بهــره
گیــری از اســتانداردهای پیشــرفته مدیریتــی ،دانــش روز و نیــروی انســانی مجــرب در کنــار اســتفاده از پیشــرفته تریــن
تکنولوژیهــای موجــود توانســته اســت بــا معرفــی خــود در قالــب یــک گــروه پیمانــکاری عمومــی ،پایــه گــذار انجــام بســیاری
از پــروژه هــای کالن ملــی و بیــن المللــی در حــوزه طراحــی ،تامیــن ،اجــرا و مدیریــت کالن گردیــد .فعالیــت در بیــش از
 300پــروژه عظیــم عمرانــی و صنعتــی نمــود بــارز ایــن مدعاســت.
موسســه شــهید رجایــی افتخــار دارد بــا ســابقه اجــرای مکــرر پــروژه هــای  EPCو بــا عنایــت بــه خصوصیــات ایــن گونــه
پــروژه هــا ،بــه ویــژه در برنامــه ریــزی ،کنتــرل و ســرعت بخشــیدن فعالیتهــای همزمــان و همچنیــن مراقبــت پیوســته از
کیفیــت و کمیــت مراحــل مختلــف کار ،خــود را در زمــره شــرکتهای صاحــب نــام ،نمایــان ســازد و امــروزه بــه عنــوان یــک
مجموعــه عظیــم  GCدر تمامــی حــوزه هــای کاری مــورد نیــاز آبادانــی کشــور در حــوزه هــای عمرانــی و بخشــی از پــروژه
هــای صنعتــی و بــا اســتفاده از روشــها و تکنیکهــای ابداعــی و منحصــر بــه فــرد ،از پیشــروان ســازندگی در ایــران اســامی
مــی باشــد.
ایــن موسســه در ســال  1385بــرای نخســتین بــار نســبت بــه اســتقرار نظــام مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر مبنــای اســتاندارد
 ISO 9001در عرصــه صنایــع نفــت و گاز و پــروژه هــای صنعتــی اقــدام نمــود و پــس از آن بــا ســیری صعــودی نســبت
بــه اســتقرار نظــام یکپارچــه  IMSدر تمــام حــوزه هــای صنعــت ،عمــران و ســازه هــای فضــاکار اقــدام نمــوده و پــس از اخــذ
گواهینامــه  ISO 3834و  ISO TS 29001بــه ســمت اســتقرار نظــام جامــع مدیریــت  TMSو حرکــت بــه ســوی
تعالــی ســازمانی را در دســتور کار قــرار داده اســت.
زمینه های فعالیت این موسسه ،شامل :
عمران (راه ،ابنیه و پل)
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
سازه های فلزی و فضاکار می باشد.
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شرکت راه آهن کشش

شــرکت راه آهــن کشــش یــک شــرکت پیشــرو در زمینــه تعمیــر،
نگهــداری و بهــره بــرداری از لکوموتیــو هــای خطــوط اصلــی مــی
باشــد .لکوموتیــو بــا توجــه بــه اینکــه از بخــش هــای مختلفــی
تشــکیل شــده مــی توانــد چکیــده ای از انــواع تجهیــزات اعــم از
برقــی و مکانیکــی تصــور گــردد .بنابــر ایــن کنتــرل و نگهــداری
ایــن تجهیــزات در راســتای جلوگیــری از بــروز خرابــی هــا نیــاز
بــه یــک سیســتم دارد تــا بتــوان مدیریــت ایــن امــر را منطبــق بــر
اســتاندارد هــای روز انجــام داد .
کنتــرل کیفیــت واحــدی اســت کــه هــر چنــد از ســال  94در ایــن
شــرکت وجــود داشــته امــا فعالیــت خــود را بــا رویکــردی جدیــد
از آبــان مــاه  97آغــاز کــرده اســت  .در ابتــدا بــا ســاماندهی و
اســتقرار سیســتم هــای اطالعاتــی و عملیاتــی جدیــد و همچنیــن
مســتند ســازی تعمیــرات بــه گونــه ای کــه بــا اســتاندارد هــای
الزم ایــن فعالیــت منطبــق باشــد و همچنیــن افزایــش قابلیــت
اطمینــان و زمــان در دســترس بــودن آغــاز بــه کار نمــوده.
قابلیــت اطمینــان از آنجــا اهمیــت فــراوان مــی یابــد کــه بــا
توجــه بــه وزن و ابعــاد دیــزل  ،محدودیــت زمانــی دسترســی بــه
لکوموتیــوران و همچنیــن یــک خطــه بــودن اکثــر خطــوط ریلــی
در صــورت بــروز خرابــی لکوموتیــو در هنــگام ســیر عــاوه بــر
مســدود شــدن بــاک ریلــی مــی توانــد منجــر بــه تاخیــر قطــار
هــای مســافری گــردد بنــا برایــن کنتــرل کیفیــت اولویــت اول را
افزایــش قابلیــت اطمینــان ســیر دیــده و برنامــه ریــزی تعمیراتــی
را بــر همیــن مبنــا پــی ریــزی مــی کنــد.
در همیــن راســتا بــا اســتقرار ســطوح تعمیراتــی در خصــوص هــر
تجهیــز و بســته بــه ماهیــت و ارزش آن در ســه ســطح RTF ، PM
و  CMاجــرا و توســط کنتــرل کیفیــت نظــارت شــده اســت  .در
همیــن راســتا کاهــش خرابــی هــای برخــی تجهیــزات و بــه دنبــال
آن کاهــش هزینــه هــا و افزایــش قابلیــت اطمینــان ســیر از نمــود
هــای اولیــه ای بــود کــه مشــاهده شــد.
کنتــرل کیفیــت بــا توجــه بــه وجــود کارگاه هــای مختلــف و

انجــام تعمیــرات متفــاوت روی هــر تجهیــز بــا تعریــف نقــاط
کنترلــی در خروجــی هــر کارگاه مجــوز نصــب را صــادر مــی کنــد
و از ایــن طریــق بــا اســتفاده از دســتگاه هــای راه انــداز هــر
تجهیــز تــا حــد امــکان کنتــرل را انجــام مــی دهــد .همچنیــن در
رونــد مونتــاژ قطعــات بــرای تکمیــل یــک تجهیــز نقــاط کنترلــی
بــا چــک کــردن تلرانــس هــا ایــن فعالیــت را انجــام مــی دهــد.
مســتند ســازی تعمیــرات بــه گونــه ای کــه بــرای کلیــه کارکنــان
در دســترس باشــد بــا توجــه بــه نظــام منــد بــودن رونــد هــای
تعمیراتــی از اهــم فعالیــت هــای ایــن واحــد مــی باشــد.
اســتقرار مــدل  INQAبــا منطــق رادار و تعریــف فراینــد هــای
بهبــود توانســته بــه عنــوان یــک مــدل مدیریتــی و کیفیــت محــور
کمــک شــایانی بــه عملیــات نگهــداری و برقــراری ارتبــاط بیــن راه
آهــن بــه عنــوان مشــتری و تیــم هــای تعمیراتــی برقــرار کنــد .
فعالیــت هایــی چــون بازخــورد گیــری از بهــره بــرداران  ،برقــراری
نظــام آموزشــی کارکنــان و سیســتم پــاداش و تشــویق توانســته تــا
حــد چشــم گیــری کیفیــت فعالیــت هــا را بــاال ببــرد.
تاییــد یــا عــدم تاییــد هــر قطعــه و یــا تجهیــز کــه توســط تولیــد
کننــدگان داخلــی تولیــد و یــا تعمیــر شــده اســت بــا انجــام
انــدازه گیــری پارامتــر هــای از پیــش تعریــف شــده  ،انجــام تســت
هــای میدانــی  ،و اســتفاده از نمونــه هــای شــاهد در دوره هــای
مختلــف زمانــی توســط کنتــرل کیفیــت در نهایــت منجــر بــه
صــدور پرمیــت جهــت اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از آن قطعــه
مــی گــردد.
تعریــف نقــاط هــدف بــرای ارتقــای سیســتم اعــم از ســطح
مهــارت کارکنــان  ،میــزان رضایــت منــدی لکوموتیورانــان بــه
عنــوان مشــتری و قابلیــت اطمینــان ســیر از فعالیــت هایــی اســت
کــه همــواره در حــال رهگیــری بــوده و در عیــن حــال کــه در
دســترس و واقعــی مــی باشــد بلنــد پروازانــه پیــش بینــی مــی
گــردد تــا بتــوان همــواره تــاش بیشــتر را دیــد.
رضا شهبا ،مدیر تضمین کیفیت راه آهن کشش
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مصاحبه

در این بخش میخوانید :

چراکاالیوطنی،ظرافتکاالیخارجیراندارد
تولیدکنندهومصرفکنندههردومتعهدهستند

چراکاالیوطنی،ظرافتکاالیخارجیراندارد
مقیاس اقتصادی تولید در ایران پایین است

گاه تولیدکننــدگان وطنــی کاالهایــی میســازند کــه در
قیــاس بــا مشــابه خارجــی ظرافــت و زیبایــی ظاهــری
ـع
ـرای رفـ
ـت و بـ
ـئله چیسـ
ـن مسـ
ـی ایـ
ـت اصلـ
ـدارد؛ علـ
نـ

ـت؟
ـی الزم اسـ
ـه اقداماتـ
آن چـ

ـه
ـورد توجـ
ـدان مـ
ـی چنـ
ـردم در کاالی ایرانـ
ـر مـ
ـرا نظـ
چـ

قــرار نمیگیــرد؟

دکتــر فرشــید شــکرخدایی ،نایــب رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران در رابطــه بــا ایــن ســئواالت و کیفیــت کاالی ایرانــی و ظرافــت
و زیبایــی ظاهــری محصــوالت گفتوگویــی اختصاصــی بــا رادیــو
اقتصــاد داشــته کــه در ادامــه میخوانیــد:

ـدر
ـی چقـ
ـر کاالی ایرانـ
ـرای هـ
ـواه بـ
ـا و دلخـ
ـر زیبـ
*ظاهـ

ـت دارد؟
اهمیـ

مــا هشــت بُعــد کیفیــت داریــم ،یکــی از ابعــاد کیفیــت موضــوع زیبایــی
اســت ،خــود زیبایــی در واقــع در کاالهــای متفــاوت ،وزن متفــاوت

دارد ،معمــوال در کاالهایــی کــه بــه صــورت روزانــه اســتفاده میشــود.
جلــوی دیــد کاربــر اســت ،بُعــد زیبایــی بُعــد مهمــی اســت .مثــل

گوشــی همــراه ،مبلمــان ،مثــل لبــاس… اینهــا موردهایــی هســت کــه

مــا هــرروز میبینیــم .در رابطــه بــا بحــث زیبایــی اگــر بخواهیــم ایــن
موضــوع را ریشــه یابــی کنیــم میبینیــم کــه مــا در ایــران در ایــن
زمینــه ضعــف داریــم.
در ایــن زمینــه دو موضــوع را میتوانــم مطــرح کنــم؛ یــک ،موضــوع
طراحــی صنعتــی کــه درکشــور مــا کمــی جــوان اســت .بــه طــور مثــال:
در کشــور چیــن ،شــرکتهای بــرای طراحــی صنعتــی وجــود دارد کــه

هــزار نفــر در آن مشــغول بــکار هســتند و تقریبــا تمــام شــرکتهای
بــزرگ کــه مثــا هفــت یــا هشــت غــول چینــی هســتند بصــورت
متمرکــز بــا ایــن شــرکت کار میکننــد .مثــا اگــر بخواهنــد لیــوان یــا
خودرویــی یــا تلویزیــون طراحــی کننــد بــه ایــن شــرکتها ســفارش
میدهنــد و ایــن هــا کار طراحــی صنعتــی را انجــام میدهنــد.
مــا در کشــور خودمــان تــاش کردیــم کــه واحــد طراحــی صنعتــی را
داخــل شــرکت ایجــاد کنیــم از همیــن رو کمــی توانمنــدی مــا نســبت
بــه کشــورهایی کــه بــه صــورت متمرکــز دوهــزار طــراح صنعتــی
دارنــد ،کــه بــه طــور همزمــان بــا هــم اینــکار را انجــام میدهنــد،
کمتــر اســت.

*علت چیست؟

علــت ایــن اســت کــه صرفــه بــه مقیــاس تولیــد نداریــم ،تولیــدات مــا
آنقــدر باالنیســت کــه بــه صرفــه باشــد ،شــما هزینــه طراحــی را بدهیــد.
بــرای مثــال تولیدکننــده لبــاس و کفــش مــا ،تیــراژش  ۳یــا  ۴میلیــون
نیســت کــه رقــم بزرگــی را هزینــه طراحــی کنــد .پــس مهمتریــن
عاملــی کــه در بحــث طراحــی صنعتــی مــا عقــب میافتیــم ایــن اســت
کــه مقیــاس اقتصــادی تولیــد در کشــور مــا پاییــن اســت.

ـت،
ـد باالنیسـ
ـده تولیـ
ـه شـ
ـه گفتـ
ـت کـ
ـخص اسـ
ـت مشـ
*علـ
ولــی زمانــی فــروش افزایــش پیــدا میکنــد کــه بــه

خواســت مشــتری باشــد ،اینجــا معطــل چــه کســی
اســت؟

اگــر تولیــد کننــده مــا همزمــان کــه در حــال طراحــی اســت عــاوه

بــر مصــرف کننــده ایرانــی ،مصــرف کننــده کشــورهای همســایه کــه
تقریبــا جمعیتــی نزدیــک بــه  ۴۰۰میلیــون نفــر رو شــامل میشــود
را هــم در نظــر بگیــرد در آنزمــان مشــکل رســیدن بــه اســکله مشــکل
اقتصــادی حــل میشــود.
مــا معمــوال در کشــور خودمــان بــا هــدف صــادر کــردن بــه کشــورهای
منطقــه طراحــی نمیکنیــم ،کــه ایــن از نقطــه ضعــف هــای ملــی مــا
اســت .بــه نظــر میآیــد کــه مــا بایــد یــاد بگیریــم کــه همزمــان کــه
داریــم طراحــی میکنیــم یــک کاالیــی را (یــک تلویزیــون -یخچــال-
…) هرچیــزی را کــه طراحــی میکنیــم از اول ذائقــه حداقــل کشــورهای
همســایه یــا کشــورهای هــدف صادراتــی خودمــان را هــم لحــاظ کنیــم،
کــه بتوانیــم در واقــع ایــن موضــوع رو از لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه
کنیــم .نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه یکــی از ویژگــی هایــی کــه مــا در
بحــث زیبایــی داریــم بخصــوص در دوران جدیــد موضــوع تنــوع اســت.
تنــوع هــم در واقــع بــه ایــن معناســت کــه مــا بایــد خیلــی ســریع
نمونههــای زیباتــر و بهتــر را وارد بــازار کنیــم ،کــه خــود ایــن تنــوع
یعنــی قالــب ســازی جدیــد ،یعنــی طراحــی جدیــد ،مــواد و ورودی
جدیــد و ایــن در واقــع خــود لجســتیک کشــور مــا هــم در تــوان ایــن
تنــوع نیســت .در خودروســازی هــم شــما ایــن معضــل را میبینیــد
کــه تــوان قطعــه ســازی و لجســتیک و تغییــر قالبهــای مــا چقــدر
پاییــن اســت.
*آیــا موضــوع لجســتیک کــه بــه آن اشــاره کردیــد

صرفــا فنــاوری اســت یــا مباحــث دیگــر را هــم در

بر میگیــر د ؟

نــه ،موضــوع لجســتیک بــه معنــی جابجایــی کاال در کشــور اســت کــه
متاســفانه در کشــور مــا نســبت بــه دیگــر کشــورها خیلــی گــران اســت.
بــه طــور مثــال اگــر مــن یــک قطعــه ســازی داشــته باشــم در شــهر
اصفهــان و کارخانــه در مشــهد باشــد فــرض کنیــد کــه یــک قطعــه
از خودرویــی را بخواهیــم تولیــد کنیــم ،هزینــه جابجایــی مــا علیرغــم
اینکــه ســوخت در کشــور مــا بســیار ارزان اســت ،بیشــتر از جابجایــی
همیــن مقــدار مســافت در کشــور دیگــر اســت .اینهــا هــم در واقــع
موانــع ارتقــا و تنــوع محصــوالت در ایــران هســتند.
نکتــه دیگــر کــه خدمــت شــما عــرض کنــم ایــن اســت کــه خــود کاالی
زیبــا  ،کاالیــی کــه از بُعــد زیبایــی حرفــه ای باشــد در ذات ایرانــی هــا

اســت ،چــون ایرانــی هــا معروفنــد بــه اینکــه همیشــه محصوالتشــون
بــا هنــر ترکیــب شــده اســت .اگــر شــما یــک مقــداری بــه کاالهــای
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ســنتی در واقــع دســت ســاز ایرانــی نــگاه کنیــد ،میبینیــد کــه مــا

ـد
ـش تولیـ
ـرای افزایـ
ـتری بـ
ـت مشـ
ـب رضایـ
ـکار جلـ
*راهـ

دیــوار ،مــا فــرش هــای زیبایــی مــی بافیــم کــه در زیــر پــا میاندازیــم،

ایــن همــان چیزیســت کــه مــا در دنیــای بیــرون میبینیــم ،کــه تنــوع

هیــچ کاالیــی نداریــم کــه ایرانــی هــا تولیــد کننــد بــرای کوبیــدن بــه

ـت؟
ـوه چیسـ
انبـ

مــا کاســه و بشــقابهایی هــم کــه طراحــی کردیــم ،مینــا کاری بــوده و

زیــاد خیلــی از کاالهــا در دنیــای بیــرون بــه کشــور ماهــم رســیده

زیبا.ایــن فرهنــگ ایرانــی اســت ،فرهنــگ ایرانــی در همــه جــای دنیــا
در تاریــخ هنــر تدریــس میشــود.

*بــا توجــه بــه قدمــت زیبایــی در دســت ســاز هــای

هنــر ایرانــی آیــا هــم اکنــون هــم بــه ماننــد گذشــته
ـه
ـا عالقـ
ـه کاالی زیبـ
ـه ارائـ
ـبت بـ
ـی نسـ
ـدان ایرانـ
هنرمنـ

نشــان میدهنــد؟

ایرانــی هــا عــادت داشــتند در طــول تاریــخ کــه اگــر لباســی بــرای

خودشــان میدوختنــد یــا چیــزی زیــر پایشــان مــی انداختنــد یــا
از ابــزاری اســتفاده میکردنــد ،آنــرا زیبایــش کننــد و ایــن فرهنــگ
ایرانــی اســت.
انقــاب صنعتــی کــه وارد ایــران شــد مــا یــک مدتــی از هنــر ایرانــی

جدیــد وارد بــازار میشــود و ایــن تنــوع وحشــتناک و خیلــی زیــاد
هســت کــه در واقــع ذائقــه مشــتری تحمیــل کــرده بــه تولیــد کننــده
کــه ایــن را رعایــت کننــد .در کشــور مــا بــه نظــر میآیــد اگــه ســطح
اقتصــادی مــردم باالتــر بــرود و کمــی تقاضــا  ،تقاضــای حرفــه ای باشــد
تولیدکننــدگان ماهــم مجبــور خواهنــد بــود کــه ایــن کاالی تقاضــای
حرفــه ای را جــواب بدهنــد .وقتــی تقاضــا کاهــش پیــدا میکنــد و
مــردم در صــف هســتند شــما دیگــر زیبایــی برایتــان در الویــت نیســت
و بعــد از ایــن کــه از ایــن مرحلــه رد شــویم حتمــا رقابــت بــرای ایــن
موضــوع شــکل خواهــد گرفــت.

بودنمــان فاصلــه گرفتیــم و شــروع بــه کپــی بــرداری از نمونــه

ـرط
ـی بشـ
ـت و زیبایـ
ـا ظرافـ
ـه ای بـ
ـول حرفـ
ـد محصـ
*تولیـ

طراحیهایــی کــه در ذات خودشــان تلفیقــی از هنــر و صنعــت داره

بعنــوان نماینــده تولیدکننــدگان چــه راهــکاری بــرای

هــای خــارج از کشــور کردیــم ولــی االن بایــد دوبــاره برگردیــم بــه

عــدم افزایــش قیمــت کاال خواســت مــردم اســت .شــما

ماننــد فــرش کــه مــا ادعــا میکنیــم تلفیــق هنــر و صنعــت اســت،

ایــن موضــوع پیشــنهاد میکنیــد؟

و… در خودروســازی هــم مــا بایــد دیــده شــود و ایــن یــک فرهنگــی

شــما میگوییــد محقــق شــود موضــوع رقابــت اســت ،اگــر مــا همیــن

ایــن فرهنــگ بایــد در همــه چیــز نمــو کنــد ماننــد کفــش  ،لبــاس
اســت کــه یــک مقــدار دچــار آســیب شــده اســت .بطــور مثــال :در

روســتاهای اســتانهای کویــری مــا در هــر روســتا کــه بریــد کفترخانــه
میبینیــد .ایــن کفتــر خانــه ماهیــت جمــع آوری فضلــه کبوتــر بــوده
بــرای کــود .امــا میبینیدکــه همــه ایــن فضلــه خانــه هــا بســیار زیبــا
طراحــی شــده ،کــه هنــوز در خــود روســتاها جــز جاذبــه گردشــگری
محســوب میشــود.
*منظــور شــما ایــن اســت کــه توجــه همیشــه در مــا
ـه
ـائلی کـ
ـه مسـ
ـه بـ
ـا توجـ
ـا االن بـ
ـت منتهـ
ـا هسـ
ـی هـ
ایرانـ

ـان را
ـما مشکالتشـ
ـه شـ
ـوع کـ
ـث تنـ
ـی و بحـ
ـی صنعتـ
طراحـ
ـی،
ـازی و طراحـ
ـب سـ
ـتیک و قالـ
ـث لجسـ
ـمردید و بحـ
برشـ
االن داریــم ازآن غفلــت میکنیــم در نهایــت مــردم

ـی
ـت و زیبایـ
ـا ظرافـ
ـد مـ
ـه بایـ
ـور کـ
ـتند آن طـ
ـد هسـ
معتقـ

را در محصــول ایرانــی نمیبینیــم؟

در همیــن رابطــه میخواســتم عــرض کنــم کــه بعــد از تولیــد انبــوه و

قیمــت پاییــن ویژگــی اول تولیــد انبــوه اســت .امــا همیــن حــاال انتظــار
مشــتری عــاوه بــر اینکــه قیمــت پاییــن باشــد ایــن اســت کــه زیبــا
هــم باشــد همــان ویژگــی هــای اول در کاالی اختصاصــی داشــتیم
حــاال در تولیــد انبــوه هــم داریــم کــه همــان زیبایــی هــا مســتتر باشــد.
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اســت ،اگــر شــما بــه بــازار موبایــل تشــریف ببریــد هرهفتــه یــک مــدل

تنهــا راهــی کــه اینجــا باقــی میمانــد ایــن اســت کــه هدفــی کــه
حــاال در بــازار کشــورمون بــه انــدازه کافــی تولیــد کننــده شــامپو
داشــته باشــیم .اینهــا حتمــا بــرای زیبایــی بســته بنــدی باهــم رقابــت
میکننــد ،بــر روی کیفیــت مــواد بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد ،ولــی
اگــر فقــط مــا یــک تولیــد کننــده شــامپو در کشــور داشــته باشــیم
در واقــع میشــود همــان شــامپوی قدیمــی پــاوه کــه در واقــع تخــم
مرغــی قدیمــی خمــره ای کــه هنــوز هــم در حــال تولیــد اســت و
تنوعــی هــم در آن نیســت ،بنابرایــن رقابــت اینکــه شــما میفرماییــد
را محقــق میکنــد .پــس برمیگردیــم دوبــاره بــه بهبــود کســب و کار،
توســعه رقابــت در کشــور ،عرضــه کننــدگان متنــوع و در نهایــت خــود
نیــاز بیشــتر تولیــد کننــدگان را هدایــت میکنــد بــه ســمت زیبایــی
بیشــتر و جزییــات کیفیــت بهتــر کاالهــا و خدمــات.
و اگــر بخواهیــم راهــکار کالن خدمــات عــرض کنیــم؛ برداشــتن موانــع
رقابــت در کشــور ،در نهایــت موجبــات رضایــت مشــتری میشــود.
دیــوار بلنــد تعرفــه مثــل آنچــه کــه در خودروســازی انجــام دادیــم
یــا چیزهایــی کــه در صنایــع دیگــر انجــام دادیــم هیچــگاه در هیــچ
کشــوری موجــب رضایــت مــردم نشــده اســت ،در ایــران حــدود ۴۰
 ۵۰ســال اســت کــه خــودرو ســازی داریــم و حمایــت میکنیــم ولــیبــا دیــوار بلنــد تعرفــه آخــر هــم مــردم ایــران از کیفیــت خودروهــای
ایرانــی ناراضــی هســتند درحالــی کــه اگــر تعرفــه هــا را پاییــن
میآوردیــم شــاید خیلــی همــه چیــز بهتــر بــود.

تولیدکنندهومصرفکننده
هردومتعهدهستند
در گفتوگــو بــا دکتــر غالمرضــا رفیعــی حقوقــدان و دبیــر کارگــروه
حمایــت از حقــوق مصرفکننــده انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
مطــرح شــد
در دنیــای امــروز یکــی از مهمتریــن جنبههــای کیفیــت ،حقــوق
مصرفکننــده اســت .در حقــوق کیفیــت فقــط تولیدکننــده متعهــد
نیســت و اینطــور نیســت کــه صرفــا تولیدکننــده دارای تکالیفــی
باشــد و در مقابــل مصرفکننــده بهرهمنــد از حقــوق باشــد ،امــا
تکلیفــی نداشــته باشــد .در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن
موضــوع ،در ســالهای اخیــر ارتبــاط خــوب و شایســتهای بیــن جامعــه
حقوقــی کشــور و انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برقــرار شــده اســت،
زیــرا بــا وجــود چنیــن ارتباطــی نــه تنهــا از آشــفتگی نظــام حقوقــی
حاکــم بــر حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان کاســته خواهــد شــد،
بلکــه بــه قــوام کیفیــت محصــوالت و خدمــات اضافــه خواهــد شــد.
نشــریه کیفیــت و مدیریــت در گفتوگــو بــا دکتــر غالمرضــا رفیعــی،
دبیــر کارگــروه حمایــت از حقــوق مصرفکننــده  ،زوایــای مختلــف
ایــن موضــوع را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
کارگــروه حمایــت از حقــوق مصرفکننــده در راهبــرد مدیریــت
کیفیــت چــه اهدافــی را دنبــال میکنــد؟
یکــی از مهمتریــن جنبههــای کیفیــت ،حقــوق مصرفکننــده اســت و
هــدف آن ارتقــای کیفیــت بــرای ذینفــع نهایــی یعنــی مصرفکننــده
اســت .ایــن مصرفکننــدگان میتواننــد مصرفکننــدگان داخلــی،
مصرفکننــدگان یــک منطقــه جغرافیایــی شــامل چنــد کشــور و
مصرفکننــدگان در بازارهــای جهانــی باشــند .خوشــبختانه اخیــرا
ارتبــاط خــوب و شایســتهای بیــن جامعــه حقوقــی کشــور و انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران برقــرار شــده اســت ،زیــرا مــا معتقدیــم
هرچقــدر متخصصــان کیفیــت بــا متخصصــان علــم حقــوق و بهویــژه
متخصصانــی کــه در زمینــه حقــوق مصرفکننــده کار کردهانــد،
ارتبــاط داشــته باشــند ،عــاوه بــر اینکــه از آشــفتگی نظــام حقوقــی
حاکــم بــر حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان کاســته خواهــد شــد،
بلکــه بــه قــوام کیفیــت محصــوالت و خدمــات اضافــه خواهــد شــد.
آنچــه مشــخص اســت مبانــی و موازیــن حقــوق ،امــروزه ایــن شایســتگی
و اســتقالل را پیــدا کــرده کــه رســما از حقــوق کیفیــت صحبــت کنــد.
در حقــوق کیفیــت فقــط تولیدکننــده متعهــد اســت و تکالیفــی دارد
یــا بــرای مصرفکننــده نیــز حقوقــی متصــور اســت؟
حقــوق کیفیــت شــامل تمــام رشــتههای حقــوق مســتلزم حــق و
تکلیــف اســت .یعنــی در حقــوق کیفیــت فقــط تولیدکننــده متعهــد
نیســت و ایــن طــور نیســت کــه صرفــا تولیدکننــده دارای تکالیفــی
باشــد و مصرفکننــده صرفــا بهرهمنــد از حقــوق باشــد و تکلیفــی
نداشــته باشــد .براســاس رشــته حقــوق ،رشــته مالزمــه حــق و تکلیــف
اســت ،زیــرا در مــورد ایــن موضوعــات آنگونــه کــه بایــد دو روی ســکه

دیــده نشــده اســت و حتــی گاهــی اوقــات شــاهد افــراط و تفریــط
هســتیم .از همیــن روســت کــه هــر از گاهــی موجــی بــرای حمایــت
صــرف از مصرفکننــده بــه وجــود میآیــد؛ بهگونــهای کــه فقــط
مصرفکننــده را دارای حــق بدانــد امــا تکالیفــی بــرای آن متصــور
نباشــد .ایــن در حالــی اســت کــه قانونگــذار در تکتــک قوانینــی کــه

مربــوط بــه حقــوق کیفیــت و حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
اســت ،بــرای مصرفکننــدگان هــم تکالیفــی را مقــرر کــرده اســت.
از ســوی دیگــر ،گاهــی اوقــات نبایــد مصلحتهــا و موضــوع حمایــت از
تولیــد داخلــی ،بهگونــهای باشــد کــه بهصــورت یکطرفــه از حقــوق
تولیدکننــدگان حمایــت کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،حقــوق کیفیــت و
نظــام حقوقــی ناظــر بــر حقــوق مصرفکننــدگان درصــدد زدودن
ابهامهــای فــراروی ایــن رشــته مهــم از حقــوق اســت.
اشــاره داشــتید گاهــی موجــی بــه راه میافتــد کــه صرفــا حمایــت از
مصرفکننــده اســت و تعادلــی در ایــن زمینــه وجــود دارد .ایــن در
حالــی اســت کــه مشــتری مــداری و کیفیــت دو مقولــه مهــم اســت
و در دنیــا کیفیــت مقولــهای حــل شــده اســت و بــرای مشــکالت
احتمالــی کاالهــا در حیــن مصــرف ،خدمــات پــس از فــروش در نظــر
گرفتــه شــده اســت ،امــا بــه نظــر میرســد در کشــور مــا خدمــات
پــس از فــروش دارای معنــای واقعــی نیســت .چــه راهحلــی وجــود دارد
کــه مــا بــه اســتاندارد ســایر کشــورها در ایــن زمینــه برســیم؟
بــه نظــر مــن یکــی از مهمتریــن چالشهــای فعلــی نظــام حمایــت
از حقــوق مصرفکننــده در ایــران ،کــه روی اجــرای حقــوق
مصرفکننــدگان هــم اثــر بســیار بــدی گذاشــته اســت ،آشــفتگی و
پراکندگــی و تناقضهایــی اســت کــه در قوانیــن ناظــر بــر حمایــت
از حقــوق مصرفکننــدگان وجــود دارد .اگــر کســی بخواهــد مطالعــه
تطبیقــی در قوانیــن ناظــر بــر حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
داشــته باشــد ،ردپــای قوانیــن و مقررات مختلــف را در قوانیــن و مقررات
ســازمان ملــی اســتاندارد ،قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و
قانــون نظــام صنفــی و… میتوانــد پیــدا کنــد .ایــن قوانیــن پراکنــده
یکــی از عوامــل موثــر در نظاممنــد نشــدن حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان در جامعــه اســت و اگــر بــه هــر یــک از قوانیــن
ماننــد قوانیــن اســتاندارد ،قوانیــن تعزیراتــی ،نظــام صنفــی و حمایــت
از مصرفکننــده و تولیدکننــده مراجعــه کنیــد ،متوجــه میشــوید
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کــه مراجــع رســیدگیکننده بــه شــکایات مصرفکننــدگان ،متعــدد
و مختلــف هســتند.
یعنــی بــه نوعــی مــوازی کاری بیــن مراجــع رســیدگیکننده بــه
حقــوق مصرفکننــدگان وجــود دارد؟
بلــه ،بعضــا مــوازی کاری وجــود دارد .زیــرا اکثــر قوانیــن مذکــور بــه
دنبــال حمایــت از مصرفکننــدگان کاال و خدمــات هســتند .ایــن
قوانیــن هنــوز بــه ســادگی و بــه شــیوایی منقــح نشــده اســت .هنــوز
برخــی از مــواد ایــن قوانیــن در تضــاد بــا مــواد ســایر قوانیــن اســت و
حتــی مصرفکننــدهای کــه خــود حقوقــدان باشــد ،بــه ســادگی متوجــه
نمیشــود کــه بــرای بــه دســت آوردن حــق خــود از چــه چیــزی و
نــزد چــه کســی و چــه مرجعــی و بــا چــه ضمانــت اجرایــی شــکایت
کنــد؟ در واقــع مصرفکننــدگان بــه دلیــل فقــدان آگاهــی و نبــود
اطالعرســانی کافــی از ســوی مراجــع ذیصــاح ،از حقــوق و تعهــدات
خــود خبــر ندارنــد.
در قوانیــن و مقــررات بســیاری از کشــورها ،ضمــن اینکــه دادگســتری
مرجــع رســیدگی بــه شــکایات تمامــی افــراد اســت ،یکســری مراجــع
رســیدگیکنندهای گذاشــتهاند کــه ایــن مراجــع شــبه قضایــی یــا
صنفــی هســتند .البتــه در کشــورهای توســعهیافته ،اقتــدار قضایــی ایــن
مراجــع بــه انــدازه محاکــم و دادگاههــای قــوه قضاییــه نیســت امــا الــزام
و اجبــاری کــه در جهــت احقــاق حــق مصرفکننــده دارنــد ،بــه قــدری
اســت کــه مصرفکننــده بــه نــدرت از انجمنهــا و مراجــع رســیدگی
شــبه قضایــی ناامیــد شــود و بــه مراجــع قضایــی شــکایت کنــد .امــا در
کشــور مــا احکامــی کــه توســط مراجــع شــبه قضایــی صــادر میشــود
یــا دارای ضمانــت اجرایــی قــوی نیســت یــا ایــن مراجــع بــه قــدری
پراکندگــی دارنــد کــه مصرفکننــده ســردرگم اســت کــه بــه راســتی
چــه مرجعــی و چــه مقامــی میتوانــد بــه شــکایت وی رســیدگی کنــد.
نکتــه دیگــری کــه در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت ایــن اســت
کــه در اغلــب کشــورهای دنیــا پارلمانهــا و قــوه مقننــه آنهــا در
حیــن تدویــن قوانیــن ناظــر بــر حمایــت از حقــوق مصرفکننــده بــا
حقوقدانــان متخصــص ایــن رشــته نویــن از حقــوق مشــورت میکننــد
امــا در کشــور مــا معمــوال ایــن اتفــاق رخ نمیدهــد.
در قانــون نظــام صنفــی و قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننــده و
قوانیــن مشــابه ،چــه تعاریفــی از ایــن موضــوع ارائــه شــده اســت؟
بســیاری از تعاریــف مطــرح شــده در متــون ایــن قوانیــن ،بــا مبانــی
و مفاهیــم اساســی حقــوق داخلــی مــا منطبــق نیســت .در واقــع بــا
یــک انباشــتگی و آشــفتگی در زمینــه قوانیــن حمایــت از حقــوق
مصرفکننــده مواجــه هســتیم .تلقــی مــن ایــن بــود کــه قانــون
نظــام صنفــی در زمینــه حمایــت از مصرفکننــده ارجحیــت دارد و
از درســتی و صالحیــت بیشــتری نســبت بــه حقــوق مصرفکننــده در
قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننــده برخــوردار اســت امــا زمانــی
کــه بــه ایــن قانــون نــگاه میکنیــم ،متوجــه میشــویم کــه قانــون
نظــام صنفــی هــم در زمینــه حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
کارآمــد نیســت.
در صحبتهــای خــود بــه موضــوع عــدم آگاهــی مصرفکننــدگان از

حقــوق و تعهــدات خــود اشــاره کردیــد .بــه نظــر شــما ایــن مســئله
چــه موضوعــات و مســائلی را بــه دنبــال دارد؟
یــک مصرفکننــده بایــد بدانــد کــه حقوقــش مطلــق نیســت.
مصرفکننــده متعهــد اســت کــه کاالی خریــداری شــده را نــزد
تعمیــرکاران غیرمجــاز تعمیــر نکنــد ،قطعــات غیرمجــاز روی آنهــا
نصــب نکنــد و خــود هــم اقــدام بــه تعمیــر کاال نکنــد .در حقــوق
ایــران حــق و تکلیــف در مــورد حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
بــه خوبــی اطالعرســانی نشــده اســت .از ســوی دیگــر در شــرایطی کــه
در قوانیــن و مقــررات آشــفتگی و پراکندگــی وجــود دارد ،ممکــن اســت
تولیدکننــدهای کــه کمتــر احســاس مســئولیت دارد از ایــن ناآگاهــی یــا
بیاطالعــی مصرفکننــدگان بهعنــوان قــدرت برتــر طــرف معاملــه
سوءاســتفاده کنــد.
انحصارگرایــی دولــت یکــی از موانــع مشــتریمداری در ایــران
اســت .شــرکتهایی هــم کــه خدمــات پــس از فــروش یــا پشــتیبانی
میگذارنــد ،بــه دنبــال ایــن هســتند کــه مشــکل کاال و خدمــات را
بــه مصرفکننــده ربــط دهنــد .ایــن انحصارگرایــی و توجیهاتــی را
کــه شــرکتها دارنــد چطــور ارزیابــی میکنیــد و ایــن موضــوع چــه
تاثیــری بــر مشــتریمداری میگــذارد؟
هیــچ چیــزی بهتــر از ایــن نیســت زمانــی کــه دربــاره ایــن مقــوالت
بحــث میکنیــم ،ایــن موضــوع را بررســی کنیــم کــه کیفیــت چیســت
و آیــا میتــوان کیفیــت را بــا خطکــش و معیــار و مقیــاس و وزن
انــدازه گرفــت .نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه ممکــن اســت شــرکتی
پنــج نــوع محصــول تولیــد کنــد و ایــن پنــج نــوع محصــول نســبت
بــه یکدیگــر تفــاوت قیمتــی و کیفیتــی داشــته باشــند .البتــه ایــن
تفــاوت کیفیتــی بیــن ایــن پنــج محصــول بــه معنــای آن نیســت کــه
محصــول ارزانتــر بیکیفیــت اســت و اگــر روزی بتوانیــم ایــن موضــوع
را نهادینــه کنیــم بخشــی از مشــکالت حــل میشــود .در مجمــوع بایــد
گفــت مشــتریمداری یکــی از سیاســتهای کالن در اقتصــاد اســت،
اعــم از اینکــه اقتصــاد ،دولتــی یــا خصوصــی باشــد.
اقتصــاد دولتــی و انحصارگرایــی دولــت در چــه مــواردی میتوانــد بــر
حقــوق مصرفکننــده اثــر بگــذارد؟
در جایــی میتوانــد اثــر بگــذارد کــه انحصــار دولتــی فقــط و فقــط
محصــول خاصــی را تولیــد کنــد .ایــن موضــوع میتوانــد در درازمــدت
بــر مصرفکننــده داخلــی کــه ناگزیــر اســت محصــول ایــن تولیدکننــده
انحصــاری را بخــرد ،اثــر بگــذارد .زیــرا ممکــن اســت ایــن احســاس
بــه تولیدکننــده انحصــاری دســت بدهــد کــه مصرفکننــده داخلــی
خیلــی نمیتوانــد متــه بــه خشــخاش بگــذارد و در هــر صــورت بایــد
ایــن محصــول را بخــرد یــا شــاید تــن بــه خریــد محصــول خارجــی
مشــابه بدهــد .در اینجــا انحصــارات و سیاســتهای ضدرقابتــی یــک
دولــت میتوانــد روی حقــوق مصرفکننــده اثــر بگــذارد.
از همیــن رو در حقــوق مصرفکننــدگان یکــی از مصادیــق ایــن
حمایــت ،اتخــاذ سیاسـتهای ضدانحصــاری و رقابتــی اســت .در چنیــن
شــرایطی یکــی از گالیههــا و شــکایتهای مصرفکننــدگان در مــورد
محصوالتــی خواهــد بــود کــه جــزء تولیــدات تولیدکننــدگان انحصــاری

هســتند .بــه نظــر مــن پیــش از اینکــه بــه مشــکالت کیفــی نایــل
بیاییــم ،بایــد روی قوانیــن و مقــررات شفافســازی انجــام داد ،حقــوق
و تکالیــف مصرفکننــده و تولیدکننــده را بــه آنهــا تفهیــم کــرد و اگــر
کیفیــت یــک محصــول توســط مراجــع نظارتــی تاییــد شــد ،نظــارت
مســتمر بــر ایــن محصــول تــا زمانــی کــه تولیــد میشــود ،پابرجــا
بمانــد و منحصــر بــه اعطــای اســتاندارد و نشــانهگذاری کیفــی نمانــد.
بــه نظــر شــما نابســامانیهایی کــه در زمینــه حمایــت از حقــوق
مصرفکننــده در نظــام حقوقــی ایــران وجــود دارد ،ناشــی از چیســت؟
ممکــن اســت بخــش مهمــی از ایــن نابســامانیها ناشــی از رفتــار
تولیدکننــده باشــد ،امــا فقــط رفتــار تولیدکننــده موثــر نیســت ،بلکــه
نقایــص و خالهــای قانونــی ،مراجــع متعــدد رســیدگیکننده بــه
شــکایات مصرفکننــدگان ،وجــود قوانیــن و مقــررات منقــح نشــده و
عــدم اطالعرســانی و عــدم دانــش و آگاهــی مصرفکننــدگان در ایــن
امــر موثــر اســت .در همیــن ارتبــاط یکــی از ماموریتهــا و آرمانهــای
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،تحقــق کیفیــت عالــی محصــوالت
ایرانــی بــرای حفــظ حقــوق مصرفکننــدگان اســت.
ایــن انحصارگرایــی دولــت تــا چــه انــدازه در اقتصــاد مــا وجــود دارد و
بــه میــزان پررنــگ اســت؟
یکــی از مصادیــق حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان بــازار رقابتــی
اســت .اگــر مصرفکننــده حــق انتخــاب و گزینههــای بیشــتری را بــرای
تهیــه کاالهــا و خدمــات داشــته باشــد ،دیگــر مجبــور نیســت کاالی
بیکیفیــت را از ســر اجبــار تهیــه کنــد .اگــر قــرار اســت بــا دنیــا و
اقتصــاد بینالملــل تعامــل داشــته باشــیم ،بایــد یکــی از سیاس ـتهای
دولــت ایــن باشــد کــه عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت در بــازار داخلــی،
از بازارهــای منطقــه و همســایگان نیــز اقداماتــی را شــروع کنیــم .مــا
نمیتوانیــم بــه بازارهــای جهانــی دســت پیــدا کنیــم مگــر اینکــه بــه
کیفیــت در ســطح ملــی و منطقــهای و کیفیــت جهانــی محصــوالت
بیندیشــیم .اگــر میخواهیــم در داخــل کشــور اقتصــاد مقاومتــی را
هــم اجــرا کنیــم ،مهمتریــن مولفــه آن تاکیــد بــر مصــرف خدمــات
و کاالهــای ایرانــی بــدون توجــه بــه کیفیــت نیســت ،بلکــه مصــرف
کاالهــای داخلــی و حمایــت از تولیدکننــده داخلــی ،یــک روی ســکه
اســت و روی دیگــر ایــن اســت کــه مصرفکننــده حقوقــی دارد .در
چنیــن فضایــی میتوانیــم بگوییــم سیاســتهای اقتصــادی انحصــاری
یــا شــبهدولتی و منــع واردات محصــوالت خارجــی بهتریــن راه حــل
بــرای حمایــت از اقتصــاد مقاومتــی و تولیدکننــده داخلــی اســت .اتفاقــا
اگــر ایــن بهعنــوان یــک نــرم پذیرفتــه شــود ،ممکــن اســت عــدهای
بــا ســوءتفاهم و برداشــت نادرســت بگوینــد قــرار بــر ایــن شــده کــه
تولیدکننــده داخلــی تقویــت شــود و مصرفکننــده هــم مجبــور اســت
هــر محصولــی را کــه تولیــد میشــود اســتفاده کنــد .قطعــا یکــی از
ابزارهــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیدکننــده داخلــی،
ارتقــای کیفیــت اســت ،در غیرایــن صــورت حتــی اگــر تمــام مرزهــا و
گمــرکات بســته شــود ،تولیــدات داخلــی ارتقــا نخواهــد یافــت.
در ســخنان خــود بــه موضــوع مزیــت رقابتــی اشــاره کردیــد .یکــی
از دالیــل فقــدان مزیــت رقابتــی ،اعمــال تحریمهــا و انحصارگرایــی
دولــت اســت .بــه نظــر شــما بایــد چــه کاری انجــام دهیــم کــه بــه

مزیــت رقابتــی دســت یابیــم و بــه نقطــهای برســیم کــه مشــتری از
اهمیــت واقعــی برخــوردار شــود؟
کشــورهای ســرآمد در تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت همگــی عضــو
ســازمان تجــارت جهانــی هســتند و اقتصــاد آزاد و اقتصــاد خصوصــی
دارنــد و واردات محصــوالت از تمــام دنیــا بــه ایــن کشــورها آزاد اســت،
مگــر اینکــه کیفیــت محصــوالت وارداتــی مخالــف اســتاندارد اجبــاری
ایــن کشــورها باشــد .اگــر راه رســیدن بــه مزیــت نســبی و کاالی بــا
کیفیــت و حمایــت از حقــوق مصرفکننــده ،بســتن مرزهــا و مبــادی
ورودی و ســپردن اقتصــاد بــه دســت دولــت بــود ،پــس کشــورهای
ســرآمد کاری در ایــن زمینــه انجــام ندادهانــد امــا بــه مزیــت رقابتــی
و ارتقــای کیفیــت رســیدهاند .بنابرایــن اگــر مــا هــم بــه بهانــه
حمایــت از حقــوق تولیدکننــده تمــام مرزهــا را ببندیــم ،در حقیقــت
تولیدکننــده خــود را در اتوبــان و شــاهراهی خواهــد دیــد کــه هرچــه
تولیــد کنــد ،مصرفکننــده اســتفاده خواهــد کــرد .پــس نخســتین راه
ایــن نیســت کــه مبــادی ورودی را ببندیــم یــا بــه طــور کامــل بــاز
بگذاریــم .همــواره تولیدکننــده داخلــی بایــد ایــن تفکــر را داشــته باشــد
کــه اگــر کاالیــش کیفیــت نداشــته باشــد ،هــم مصرفکننــده از مصــرف
آن کاال ابــا خواهــد داشــت و هــم دولــت کــه مدافــع حقــوق شــهروندان
اســت ،اجــازه خواهــد داد کــه محصــوالت بــا کیفیــت وارد کشــور شــود.
راهحــل دوم ایــن اســت کــه دولــت بــه جــای اینکــه خــود تولیدکننــده
باشــد ،تولیــد را بــه بخــش خصوصــی واگــذار و خــود قوانیــن و مقــررات
نظارتــی را اعمــال کنــد .چگونــه ممکــن اســت دولتــی تولیدکننــده
باشــد و در عیــن حــال بــر خــود نظــارت کنــد؟ بنابرایــن دولــت بــه
جــای اینکــه بیشــتر تولیدکننــده باشــد ،بایــد بخــش اصلــی تولیــد را
بــه بخــش خصوصــی واگــذار و دولــت اعمــال حاکمیــت و نظــارت کنــد.
در ایــن صــورت مصرفکننــده ایــن ایمــان را خواهــد داشــت دولتــی
کــه میخواهــد بــه آن شــکایت و گالیــه کنــد ،خــود تولیدکننــده
نیســت و فقــط اعمــال نظــارت میکنــد.
راهحــل ســومی کــه بــرای ایــن قضیــه وجــود دارد منقحســازی و رفــع
نقایــص و خالهــای قانونــی اســت .بســیاری از قوانیــن موجــود از لحــاظ
ادبیــات حقوقــی بــه درســتی نــگارش نشــدهاند .راه حــل چهــارم ایــن
اســت کــه رســانهها و کتابهــای درســی بــه مصرفکننــدگان آگاهــی
دهنــد .البتــه ایــن آگاهــی نبایــد فقــط دربــاره حقــوق مصرفکننــده
باشــد ،بلکــه آگاهــی دادن نســبت بــه تعهــدات وی اســت .فقــدان
آگاهــی و اطالعــات موجــب شــده کــه بعضــی از مصرفکننــدگان فکــر
کننــد هــر ایــرادی بــه طــور مطلــق منســوب بــه تولیدکننــده اســت و
بایــد علیــه تولیدکننــده اقامــه دعــوا کننــد و بالعکــس ندانســتن حقــوق
موجــب میشــود کــه مصرفکننــدگان متوجــه نباشــند بســیاری از
ایــرادات کاالهــا قابلیــت رســیدگی دارد .راه حــل پنجــم هــم تحقــق
بیمــه حمایــت از مصرفکننــدگان در قبــال کاالهــا و خدماتــی اســت
کــه معیــوب هســتند یــا بــه شــکل نادرســتی ارائــه میشــوند.
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در این بخش میخوانید :

استانداردکیفیکاالهایصادراتیمغفولماندهاست
انتخاباتهیأتمدیرهانجمنمدیریتکیفیتایران
عالجکیفیتدرآموزشوپرورش«ساختارشکنی»است

استانداردکیفیکاالهایصادراتیمغفولماندهاست

سرپرســت دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران گفــت :بــه منظــور ارتقــای کیفیــت کاالهــای
صادراتــی ،کارگــروه مدیریــت کیفیــت مجــددا فعــال خواهــد
شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــه
نقــل از ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،احســان اقمــاری
سرپرســت دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران گفــت :بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی
توســعه صــادرات غیرنفتــی ،کارگــروه مدیریــت کیفیــت بــه
منظــور ارتقــای کیفیــت کاالهــای صادراتــی تشــکیل شــده
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف ایــن کارگــروه ارتبــاط
مســتمر میــان ســازمان اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی و
ســازمان توســعه تجــارت ایــران اســت ،افــزود :بســیاری از
صادرکننــدگان از قوانیــن اســتاندارد ،بخصــوص در شــرایط
تحریــم آگاهــی کمــی دارنــد ،از ایــن رو ،مباحــث مرتبــط بــا
اســتاندارد هــم در "بســته حمایتــی تســهیل فضــای کســب و
کار و حمایــت از واردات مــواد اولیــه و تجهیــزات مــورد نیــاز
واحــد تولیــدی در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی" و هــم
در تدویــن بســته حمایــت از صــادرات غیــر نفتــی ســازمان
توســعه تجــارت ایــران گنجانــده شــده اســت.
سرپرســت دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی بیــان داشــت:
توجــه بــه اســتاندارد کیفیــت کاالهــای صادراتــی ،بــه
خصــوص بــرای  15کشــور هــدف و هنــد و چیــن ،طــی ایــن
ســالها مغفــول مانــده اســت کــه بــا فعــال شــدن کارگــروه
مذکــور و اخــذ نظــرات کارشناســی از دســتگاه هــای ذیربــط
برنامــه ریــزی خواهــد شــد.
قمــری بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه اســتاندارد ایــران بــا 50
کشــور عنــوان کــرد :برخــی از کشــورهای طــرف قــرارداد بــه
تعهــدات خــود در زمینــه اســتاندارد عمــل نمیکننــد کــه نیاز

اســت در کمیســیون هــای مشــترک بــه آن پرداختــه شــود.
همچنیــن مقــرر اســت تــا بــا اتحادیــه اوراســیا نیــز تفاهــم
نامــه ای در خصــوص اســتاندارد منعقــد شــود.
وی در ادامــه گفــت :ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه
عنــوان هــاب صادراتــی کشــور ،واســط میــان صادرکننــده
و ســازمان ملــی اســتاندارد اســت ،لــذا صادرکننــدگان
مشــکالت خــود در مــورد اســتاندارد را بــا ســازمان توســعه
تجــارت ایــران درمیــان بگذارنــد.
سرپرســت دفتــر توســعه خدمــات بازرگانــی بیــان
داشــت :بــا فعــال کــردن کارگــروه کیفیــت و
اســتاندارد ،طــرح جامــع نظــام مدیریــت کیفیــت
بــا اخــذ نظــرات کارشناســی ویرایــش  میشــود،
همچنیــن نشســتی بــه منظــور آشــنایی
صادرکننــدگان بــا قوانیــن اســتاندارد ،در ســازمان
توســعه تجــارت ایــران و ســازمان ملــی اســتاندارد
و بــا حضــور مســئوالن ایــن دو ســازمان برگــزار
خواهــد شــد.
قمــری اظهــار داشــت :در تــدارک ایجــاد غرفــه ی دائمــی
ســازمان ملــی اســتاندارد در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
هســتیم تــا معرفــی و ارائــه ی خدمــات اســتاندارد بــه
بهتریــن نحــو در دســترس صادرکننــدگان قــرار گیــرد.
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در مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایران(نوبــت دوم) کــه روز ۳۰مهــر مــاه ۹۸
بــا حضــور نماینــده اتــاق ایــران و اعضــای حقوقــی انجمــن
؛دارای کارت عضویــت و کارت بازرگانــی معتبــر در محــل
ســاختمان تشــکل هــای اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و
کشــاورزی تهــران برگــزار شــد ،هیــأت مدیــره ایــن انجمــن
بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند .
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران ،در ایــن جلســه گــزارش عملکــرد ســه ســاله هیــأت
مدیــره توســط فرزیــن انتصاریــان رئیــس هیــات مدیــره و
فرشــید شــکرخدایی نایــب رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران ارائــه گردیــد.
ادامــه جلســه بــه برگــزاری انتخابــات هیــأت مدیــره
اختصــاص یافــت و کاندیداهــا نیــز بــه معرفــی شــرح ســوابق
و خدمــات خــود پرداختنــد و براســاس آرای بــه دســت آمــده
« فرزیــن انتصاریــان» « ،فرشــید شــکرخدایی» « ،حســن
فــروزان فــرد» « ،شــهریار دبیریــان» « ،محمــد رضــا نجفــی
منــش » « ،نســرین وفایــی» و «دکتــر اســکندر ســتوده»
بعنــوان اعضــای اصلــی،و «ابوالفضــل پورمهــدی» « ،محمــود
اکابــر» بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــأت مدیــره بــه
مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند .
همچنیــن براســاس تصمیمــات اولیــن جلســه هیــات مدیــره
آقــای فرزیــن انتصاریــان بعنــوان رئیــس هیــات مدیــره ،آقای

فرشــید شــکرخدایی بعنــوان نایــب رئیــس هیــات مدیــره
و آقــای حســن فــروزان فــرد بعنــوان خزانــه دار قبــول
مســئولیت و انتخــاب شــدند.
عضو اصلی هیات مدیره:
 -۱فرزیــن انتصاریــان ( رئیــس هیــات مدیــره گــروه
کارشناســان ایــران)
 -۲فرشــید شــکرخدایی (مدیرعامــل گــروه پارســیان
هوشــمند)
 -۳حســن فــروزان فــرد( رئیــس هیــات مدیــره صنایــع
غذایــی کامبیــز)
 -۴شــهریار دبیریــان (مدیــر تضمیــن کیفیــت صنایــع
شــیرایران)
 -۵محمدرضا نجفی منش (مدیرعامل آسیا لنت)
 -۶نســرین وفایــی( رئیــس اداره برنامــه ریــزی و بهبهــود
فرایندهــای کیفیــت گــروه خودروســازی ســایپا)
 -۷اســکندر ســتوده (مدیرعامــل مجتمــع صنایــع الســتیک
یــزد)
عضو علی البدل :
 -۸ابوالفضــل پورمهــدی( مدیــر سیســتم هــا و روش هــا
روغــن کشــی خرمشهری-ســازمان اتــکا)
 -۹محمود اکابر(مدیر تضمین کیفیت فوالد خوزستان)

عالجکیفیتدرآموزشو
پرورش«ساختارشکنی»
است
عضــو شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه عالج
کیفیــت در دســتگاه تعلیــم و تربیــت ،ساختارشــکنی اســت،
گفــت :میــزان ســاعت آمــوزش زبــان 400 ،ســاعت در طــول
دوره تحصیــل اســت کــه ایــن میــزان بــا اســتانداردهای بیــن
المللــی مطابقــت نــدارد.
بــه گــزارش خبرنــگار آمــوزش و پــرورش خبرگــزاری فــارس،
محمــود مهرمحمــدی عضــو شــورای عالــی آمــوزش و پرورش
و سرپرســت ســابق دانشــگاه فرهنگیــان در برنامــه تلویزیونــی
پرسشــگر بــا موضــوع چالــش هــای فراگیــری زبانهــای
خارجــی در مــدارس دربــاره دالیــل رشــد وجــود  11هــزار
و  500آموزشــگاه زبــان خارجــی در کشــور ،گفــت :وجــود
ایــن تعــداد آموزشــگا ه زبــان نشــان از یــک تقاضــای جــدی
بــرای برخــورداری از شایســتگی الزم بویــژه در حــوزه زبــان
انگلیســی دارد 90 .درصــد کالس هــا بــر اســاس آمارهــای
موجــود در حــوزه زبــان انگیســی اســت.
وی افــزود :تقاضــای فراگیــری زبــان انگیســی قابــل قیــاس
بــا زبــان هــای دیگــر نیســت .ایــن خواســته والدیــن و نســل
جدیــد اســت کــه بــه زبــان خارجــی تســلط داشــته باشــند،
زیــرا جهــان بــه هــم پیوســته شــده و صحبــت از دهکــده
جهانــی مــی کنیــم.
مهرمحمــدی بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل اقبــال بــه
آموزشــگاهها ایــن اســت کــه نتوانســتیم در مــدارس بــه ایــن
نیــاز پاســخ دهیــم و فراگیــری زبان بویــژه در مــدارس دولتی
از کیفیتــی کــه بایــد و شــاید برخــوردار نیســت ،گفــت :ایــن
عطــش باالســت ،ولــی مــدارس دولتــی در تأمیــن رضایــت
خاطــر مخاطبــان از توفیــق الزم برخــوردار نبودنــد ،البتــه
محدودیــت هایــی نیــز بــرای مــدارس وجــود دارد کــه بــه آن
اشــاره خواهیــم کــرد.
ایــن عضــو شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا طــرح ایــن
پرســش کــه بایــد دیــد آیــا کمیــت و میــزان ســاعات آموزش
کافــی اســت یــا خیــر؟ گفــت :میــزان ســاعت آمــوزش زبــان
 400ســاعت در طــول دوره تحصیــل اســت ،ایــن میــزان
بــا اســتانداردهای بیــن المللــی مطابقــت نــدارد .بایــد بــرای
آمــوزش کافــی و فراگیــری خــوب زبــان خارجــی در میــزان
زمــان تخصیــص یافتــه تجدیــد نظــر شــود و تجــارب دنیــا
را بایــد مــرور کــرد .در جوامــع دیگــر آمــوزش زبــان از دوره
ابتدایــی آغــاز مــی شــود.

مهرمحمــدی بــا بیــان اینکــه بحــران کیفیــت آمــوزش
اختصاصــی بــه زبــان خارجــی نــدارد و در دروس دیگــر،
هماننــد زبــان خارجــی بــا گرفتــاری و ناکارآمــدی هــای
جــدی و مشــخص مواجهیــم و تردیــدی در آن نیســت ،گفت:
چالــش و ضعــف در فراگیــری و بهکارگیــری زبــان فارســی در
مناطــق دوزبانــه هــم از مــوارد حســاس اســت ،مگــر میتــوان
بــه آن بــی توجــه بــود؟ امــا نمــی تــوان گفــت چــرا نبایــد بــه
ناکارآمــدی زبــان آمــوزی انگلیســی بپردازیــم .بــه هــر حــال
طرحــی در مجلــس ارائــه شــده و موافقانــی داشــته اســت.
وی افــزود :تــا وقتــی شــهامت فراتــر رفتــن از ســاختارهای
فعلــی را نداشــته باشــیم در بــر همیــن پاشــنه خواهــد
چرخیــد .در آزمــون پرلــز رتبــه مــا از ســال  2011چنــد
مرتبــه تنــزل کــرده اســت .شــرط حــل مشــکالت عبــور
از ســاختارهای موجــود اســت کــه بایــد بــرای آن مطالعــه
کنیــم.در کل عــاج کیفیــت در آمــوزش و پــرورش نیازمنــد
ساختارشــکنی اســت.
مهرمحمــدی بــا اشــاره بــه پافشــاری برخــی افــراد روی
افزایــش ســهم بودجــه آمــوزش و پــرورش از دولــت بــرای
حــل مشــکالت ،گفــت :اگــر دولــت توانمنــدی را داشــت ایــن
کار را کــرده بــود .بایــد در ســاختار تجدیدنظــر کــرد .فرض را
بــر ایــن بگذاریــم دولــت امــکان برخــورد و افزایــش جهشــی
نســبت بــه بودجــه آمــوزش و پــرورش را نــدارد و بعــد
بیندیشــیم چطــور مشــکل را در ایــن شــرایط حــل کنیــم.
 100ســال اســت نتوانســته ایــم خودمــان را از ایــن دور
باطــل نجــات دهیــم .تــا کــی قــرار اســت پافشــاری کنیــم؟
هرگــز ایــن اراده بــه وجــود نیامــده ،بایــد چــه کنیــم؟ ناامیــد
نیســتیم امــا بایــد بــه دنبــال راه حــل هــای بهتــر باشــیم.
وی افــزود :اشــکال اساســی وارد بــه طــرح زبــان انگلیســی
مجلــس ایــن بــود کــه آمــوزش زبــان کامــل بــه خــارج از
مدرســه واگــذار شــود کــه نهایــت بــی توجهــی بــه مدرســه
بــود و بایــد تمــام تــاش خــود را معطــوف بــه ارتقــای
مــدارس کنیــم .ضمــن آنکــه واقعــا اینطــور نیســت کــه
هرکســی خواســت بــه خــارج از کشــور بــرود نیازمنــد
فراگیــری زبــان اســت .برقــراری ارتباطــات ،الزم و جــزو
نیازهاســت .بایــد روی ارتقــای آمــوزش زبــان مطالعــه کنیــم.
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در این بخش میخوانید :

استانداردهای مدیریت نوآوری ،پیشران توسعه توان نوآوری در
بنگاه های اقتصادی کشور
تشریح پروژه بازمهندسی فرآیندهای شرکت های حوزه فناوری
اطالعات
تعالی منابع انسانی
بانک جهانی هشدار داد :نیمه پنهان بحران آبی
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استانداردهایمدیریتنوآوری،پیشرانتوسعهتواننوآوریدربنگاههای
اقتصادیکشور
مصطفی بغدادی
دبیــر انجمــن مدیریــت فنــاوری و نــوآوری ایــران و دبیــر
کمیتــه متناظــر  ISO/TC279اســتانداردهای مدیریــت
نــوآوری
بــرای ســالیان نســبتا زیــادی استانداردســازی و نــوآوری
را همــواره دو قطــب متضــاد میپنداشــتند در حالــی کــه
اکنــون اندیشــمندان متعــددی بــر وجــود ارتباطــات عمیــق
و کاربــردی بیــن ایــن دو مفهــوم اشــاره دارنــد .طــی ســالهای
اخیــر در اتحادیــه اروپــا تالشهــای زیــادی بــرای تقویــت
ارتبــاط بیــن تحقیــق ،نــوآوری و استانداردســازی صــورت
پذیرفتــه اســت .ایــن امــر را مــی تــوان بــه وضــوح در برخــی
مســتندات سیاســتی منتشــر شــده از ســوی نهادهــای
مختلــف کمیســون اروپایــی مشــاهده کــرد؛ از جمله در ســند
اســتراتژی  2020اتحادیــه اروپــا در جایــی کــه صراحتــا ذکــر
شــده اســت " اســتانداردها نقــش مهمــی در نــوآوری بــازی
مینماینــد" و یــا در ســندی کــه ژوئــن  2011تحــت عنــوان "
چشــم انداز راهبــردی بــرای اســتانداردهای اروپایــی :حرکتی
بــرای تقویــت و تســریع رشــد پایــدار اقتصادهــای اروپایــی تــا
 "2020ابــاغ شــد .در همین راســتا نیــز کارگــروه  STAIRدر
کمیتــه اروپایــی استانداردســازی ( )CENمشــارکت زیــادی
بــه عنــوان مشــاور در تهیــه چارچــوب تحقیــق و نــوآوری
اروپــا ( )2020 HORIZONداشــته و اســناد متنوعــی را نیــز
منتشــر نمــوده اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه ســند
"رویکــرد یکپارچــه" در راســتای تشــریح تعامــات و منافــع
مشــترک بیــن تحقیــق و استانداردســازی ،اشــاره نمــود کــه
در آن بــه تفکیــک از دیــدگاه مباحــث عمومی ،سیاســگذاری،
صندوقهــای پژوهــش و نــوآوری ،محققیــن و ســازمانهای
تحقیقاتــی ،ســرمایهگذران جســور و نهادهــای مالــی و بنــگاه
هــای اقتصــادی ،بــه منافــع اقتصــادی تعمیــق ارتبــاط بیــن
استانداردســازی و نــوآوری پرداختــه شــده اســت.
بــر اســاس آنچــه از مســتندات کمیتــه اروپایــی اســتاندارد
ســازی و همچنیــن ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد ()ISO
برداشــت میشــود ،استانداردســازی بــه شــیوه هــای
مختلفــی از نــوآوری حمایــت میکنــد کــه برخــی از آنهــا
بــه اختصــار مــورد اشــاره قــرار میگیــرد:
مشــارکت موثــر در تکامــل فنــی از طریــق پرداختــن بــهموقــع بــه محدودیتهــای بحرانــی طراحــی و کاهــش ضایعات

و جلوگیــری از طوالنــی و زایــد شــدن فراینــد توســعه
محصــول و آزاد کــردن منابــع بــرای تخصــص بــه ســایر
فعالیتهــای توســعه ای و خالقانــه
تســهیل توســعه تجــارت و بازارهــای جدیــد از طریــق کمکبــه شــکلگیری و بهرهبــرداری از آثــار شــبکه ،افزایــش
ســطح اطمینــان در مشــتریان و ایجــاد امــکان دســت یافتــن
بــه جــرم بحرانــی
فراهــم آوردن امــکان بــه اشــتراک گــذاری ســرمایه وریســک در فرآینــد توســعه تکنولــوژی و محصــوالت آن (
تقویــت نــوآوری از طریــق توســعه همکاریهــا)
کمــک بــه بهرهبرداریهــای تجــاری از ایدههــاینوآورانــه از طریــق ایجــاد زمینــه ای بــرای انتشــار اطالعــات
و چارچوبــی توافــق شــده کــه در آن هــم جایــگاه پتنتهــا
تقویــت مــی شــود و هــم از منافــع انحصــاری بیــش از حــد و
موانــع تجــاری جلوگیــری میشــود.
در ایــن میــان و طــی دو ســه ســال اخیــر ،اســتانداردهای
مدیریــت نــوآوری نیــز از طریــق تــاش بــرای ایجــاد
چارچوبــی شــفاف بــه منظــور پیــاده ســازی فرآینــد نــوآوری
در یــک ســازمان ،توجــه ویــژهای را بــه خــود جلــب نمــوده
انــد .بســیارند ســازمانهایی کــه عالقمنــد هســتند گامهایــی
اساســی در راســتای تقویــت تــوان فناورانــه و نوآورانــه خــود
بردارنــد امــا بــه دلیــل ناآشــنایی بــا مبانــی و ادبیــات موضوع
و یــا تشــخیص نامناســت نقطــه شــروع و گام آغازیــن ،از ایــن
مســیر بــاز میماننــد و یــا هزینههــای زیــادی را متحمــل
میگردنــد بــی آنکــه دســتاورد محسوســی حاصــل گــردد
و در نهایــت نیــز محکــوم بــه شکســت و خــروج از بــازار
خواهنــد شــد.
مجموعــه اســتانداردهای کــه بــه منظــور کمــک به ایــن قبیل
ســازمانها چــه توســط کمیتــه اروپایــی استانداردســازی
( )CENو چــه توســط ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد ()ISO
منتشــر شــده انــد ،بــه دنبــال ایــن هســتند کــه راهنمایــی
بــرای ایجــاد ،پیــاده ســازی ،نگهــداری و بهبــود مســتمر یــک
سیســتم مدیریــت نــوآوری بــرای انــواع ســازمانها باشــند،
بگون ـهای کــه در تمامــی مــوارد ذیــل قابلیــت کاربــرد آنهــا
نیــز حفــظ شــود:
بــرای تمامــی ســازمانهایی کــه از طریــق تکویــن و عرضــهتواناییهــای خــود در مدیریــت اثربخــش فعالیتهــای
نوآورانــه و دســتیابی بــه نتایــج مــورد انتظــار ،بــه دنبــال
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دســتیابی بــه موفــق پایــدار هســتند؛
بــرای تمامــی مصرفکننــدگان ،مشــتریان و ســایرذینفعــان کــه بــه دنبــال یافتــن نشــانههایی بــرای اطمینــان
از توانمندیهــای نوآورانــه ســازمان هســتند؛
بــرای تمامــی ســازمانها و ذینفعانــی کــه بــه دنبــالبهبــود مناســبات و ارتباطــات خــود از طریــق رســیدن بــه
درک مشــترکی از آنچــه یــک سیســتم مدیریــت نــوآوری را
میســازد ،هســتند؛
بــرای تمامــی کســانی کــه تامیــن کننــده خدماتــی چــونآمــوزش ،ارزیابــی و یــا مشــاوره در حــوزه مدیریــت نــوآوری
یــا سیســتمهای مدیریــت نــوآوری هســتند؛
بــرای تمامــی سیاســتگذارانی کــه در جســتجوی اثربخشــیبیشــتر در برنامــه هــای حمایتــی خــود بــا هــدف ارتقــای
توانمندیهــای نوآورانــه و رقابتپذیــری ســازمانها و
توســعه جامعــه ،هســتند.
بطورکلــی تمامــی راهنمایــی هایــی کــه در قالــب ایــن
ســری از اســتانداردها صــورت میگیــرد بــه گونهایســت
کــه در هــر نــوع ســازمانی ،فــارغ از نــوع ،ســایز یــا صنعــت
آن بکارگرفتــه شــود؛ حتــی بــه گونــه ای کــه حتــی
ســازمانهای کوچــک و نوپــای نظیــر اســتارتاپ هــا نیــز
بتواننــد از آنهــا بهرهبــرداری متناســب بــا شــرایط و ســطح
بلــوغ خــود داشــته باشــند .ایــن سیســتمها بیتردیــد
بــرای تمامــی انــواع نوآوریهــا از جملــه نوآوریهــای
محصولــی ،نوآوریهــای فرآینــدی ،نــوآوری در مدلهــای
کســب و کار و  ...از تدریجــی تــا ریشــهای قابــل کاربــرد
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بــوده و دربرگیرنــده رویکردهــای مختلــف بــه نــوآوری نظیــر
نــوآوری بــاز ،نــوآوری توســط کاربــر ،نــوآوری بــازاری،
نوآوریهــای فناورانــه و  ...نیــز هســتند .در عیــن حــال
بایــد توجــه داشــت کــه اســتانداردهای مذکــور جزییــات
فعالیتهــای درون ســازمان را تشــریح نمیکننــد و فقــط
دربرگیرنــده راهنماییهایــی در ســطح کلــی و عمومــی
هســتند و همچنیــن ابــزار یــا الــزام و شــیوه خاصــی را نیــز
بــرای فعالیتهــای نوآورانــه تجویــز نمــی نماینــد.
مجموعــا آنچــه در ایــن اســتانداردها مــورد توجــه قــراردارد،
گامهــا و فعالیتهــای کلــی در راســتای توســعه فرآیندهــای
مدیریــت نــوآوری اســت کــه در ایــن مســیر بــه کاربــرد
مفاهیــم و کاربســتهایی نظیــر هوشــمندی راهبــردی،
مدیریــت همکاریهــا ،حقــوق داراییهــای فکــری،
مدیریــت خالقیــت ،تفکــر نــوآور و ...میپــردازد و در نهایــت
نیــز راهنماییهــا در راســتای چگونگــی ارزیابــی یــک
سیســتم مدیریــت نــوآوری ارایــه مینمایــد.
بــا توجــه بــه ناآشــنایی اکثــر بنگاههــای اقتصــادی کشــور
و بکارگیــری شــیوه هــای ســنتی مدیریــت کســب و کار در
ســطح وســیع ،بــه نظــر میرســد معرفــی و ترویــج ایــن
دســت اســتانداردها در ســطح ملــی مــی توانــد نقــش بــه
ســزایی در بهبــود درک مدیــران صنایــع مختلــف کشــور از
مفهــوم نــوآوری و نحــوه ارتقــای تــوان نوآورانــه بنــگاه هــای
تحــت مدیریــت آنهــا داشــته باشــد.

تعالیمنابعانسانی

نویسنده :محمد صادق کارگر
ویلیــام تریســی ،در واژهنامــه منابــع انســانی(،Human Resources)HR
منابــع انســانی را بهعنــوان « افــرادی کــه کار میکننــد و ســازمان
را بــه فعالیــت میاندازنــد» تعریــف میکنــد .منابــع انســانی شــامل
کارکنــان درون ســازمان اســت .مدیــران مســوولیت دارنــد تــا کارهــا را از
طریــق کارکنــان بــه انجــام رســانند .از ایــن رو کارکنــان بــا ارزشتریــن
منبــع ســازمانی هســتند .جیــم کالینــز در کتــاب معــروف خــود تحــت
عنــوان «از خــوب بــه عالــی» اشــاره میکنــد کــه ســازمانهای برجســته
پیــش از آنکــه مســیر و هــدف خــود را مشــخص کننــد ،اقــدام بــه انتخاب
افــراد شایســته کردهانــد .ایــن امــر تاکیــدی اســت بــر اهمیــت روزافــزون
«ســرمایههای انســانی» بهعنــوان ارزشــمندترین دارایــی یــک ســازمان.
بیشــک در محیــط رقابتــی شایســتگیهای محــوری مایــه ســرآمدی
ســازمان هســتند و در طــول زمــان نیــز تکامــل مییابنــد و ســرمایه
فکــری ،بخــش مهــم شایســتگی محــوری هــر ســازمان را تشــکیل
میدهــد .هــر ســازمان از طریــق افــرادی کــه در آن کار میکننــد،
شــناخته میشــود .بنــا بــر ایــن ســازمانی کــه نیــروی انســانی شایســته
یــا بالقــوه و بــا صالحیــت را جــذب میکنــد و آنهــا را در جهــت عملکــرد
عالــی برمیانگیــزد و مهارتهــای آنهــا را بهبــود میبخشــد ،همــه چیــز
را بــرای اثربخــش بــودن مهیــا ســاخته اســت.
تعالی سازمانی
تعالــی ســازمانی و ســرآمدی ســازمانی پدیــدهای اســت کــه در ارتقــای
کیفیــت و کســب مزیــت رقابتپذیــری ســازمانها نقــش مهمــی ایفــا
میکنــد .ســازمان متعالــی تمامــی تــوان بالقــوه کارکنــان خــود را در
ســطوح فــردی و تیمــی و ســازمانی اداره میکنــد ،توســعه میبخشــد و
از آن بهــره میگیــرد .ایــن ســازمانها بــه کارکنــان خــود توجــه کــرده
و از آنهــا تقدیــر میکننــد تــا در آنهــا انگیــزه و تعهــد و رضایــت ایجــاد
شــود و از ســویی دســتیابی بــه تعالــی ســازمانی منجــر بــه پایــداری و
بقــای ســازمان میشــود .بنابرایــن محــور قــرار دادن منابــع انســانی و
عملکــرد آن نکتــه کلیــدی تعالــی ســازمانی اســت.تعالی منابــع انســانی:
تعالــی منابــع انســانی ،چارچــوب جامعــی از ارزشهــای محــوری ،معیارها
و شــاخصها در تمامــی ابعــاد انســانی اســت ،کــه بــه مدیــران منابــع
انســانی ســازمانها (دولتــی و خصوصــی) کمــک میکنــد تــا بــا ارزیابــی
مســتمر فعالیتهــا ،رویههــا ،فرآیندهــا و نتایــج منابــع انسانیشــان،
نقــاط قــوت و حوزههــای بهبــود (مســائل و مشــکالت) خــود را شناســایی
کــرده و بــرای بهبــود آنهــا ،برنامهریــزی کننــد .مزایــای اصلــی حرکــت
در راســتای مــدل تعالــی منابــع انســانی بــه ترتیــب عبارتنــد از:
* افزایــش کارآمــدی ،کاهــش هزینههــا ،افزایــش بهــرهوری ،توســعه و
گســترش بازارهــا ،بهبــود کیفیــت خدمــات و عملیــات و حرفهایگرایــی
از طریــق توانمندســازی ،خالقیــت ،نــوآوری ،تعهــد ،مشــارکت و انگیــزش
پرســنل (حرکــت از تغییــر فــردی بــه ســمت توســعه ســازمانی(
* بهبــود عملکــرد پرســنل بــا تدویــن شــاخصها و معیارهــای شــفاف
و ســنجش عملکــرد مســتمر
* کاهــش اتالفهــا و تعارضهــای مخــرب بــه کمــک همسوســازی
اهــداف و فعالیتهــای فــردی منابــع انســانی بــا اهــداف ســازمان در
عصــر تغییــرات ســریع محیطــی و بینالمللــی
* ایجــاد یــک ســازمان یادگیرنــده بــه کمــک یادگیــری فــردی ،گروهــی،
ســازمانی و فراســازمانی متناســب بــا تغییــرات محیطــی
ارزشهــای محــوری مــدل تعالــی انســانی :مــدل تعالــی منابــع انســانی
یــک چارچــوب جامــع مبتنیبــر مجموعــهای از ارزشهــای محــوری،
معیارهــا و شــاخصها در تمامــی ابعــاد منابــع انســانی ســازمان اســت

کــه بــه مدیــران منابــع انســانی یــاری میدهــد تــا از طریــق ارزیابــی
مســتمر راهبردهــا ،فرآیندهــا و نتایــج منابــع انســانی و ســازمان ،نقــاط
قــوت و فرصتهــای بهبــود خــود را شناســایی کــرده تــا بــرای بهبــود
آنهــا و رســیدن بــه ســازمان یــاد گیرنــده و توســعهیافته برنامهریــزی
کننــد .ایــن ارزشهــا عبارتنــد از:
 رهبری استراتژیک نگرشی سرمایهای به منابع انسانی یادگیری ،توسعه و بهبود مستمر تاکید بر مسوولیت اجتماعی و اخالق حرفهای و ارزشمداری تمرکز بر نتایج حاصل از مدیریت مبتنی بر فرآیندالگــوی تعالــی ســازمانی :ســازمانها عالوهبــر اینکــه بــه الگویــی بــرای
دســتیابی بــه تعالــی ســازمانی نیــاز دارنــد ،بــه چارچــوب روشــنی نیــز
احتیــاج دارنــد تــا موقعیــت خــود را در مســیر تعالــی ،شناســایی کننــد
و بــرای ســر عــت دادن بــه چرخــه بهبــود مــداوم ،اقــدام عاجــل کننــد
تــا هرچــه ســریعتر بــه موفقیــت کــه همــان برتــری رقابتــی در جهــان
امــروزی اســت ،دســت یابنــد .بــر ایــن اســاس در ســالهای اخیــر
جوایــز ملــی ،منطق ـهای و بینالمللــی متعــددی در حوزههــای کیفیــت،
بهــرهوری و ســرآمدی کســبوکار در کشــورهای در حــال توســعه،
نظامیافتــه اســت .بررس ـیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه بیــش
از  ۷۰کشــور جهــان دارای مــدل جایــزه ملــی کیفیــت هســتند .ایــن
جوایــز ،ابعــاد مختلفــی دارنــد ،از یکســو مفاهیــم کیفیــت و ســرآمدی
بوکار را بــه زبــان شــیوا بیــان کــرده و یــک الگــوی نظاممنــد و
کســ 
ســاختیافته بــرای طرحریــزی و اســتقرار نظامهــای مدیریــت کیفیــت
جامــع ارائــه میکننــد و از ســوی دیگــر یــک ابــزار سیســتماتیک
خودارزیابــی هســتند و بــه ســازمانها کمــک میکننــد کــه نظــام
عملکــرد خــود را بــر اســاس معیارهــای معیــن ارزیابــی کــرده و (حتــی
بــا ســایر ســازمانها مقایســه کــرده) و بــا حرکــت بــه ســوی نظــام
مدیریــت کیفیــت جامــع ،اهدافــی متعالــی همچــون افزایــش رضایــت
مشــتری ،افزایــش مشــارکت کارکنــان ،بهبــود مســتمر ،دســتیابی بــه
نتایــج پایــدار مالــی و اقتصــادی و ...را محقــق ســازند .نظامهــای جوایــز
کیفیــت و ســرآمدی کسـبوکار در هــر جامعـهای کــه شــکل گرفتهانــد،
بــا خــود ارمغانــی چــون پیشــرفت و بهبــود بــه همــراه داشــتهاند.
همچنیــن ایــن جوایــز توانســتهاند بــا الگودهــی بــه ســازمانها ،مفاهیــم
و روشهــای مدیریتــی آنهــا را نیــز جهــت داده و آنهــا را بهســوی
بهبــود مســتمر و رشــد و تعالــی ســازمانی حرکــت دهنــد .از ایــن رو،
ســازمانهای ســرآمد ،نتایــج عملکــردی و نتایــج منابــع انســانی خــود را
بــا توجــه بــه بهبــود کیفیــت محصــول و منافــع ذینفعــان ،اندازهگیــری
کــرده و بــه نتایــج برجســته دســت مییابنــد .بهطــور دقیقتــر در
الگــوی تعالــی ســازمانی ،مدیریــت منابــع انســانی بهعنــوان رویکــردی
اســتراتژیک و منســجم بــرای مدیریــت بــا ارزشتریــن ســرمایههای
ســازمانی (انســانهایی کــه بهصــورت فــردی و جمعــی در جهــت
کمــک بــه تحقــق اهــداف ســازمان فعالیــت میکننــد) تعریــف شــده
اســت .از ایــن رو ســازمانهای موفــق اثربخشــی فعالیتهــای کارکنــان
را اندازهگیــری کــرده و در جهــت افزایــش کارآیــی و اثربخشــی آنــان
برنامهریــزی میکنــد و باالخــره باالتــر از همــه :برنامــه نظــارت بــر
کیفیــت در ســازمانها بایــد در مرحلــه اول ،وســیلهای بــرای ســاختن
نیــروی انســانی و در گام بعــد ،ابــزاری بــرای صرفهجویــی در بهبــود
کیفــی تولیــد و خدمــات بــه حســاب آیــد.
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بانــک جهانــی در تازهتریــن گــزارش خــود شــواهدی تــازه از خطــرات
نهفتــه زیرســطوح آبهــا ارائــه و اســتراتژیهای قابـلدرک بــرای مقابلــه
بــا آنهــا معرفــی کــرده اســت .تمرکــز اصلــی ایــن گــزارش بــر معیارهایــی
اســت کــه «ســازمان ملــل» در اهــداف توســعهپایدار خــود بــرای
کیفیــت منابــع آبــی دنبــال میکنــد ،معیارهایــی نظیــر ســطح مــواد
رهاشــده ،تــوازن میــزان نمــک و ســامت کلــی محیطزیســت منابــع
آبــی .بــر اســاس یافتههــای ایــن گــزارش ،کشــورهای غنــی و فقیــر
بهطــور مشــابه از کیفیــت پاییــن منابــع آبــی رنــج میبرنــد کــه ایــن
موضــوع نیمــه پنهــان بحــران آبــی در جهــان اســت.
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تابســتان  ۱۹۶۹بــود کــه رودخانــه کویاهــوگا شــروع بــه ســوختن کــرد.
البتــه بــرای اولیــن بــار نبــود کــه رود آلــوده واقــع در ایالــت اوهایــو
شــمالی آمریــکا شــعلهور میشــد ،و حتــی دهمیــن بــار هــم نبــود .البتــه
آتــش گرفتــن ایــن رودخانــه بــه خاطــر صدماتــی کــه بــه بــار آورد و
حتــی مــدت ســوختن معــروف نشــد .بلکــه ایــن اتفــاق جرق ـهای بــود
بــرای ناآرامیهــای محیطزیســتی کــه در آن زمــان سراســر آمریــکا را
فــرا گرفتــه بــود .بــر ایــن اســاس در جریــان ایــن آتشســوزی  ۶مــاه،
کنگــره آمریــکا قانونــی را تحــت عنــوان «قانــون ملــی سیاســتهای
محیطزیســتی» بــه تصویــب رســاند کــه نتیجــه آن تاســیس «ســازمان
حفاظــت محیطزیســتی» ایــن کشــور بــود .یکــی از اولیــن اجرائیــات
ایــن ســازمان «قانــون آب پــاک ســال  »۱۹۷۲بــود کــه بــر اســاس آن
تمــام آبراههــای ایــن کشــور بایــد تــا ســال  ۱۹۸۳بــرای شــنای افــراد و
زیســتگاه جانــوری پــاک و ایمــن میشــدند.
پــس از گذشــت  ۵۰ســال از آن موضــوع ،کیفیــت آب هنــوز نیــز یکــی
از چالشهــای اصلــی جهانــی محســوب میشــود .ماننــد رودخانــه
کویاهــوگا ،در حــال حاضــر بســیاری از رودخانههــای جهــان در
شــعلههای آتــش میســوزند ،همچــون رودخانــه میــو در شــرق
چیــن ،یــا دریاچــه بالنــدور در هنــد کــه خاکســتر ناشــی از آنهــا روی
ســاختمانهای  ۶مایــل دورتــر نشســت .بــه گــزارش «بانــک جهانــی»
عمــده ایــن آتشســوزیها ناشــی از ســوختن مــواد بســیار ریــز موجــود

در آب همچــون باکتریهــا ،فاضــاب ،مــواد غذایــی و پالســتیک
بــوده اســت کــه بــا کاهــش چشــمگیر میــزان اکســیژن در آب محیــط
جهنمــی بــرای انســانها و گونههــای جانــوری ایجــاد کردهانــد.
فهــم ایــن مشــکل نــه تنهــا بــا چالــش نبــود اطالعــات کافــی مواجــه
بــوده ،بلکــه پیچیدگــی ایــن موضــوع گاهــی فراتــر از مرزهــای علومــی
همچــون محیطزیســتی ،ســامت ،اقتصــاد و منابــع آبــی قــدم نهــاده
اســت ،علومــی کــه هــر یــک برداشــتهایی متفــاوت از ایــن مشــکل
داشــتهاند .در ایــن رابطــه «بانکجهانــی» در تازهتریــن گــزارش خــود
شــواهدی تــازه از خطــرات پنهــان نهفتــه زیــر ســطوح آبهــا ارائــه و
اســتراتژیهای قابــلدرک بــرای مقابلــه بــا آنهــا را معرفــی کــرده
اســت .تمرکــز اصلــی ایــن گــزارش بــر معیارهایــی اســت کــه «ســازمان
ملــل» در اهــداف توســعهپایدار خــود بــرای کیفیــت منابــع آبــی دنبــال
میکنــد ،معیارهایــی نظیــر ســطح مــواد رهاشــده ،تــوازن میــزان نمــک،
و ســامت کلــی محیطزیســت منابــع آبــی .در ایــن رابطــه یافتههــای
گــزارش «بانــک جهانــی» حاکــی از آن اســت اثــرات معیارهایــی کــه
در هــدف  ۶.۳.۲اهــداف توســع ه پایــدار «ســازمان ملــل» شناســایی
شــدهاند بــه مراتــب اثــرات عمیقتــر ،گســتردهتر و بزرگتــری از
آنچــه کــه تاکنــون تصــور میشــد ،دارنــد .بنابرایــن برنامهریــزان بایــد
توجــه خــود را فراتــر از شــاخصهای کیفیــت منابــع آبــی مرتبــط بــا
سیســتمهای آبوفاضــاب متمرکــز ســازند .در ایــن رابطــه فهــم ابعــاد
مختلــف مشــکل ،شناســایی شــدت اثــرات و بهکارگیــری راههایــی بــرای
مقابلــه بــا آنهــا بــرای بهبــود ســامت عمــوم ،حفــظ اکوسیســتمها و
رشــد اقتصــادی باثبــات در طــول قــرن بیســتویکم ضــروری اســت.
پیچیدگــی موضــوع کیفیــت آب و پارامترهــای متعــددی کــه در
رســیدگی بــه آن دخیــل هســتند ،شــاید حداقــل دالیلــی باشــند کــه
تاکنــون فعالیتهــای مدیریــت کیفیــت منابــع آبــی را بــا چالشهایــی
مواجــه کــرده اســت .در ایــن بــاره بــرای روشــن شــدن موضــوع« ،بانــک
جهانــی» در گــزارش خــود از بزرگتریــن مجموعــه دادهای کیفیــت
آب اســتفاده کــرده اســت .بــر اســاس یافتههــای ایــن گــزارش،
کشــورهای غنــی و فقیــر بهطــور مشــابه از کیفیــت پاییــن منابــع
آبــی رنــج میبرنــد .بــه عبارتــی حتــی کشــورهای ثروتمنــد از کیفیــت
پاییــن منابــع آبــی مصــون نیســتند ،یافت ـهای کــه در تضــاد بــا نظریــه
محیطزیســتی منحنــی کوزنــت اســت کــه ادعــا میکنــد بــا افزایــش
ســطح رفــاه میــزان آلودگــی منابــع آبــی کاهــش مییابــد .بــه گــزارش
«بانــک جهانــی» نــه تنهــا آلودگــی منابــع آبــی بــا رشــد اقتصــادی

کاهــش نمییابــد ،بلکــه افزایــش رفــاه جوامــع منجــر بــه تشــدید تنــوع
آلودگیهــا میشــود .بــرای مثــال ایاالتمتحــده بــه تنهایــی ســاالنه
بیــش از  ۱۰۰۰مــاده شــیمیایی جدیــد وارد محیطزیســت میکنــد،
معــادل ســه مــاده شــیمیایی جدیــد در روز .رســیدگی بــه چنیــن
مخاطراتــی در کشــورهای پیشــرفته بســیار دشــوار اســت چــه بــه برســد
در اقتصادهــای در حــال توســعه.
امــا اهمیــت موضــوع کجاســت؟ هــر چنــد تاکنــون تمرکــز جوامــع
بینالمللــی بــر کمیــت منابــع آبــی بــوده ،امــا آنچــه بیــش از آن
اهمیــت دارد کیفیــت ایــن منابــع اســت .بــه گــزارش «بانــک جهانــی»
اثراتــی کــه منابــع آبــی بیکیفیــت بــرای ســامت ،کشــاورزی و
محیطزیســت بــه دنبــال دارد ،فراتــر از آن چیــزی اســت کــه تاکنــون
تصــور میشــد .زمانــی کــه اثرگــذاری بــر تمــام بخشهــا بــا هــم
دیــده میشــود ،میتــوان مشــاهده کــرد کــه آبهــای آلــوده و
بیکیفیــت ســهم قابلتوجهــی در کاهــش رشــد اقتصــادی کشــورها
دارنــد .آالیندههــای شناختهشــده همچــون آلودگیهــای ناشــی از
سیســتمهای آبوفاضــاب ،در کنــار مــواد آالینــده جدیــد نظیــر مــواد
غذایــی ،پالســتیکها ،مــواد شــیمیایی ،آلودگیهــای پزشــکی و ...در
حــال حاضــر اصلیتریــن اثرگــذاری را در ایــن حــوزه دارنــد.
هــر چنــد نیتــروژن بــرای کشــت محصــوالت کشــاورزی ضــروری اســت،
امــا مــادهای پرنوســان و بیثبــات محســوب میشــود .بهطــور معمــول،
بیــش از نیمــی از کودهــای نیتــروژن اســتفاده شــده در زمینهــای
کشــاورزی وارد آب و هــوا میشــوند .ورود ایــن مــاده بــه منابــع آبــی
میتوانــد منجــر بــه کاهــش ســطح اکســیژن آب و ایجــاد نواحــی
مــرده شــود ،وضعیتــی کــه بــرای رســیدگی بــه آن شــاید بــه قرنهــا
زمــان نیــاز باشــد .در هــوا ،ورود نیتــروژن میتوانــد بــه شــکلگیری
اکســید نیتــروژن منجــر شــود .اکســید نیتــروژن نوعــی گاز گلخان ـهای
اســت کــه بیــش از  ۳۰۰برابــر نســبت بــه کربــن دیاکســید در تجمــع
گرمــا در جــو قویتــر عمــل میکنــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
بســیاری از محققــان معتقدنــد جهــان امــروز از مرزهــای امــن مجــاز
بــرای ورود نیتــروژن بــه محیطزیســت عبــور کــرده اســت .بــه عقیــده
آنهــا نیتــروژن بــا پیشــی گرفتــن از کربــن در حــال حاضــر بزرگتریــن
آالینــده خارجــی جهــان محســوب میشــود.
بــر اســاس بررســیها ،تبــادل سرنوشتســازی میــان اســتفاده از
نیتــروژن بهعنــوان کــود وجــود دارد ،جایــی کــه منافــع کشــاورزی آن
در برابــر مخاطراتــی کــه بــرای ســامت انســانها بــه همــراه دارد قــرار
میگیــرد .البتــه بــا یــک حســاب سرانگشــتی میتــوان ایــن تبــادل
را ارزیابــی کــرد :در ســطح جهانــی اســتفاده یــک کیلوگــرم اضافــی از
کودهــای نیتــروژن در هــر هکتــار افزایــش بازدهــی  ۴تــا  ۵درصــدی

محصــوالت کشــاورزی را بــه همــراه دارد .بــا ایــن حــال جریــان ورود ایــن
کودهــا بــه محیطزیســت و نیتراتــی کــه وارد منابــع آبــی میشــود بــه
انــدازهای خطرنــاک اســت کــه احتمــال ســرکوب رشــد کــودکان را  ۱۱تا
 ۱۹درصــد افزایــش میدهــد ،اثرگــذاری کــه در ادامــه ســالهای زندگــی
نیــز رشــد افــراد را تــا  ۲درصــد محــدود میســازد .بنابرایــن میتــوان
نتیجــه گرفــت یارانههایــی کــه بــه کودهــای شــیمیایی اعطــا میشــود،
پیــش از اینکــه منافــع کشــاورزی ایجــاد کنــد ،جــان انســانها را بــه
خطــر میانــدازد .بــه گــزارش «بانــک جهانــی» نمــک نیــز بهعنــوان
اصلیتریــن عنصــر آالینــده از زمــان عهــد باســتان نقشــی روزافــزون در
آلودگیهــای خاکــی و آبــی سراســر مناطــق جهــان دارد .امــروزه منابــع
آبــی و خاکــی نمکــی در سراســر جهــان در حــال گســترش هســتند ،بــه
خصــوص در مناطــق ســاحلی کمعمــق ،مناطــق خشــک آبیاریشــده و
حاشــیه شــهرها .ایــن رونــد اثــرات ویرانگــری بــرای بازدهــی محصــوالت
کشــاورزی بــه همــراه دارد /.منبــع  :دنیــای اقتصــاد
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بــا توجــه بــه تغییــرات روزافــزون تکنولــوژی ،تغییــر دائمــی
نیازهــای مشــتریان و ضــرورت توســعه مديريــت بــر اســاس
نگــرش فرآينــدي در ســازمان هــای خدماتــی و  ITمحــور،
اجــراي یــک سیســتم اثربخــش مهندســی مجــدد فرآیندهای
کســب و کار ،مطابــق الگوهــاي بيــن المللــی بــرای موفقیــت
در دنیــای رقابتــی کســب و کار امــروز ،غیــر قابــل چشــم
پوشــی اســت .در ایــن مقالــه ابتــدا بــه رویکــرد فرآینــدی،
نحــوه شناســايي ،دســته بنــدي ،تعييــن توالــي و تعامــل
بيــن فرآيندهــا ،مســتند ســازي فرآيندهــا ،تعييــن صاحبــان
فرآيندهــا ،تعييــن شــاخص هــا و معيارهــاي پايــش و انــدازه
گيــري فرآيندهــا و درنهايــت اســتقرار و بهبــود فرآيندهــا
پرداختــه مــی شــود و ســپس بــه تفصیــل بــه مطالعــه
مــوردی تمامــی فازهــای مهندســی مجــدد سیســتم مدیریت
فرآیندهــا در یــک شــرکت حــوزه فنــاوری اطالعــات ،مــی
پردازیــم.
رویکرد فرآیندی
بــا توجــه بــه تغييــرات روزافــزون در ســازمانها ،نحــوه ارائــه
خدمــات و محصــوالت و تغييراتــي کــه در نيازمنديهــاي
جوامــع بشــري بصــورت روزمــره ايجــاد مــي گــردد  ،دانــش
مديريــت ســازمانها نيــز دســتخوش تغييــرات بنياديــن
گرديــده اســت ،در صورتــي کــه بــه ســير تحــول سيســتمها
و نگرشــهاي مديريتــي توجــه کنیــم ،طــی ســالهای آغازیــن
قــرن بيســت و یکــم رويکردهــاي مديريتــي دگرگــون
گرديــده انــد ،کــه مهمتريــن شــکل ايــن تغييــرات در
هدايــت ســازمانها ،اســتفاده از نگــرش فرآيندگرايــي بــه
جــاي ســاختارهاي وظيفــه گــرا مــي باشــد.
هــدف از رويکــرد فرآينــدي ،افزايــش اثــر بخشــي و کارايــي
ســازمان در دســتيابي بــه اهــداف تبييــن شــده مــي باشــد.
رويکــرد فراينــدي يــک روش کارآمــد اســت کــه فعاليتهــاي
بــا ارزش افــزوده بــراي مشــتري و افــراد ذينفــع در ســازمان
را ســازماندهي و مديريــت مــي نمايــد.
اصل چهارم از اصول مدیریت کیفیت "فرآیند گرایی"
الــف ) نتایــج یکســان و قابــل پیشبینــی موثرتــر و
کاراتــر بهدســت میآینــد وقتــی فعالیتهــا بهصــورت

فرآیندهــای بــه هــم مرتبــط بــهعنــوان سیســتم منســجم
عمــل میکننــد ،درک و مدیریــت میشــوند.
ب) اســتدالل منطقــی سیســتم مدیریــت کیفیــت از
فرآیندهــای بــه هــم مرتبــط تشکیلشــده اســت درک
اینکــه چگونــه نتایــج توســط ایــن سیســتم شــامل تمــام
فرآیندهــا ،منابــع ،کنتــرل و تعامــات ایجــاد میشــوند بــه
ســازمان کمــک میکنــد تــا عملکــرد خــود را ارتقــاء دهــد.
شناسايي ،تعيين و دسته بندي فرآيندهاي سازمان
بــراي شناســايي فرآيندهــاي ســازمان  ،مراحــل زيــر ضــروري
اســت :
شناسايي سازمان
شــامل بررســی ماموريــت  ،چشــم انــداز  ،مشــتريان و بــازار
ســازمان  ،طرفهــاي ذينفــع  ،محصــوالت  ،تاميــن کننــدگان
 ،الزامــات قانونــي و و مقرراتــي  ،مجريــان  ،حــوزه هــاي
عملياتــي  ،فعاليتهــاي اصلــي و ...
ســازمان در ايــن مرحلــه بايســتي مشــتريان خــود و ســاير
ذينفعــان را بــر مبنــاي نيــاز ،خواســتهها و الزاماتشــان
شناســايي نمــوده و خروجــي كالن سيســتم خــود را بــر پايــه
ايــن مــوارد مشــخص نمايــد.
بــرای شناســایی ســازمان و تعییــن فرایندهــای "شناســايي
ارتبــاط بــا اجــزای بيــرون از سيســتم"" ،شناســايي
فعاليتهــاي درونــي ســازمان"" ،اســتفاده از مدلهــاي دســته
بنــدي فعاليتهــا" الزامــی اســت.
تعيين توالي و تعامل بين فرآيندهاي شناسايي شده :
پــس از طــي مراحــل فــوق ،گام بعــدي تعييــن ارتباطــات
بيــن فرآيندهــا مــي باشــد  ،يــا بــه عبــارت ديگــر تهيــه
ســطح يــک سيســتم مديريــت و ســطح صفــر فرآيندهــاي
ســازمان .در ايــن مرحلــه الزاميســت کــه تمامــي تعامــات
ضــروري بــراي عملکــرد هــر فرآينــد شناســايي و تعييــن
گــردد  ،بــه نحــوي کــه صحــت عملکــرد فرآيندهــاي
طرحريــزي شــده را تضميــن نمايــد .فرايندهــا را ميتــوان
بوســيله ايجــاد ودرک يــک شــبکه فراينــدي و تعامــل بيــن
آنهــا بــه عنــوان يــک سيســتم مديريــت نمــود .خروجــي يک
فراينــد ميتوانــد ورودي فرايندهــاي ديگــر بــوده و ميتواتــد
بــه يــک شــبکه ويــا سيســتم متصــل گــردد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه در تعريــف و توصيــف شــبکه فرايندهــا و تقابــل
بيــن آنهــا
مراحل بعدی به ترتیب عبارتند از :
•تعيين صاحبان فرآيندها
•طراحي فرايند
•تعيين فعاليتهاي درون يک فرايند
•تعيين الزامات پايش واندازه گيري
• مستند سازي فرآيندها
•تصديــق فرآينــد در مقايســه بــا هــدف طرحريــزي شــده

بــراي آن
•استقرار فرآيندگرايي
oتجزيه و تحليل فرآيندها
oاقدام اصالحي و بهبود فرآيندها
مطالعــه مــوردی – طرحریــزی و اســتقرار نظــام مدیریــت
فراینــدی در حــوزه فنــاوری اطالعــات
در جهــت بهبــود اثربخــش سیســتم مدیریــت فرآیندهــا و
اســتفاده از اســتانداردها و مــدل هــا و الگوهــای معتبــر بیــن
المللــی فرآینــدی ،چــه در زمینــه هــای فرآیندهــای عمومــی
و چــه در زمینــه فرآیندهــای تخصصــی ســازمان هــای ICT
محــور ،پــروژه بــاز مهندســی فرآیندهــای ســازمانی بــه شــرح
زیــر در یکــی از ســازمانهای حــوزه  ICTطرحریــزی و اجــرا
گردیــد.
فاز یک -بررسی وضعیت جاری فرآیندها







بازنگری مستندات با توجه به تغییرات جریان های کاری و ساختارسازمانی

اصالح چک لیست های ممیزی و بازرسی با با توجه اکید به ارزیابی فرآیند از دیدتخصصی

شناسایی نیازهای ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی

اصالح ساختار شناسنامه فرآیندها

جاری سازمان



فاز دو -بررسی شاخص های فرآیندی






بازنگری شاخص های فرآیندی در جلسات مشترک با حضور مالک و همکاران فرآیند

بازنگری دوره پایش ،نحوه محاسبه ،گزارش دهنده و گزارش گیرنده هر شاخص
استفاده از مدل های تعالی سازمانی جهت تعریف و بهبود شاخص ها
تعیین نوع شاخص از دیدگاه اثربخشی ،کارایی KRI ،و  KPIو PI

جاری سازمان

فاز سه – بهبود ساختار فرآیندی با استفاده از الگوهای
عمومی فرآیندی

بهره گیری از چارچوب طبقه بندی فرآیندها ) (PCFمرکز کیفیت و بهره وری )(APQC
الگو برداری از خطوط راهنمای  eTOMو ITIL
بهره گیری از استاندارد ISO 9001
گروه بندی فرآیندهای طرحریزی شده بر اساس ابعاد سازمان و اهمیت و پیچیدگی فعالیتها

فاز چهار -بهبود ساختار فرآیندی با استفاده از مدل
های معتبر تخصصی  ICTمحور فرآیندی

استفاده استانداردهای  ISO 20001و  ISO 27001به عنوان مراجع اصلی بهبود فرآیندهای
 ICTبنیان
بهره گیری از مدل  e-TOMدر جهت بهبود فرآیندهای تخصصی و همچنین سایر مدلهای
مدیریت سازمان از قبیل Cobit

فاز پنج -تغییر مستندات متناسب با تغییرات ساختار
فرآیندی

تدوین نقشه فرآیندی
تهیه و تغییر شناسنامه فرآیندها و سایر مستندات وابسته
ابالغ تغییرات ساختار فرآیندی به کارکنان و ارائه آموزش های الزم

فاز یک -بررسی وضعیت جاری فرآیندها
در ایــن فــاز وضعیــت فعالیتهــا و فرآیندهــای جــاری در
ســازمان هــم از جهــت اجــرا و هــم از جهــت مســتندات
مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد .تمامــی روش هــای اجرایــی
و دســتورالعمل هــا بــا مشــارکت ذینفعــان مســتندات مــورد
بازنگــری قــرار گرفتــه و اصــاح مــی شــود .همچنیــن بــه
مــوازات ایــن اقــدام ،بهتــر اســت کــه بازرســی دوره ای بــا
تاکیــد بیشــتر بــر جنــس فرآینــدی و بــه صــورت تخصصــی
در تمامــی واحدهــا انجــام شــود.
فاز دو -بررسی شاخص های فرآیندی
در ایــن فــاز تمامــی شــاخص هــای فرآینــدی در جلســات
مشــترکی کــه بــا حضــور صاحبــان و همــکاران فرآینــد
برگــزار مــی شــود بــر اســاس نحــوه محاســبه ،دوره
پایــش ،گــزارش دهنــده و گــزارش گیرنــده ،بازنگــری شــود.
همچنیــن الزم اســت بــا اســتفاده از مــدل هــای تعالــی
ســازمانی شــامل مــدل  ، EFQMمــدل جایــزه ملــی کیفیــت
و ســایر مدلهــای ملــی و بیــن المللــی بــه عنــوان یــک اقــدام
بهبــود موثــر در ایــن خصــوص مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بایــد در ایــن مرحلــه اقدامــات الزم
بــرای توســعه داشــبورد مدیریتــی نیــز انجــام شــود .بالطبــع
طرحریــزی شــاخصها بــا اســتفاده از روابــط علــی و معلولــی
بیــن شــاخصهای  KPIو  PIو  KRIانجــام شــد.
فــاز ســه -بهــره گیــری از الگوهــای عمومــی فرآینــدی در
جهــت بهبــود ســاختار فرآینــدی
در صــورت اســتفاده از خطــوط راهنمــا از جملــه ITIL،
 eTOMو یــا ســاختار APQC؛ ارزیابــی تطابــق فرآیندهــای
طرحریــزی شــده بــا خطــوط راهنمــای اعــام شــده بایــد
انجــام شــود.
فــاز چهــار -بهــره گیــری از مــدل هــای معتبــر تخصصــی
 ICTمحــور در جهــت بهبــود ســاختار فرآینــدی
بــا توجــه بــه ماهیــت کســب و کار پــس از بررســی فرآیندهــا
از دیــدگاه عمومــی ،فــاز بعــدی پــروژه در جهــت بهبــود
فرآیندهــای تخصصــی فنــاوری اطالعــات آغــاز گردیــد .بــه
ایــن منظــور از اســتانداردهای  1-20000 ISOو 27001 ISO
بــه عنــوان مراجــع اصلــی بهبــود فرآیندهــای حــوزه فنــاوری
اطالعــات اســتفاده مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت اســتاندارد
 4-20000 ISOبــه عنــوان یــک مرجــع معتبــر نقــش بــه
ســزایی در اصــاح و بهبــود ســاختار فرآیندهــای ایــن حــوزه
ایفــا مــی نمایــد .همچنیــن در جهــت پایــه ریــزی برخــی
فرآیندهــای حــوزه ارتباطــات همچــون فرآینــد مدیریــت
تقلــب از مــدل  e-TOMقابــل اســتفاده مــی باشــد .بــه لحــاظ
اهمیــت ایــن فــاز از پــروژه در ادامــه بــه بررســی تعــدادی از
فرآیندهــای بهبــود یافتــه بــا مــدل هــای ذکــر شــده مــی
پردازیــم:
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فرآینــد مدیریــت ظرفیــت :ایــن فرآینــد بــه شناســایی
الزامــات عملکــردی و ظرفیــت فعلــی و آتــی و انجــام
توافــق بــر آن هــا مــی پــردازد .ایجــاد طــرح ظرفیــت بــر
اســاس الزامــات ظرفیــت و عملکــرد ،فراهــم آوری ظرفیــت
بــه منظــور بــرآورده ســازی الزامــات عملکــردی و ظرفیــت
فعلــی ،پایــش و تحلیــل نمــودن مصــرف ظرفیــت و تنظیــم
و تعدیــل نمــودن عملکــرد ،فراهــم آوری ظرفیــت ،بــه
منظــور مواجــه شــدن بــا نیــاز ظرفیــت در آینــده و الزامــات
عملکــردی ،انعــکاس تغییــرات ظرفیــت و عملکــرد در طــرح
ظرفیــت از فعالیــت هــای اصلــی ایــن فرآینــد مــی باشــد.
ورودی هــای اصلــی ایــن فرآینــد شــامل طــرح بودجــه و
برنامــه هــای آن ،برنامــه هــا و اهــداف تجــاری ســازمان،
وضعیــت موجــود امکانــات و تجهیــزات شــرکت و بازخــورد
تحقــق طــرح ظرفیــت مــی باشــد و مهــم تریــن خروجــی
ایــن فرآینــد طــرح ظرفیــت مــی باشــد.
مدیریــت پیکــره بنــدی :شناســایی بخــش هــای مــورد
نیــاز مدیریــت پیکــره بنــدی ،ثبــت و گــزارش وضعیــت
اجــزاء پیکــره بنــدی و اصالحــات ،کنتــرل تغییــرات اجــزاء
ذیــل مدیریــت پیکــره بنــدی ،تضمیــن نمــودن یکپارچگــی
سیســتم  ،خدمــات و اجــزاء خدمــات ،کنتــرل پیکــره بنــدی
اجــزاء منتشــر شــده ،ثبت نمــودن و طبقــه بندی درخواســت
تغییــرات ،تاییــد درخواســت هــای تغییــرات  ،قبــل از اجــرا و
پیــاده ســازی ،طراحــی یــک برنامــه تغییــرات و نشــر و ارائــه
اطالعــات مرتبــط بــا آن بــه طــرف هــای ذینفــع ،گســترش
دادن تغییــرات پذیرفتــه شــده و آزمایــش نمــودن آنهــا،
بازبینــی نمــودن تغییــرات ناموفــق و اصــاح آنهــا از فعالیــت
هــای اصلــی ایــن فرآینــد مــی باشــد .تجهیــزات ،اطالعــات
و  updateهــای تجهیــزات ،تغییــرات مــورد نیــاز ،محصــوالت
و فرایندهــا ،عناصــر شــبکه و درخواســت هــای دسترســی
از مهمتریــن ورودی هــای ایــن فرآینــد و تغییــرات اعمــال
شــده در پیکــره بنــدی  ،اعمــال تغییــرات درخواســت شــده،
شــبکه یکپارچــه  CMDBبــه روز و ارائــه دسترســی هــای
مــورد نیــاز از مهــم تریــن خروجــی هــای ایــن فرآینــد مــی
باشــد.
مدیریــت تکنولــوژی :تببیــن اســتراتژی هــای تکنولــوژی
(شــامل فرآیندهــا ،ســرویس هــا ،خدمــات و تجهیــزات)،
تحلیــل وضعیــت تکنولــوژی هــا (شــامل فرآیندهــا ،ســرویس
هــا ،خدمــات و تجهیــزات) ،شناســایی گزینــه هــای ممکــن
بــرای تغییــر و یــا اصــاح تکنولوژیهــای موجــود ،شناســایی
و پیشــنهاد تکنولــوژی هــای جدیــد ،طرحریــزی تغییــرات
تکنولــوژی ،اجــرای پــروژه دســت یابــی بــه تکنولــوژی گام
هــای اصلــی اجــرای ایــن فرآینــد مــی باشــد.
فــاز پنــج -تغییــر و بــه روز رســانی مســتندات مطابــق بــا
تغییــرات ســاختار فرآینــدی

پــس از ســازماندهی فرآیندهــای جدیــد و اصــاح فرآیندهای
موجــود در سیســتم مدیریــت ،لیســت فرآیندهــای طرحریزی
شــده بــر اســاس گــروه هــای فرآینــدی و نقشــه فرآینــدی
و تعامــات مابیــن فرآیندهــا مطابــق بــا جــدول زیــر قابــل
پیــاده ســازی اســت.
همچنیــن شناســنامه فرآیندهــا مطابــق بــا تمامــی اجــزای
فرآینــدی بــرای تمامــی فرآیندهــای ســازمان بایــد تدویــن
و بــه روزرســانی شــود .شناســنامه فرآیندهــای شــرکت مــی
توانــد بــر اســاس مــدل  SIPOCطراحــی شــده اســت ،و
تمامــی ابعــاد یــک فرآینــد شــامل هــدف فرآینــد ،تامیــن
کننــدگان ورودی هــا ،ورودی هــا ،فعالیــت هــا ،خروجــی هــا،
دریافــت کننــدگان خروجــی هــا ،مالــک فرآینــد ،همــکاران
فرآینــد ،منابــع مــورد نیــاز ،صالحیــت هــای مــورد نیــاز،
مســتندات مرتبــط بــا فرآینــد ،بندهــای اســتانداردهای
سیســتم مدیریــت ،شــاخص هــای پایــش فرآینــد ،نــوع
شــاخص از حیــث اثربخشــی ،کارایــی BI ،و  ،KPIدوره پایــش
هــر شــاخص ،نحــوه محاســبه شــاخص ،فنــون آمــاری مــورد
اســتفاده و گــزارش گیرنــده شــاخص را در بــر بگیــرد.
فــاز شــش -محاســبه بلــوغ فرآیندهــا و تعییــن فرآیندهــای
کلیــدی جهــت بهبــود
پــس از جــاری ســازی فرآیندهــای بازنگــری شــده و
فرآیندهــای جدیــد ،محاســبه بلــوغ فرآیندهــای ســازمانی بــا
بهینــه کاوی از اســتاندارد  15504 ISOانجــام پذیــر .بدیــن
ترتیــب کــه بلــوغ هــر فرآینــد بــا اســتفاده از چــک لیســت
تهیــه شــده جهــت ســنجش بلــوغ آن فرآینــد محاســبه مــی
شــود .ســاختار هــر چــک لیســت بــه گونــه ای اســت کــه هــر
فرآینــد را از دو جنبــه عمومــی و تخصصــی مــورد ارزیابــی
قــرار مــی دهــد و در نهایــت امتیــاز بلــوغ آن فرآینــد را
محاســبه مــی کنــد.

تازههایایزو

در این بخش میخوانید :

استانداردهای بین المللی جدید برای ممیزان ،فرایند جمع آوری اطالعات را بهبود می بخشد
تنفس هوایی پاکتر به مدد استاندارد
حفظ سالمت غذا ،از مزرعه تا بشقاب
ایزو با راهنمای پایداری در تدوین استانداردها ،آینده روشن تری را ترسیم می کند
زیر نورافکن لیزر
اندازه گیری قرار گیری انسان در معرض 5G
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اســتانداردهای بیــن المللــی جدیــد بــرای
ـود
ـات را بهبـ
ـع آوری اطالعـ
ـد جمـ
ـزان ،فراینـ
ممیـ
مــی بخشــد
فراوانــی بســتههای حســابداری و /یــا سیســتمهای
برنامهریــزی منابــع ســازمانی ( )ERPدر بــازار بــه ایــن معنــی
اســت کــه حسابرســان بــرای کســب همــه اطالعــات مــورد
نیــاز خــود بــه زمــان و ادراک بیشــتری نیــاز دارنــد .اســتاندارد
جدیــدی کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت بــه جم ـعآوری
کارآمدتــر و قابــل اعتمــاد دادههــای حسابرســی در کل صنعــت
کمــک خواهــد کــرد.
هــدف اســتاندارد ( 21378 ISOجمــع آوری دادههــای
حسابرســی) کمــک بــه دسترســی حسابرســان و کشــف
دادههــای حسابرســی بــا اســتاندارد ســازی فراینــد شناســایی
 ،طبقــه بنــدی و گــردآوری اســت .ایــن کار قابلیــت دسترســی
و شــفافیت دادههــای حسابرســی را تســهیل میکنــد ،فرآینــد
گــردآوری را اســتاندارد کــرده و از مــوازی کاری اجتناب میکند.
ایــن امــر کارآیــی حسابرســان را افزایــش داده و موجــب صرفــه
جویــی در وقــت و تــاش ارزشــمند آنهــا و همچنیــن بهبــود
اثربخشــی حسابرســی میشــود.
ایــن اســتاندارد بــرای دادههــای استخراجشــده در حوزههایــی
ماننــد دفتــرکل ،حســابهای دریافتنــی ،فــروش ،حســابهای
پرداختنــی ،خریــد ،موجــودی و ماشــین آالت و تجهیــزات مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
اســتاندارد  21378 ISOچارچــوب مشــترکی را بــرای عناصــر
دادههــای حســابداری تعریــف میکنــد و اطالعــات الزم بــرای
اســتخراج مــوارد مرتبــط و همچنیــن روشــی بــرای انتقــال
مــداوم اطالعــات ،بــدون در نظــر گرفتــن بســته حســابداری یــا
سیســتم  ERPمــورد اســتفاده فراهــم میکنــد .ایــن اســتاندارد
بــرای دادههــای استخراجشــده در حوزههایــی ماننــد دفتــرکل،
حســابهای دریافتنــی ،فــروش ،حســابهای پرداختنــی،
خریــد ،موجــودی و ماشــین آالت و تجهیــزات کاربــرد دارد.
ایــن اســتاندارد جدیــد بــرای دولــت هــا  ،حسابرســان داخلــی و
خارجــی  ،حسابرســی هــا و ذینفعــان مرتبط مانند فروشــندگان
 ERPو نــرم افزارهــای حســابداری مفیــد خواهــد بود.
 21378 ISOدر کمیتــه فنــی ایــزو ( 295 ISO/TCخدمــات داده
حسابرســی) ،کــه دبیرخانــه آن برعهــده اداره اســتاندارد چیــن
 ))SACمیباشــد ،تدویــن شــده اســت.

تنفس هوایی پاکتر به مدد استاندارد
EN 13247-7:2019
آلودگــی هــوا یــک مشــکل جــدی در بســیاری از نقــاط جهــان
اســت .خوشــبختانه ،اســتانداردها مــی تواننــد بــه کاهش اثــر آن
بــر ســامت ،کمــک کننــد و ایــن موضوعــی اســت کــه اخیــرا ً
 ENقــرار گرفتــه اســت .اســتاندارد  ENمــورد تائیــد اســتاندارد
بــا عنــوان دســتگاههای محافــظ تنفســی13274-7:2019 -
روش هــای آزمــون -بخــش  :7تعییــن نفــوذ فیلتــر ذرات ،رویــه
تعییــن فیلتــر نفــوذ ذرات را بــرای دســتگاه های محافظ تنفســی
مشــخص مــی کنــد .ایــن اســتاندارد ،بخــش هفتــم از مجموعــه
اســت کــه روش هــای آزمــون مرتبــط با دســتگاه EN 13274
.هــای محافــظ تنفســی مــورد اســتفاده در اروپــا را ارائه مــی کند
الزامــات دو  EN 132747-7بــه طــور خــاص ،اســتاندارد
آزمــون افشــانه را ارائــه مــی کنــد کــه خصوصیــات فیلتــر نفــوذ
دســتگاه هــای محافــظ تنفســی هــوای استنشــاق شــده از یــک
محیــط خطرنــاک را ارزیابــی مــی نماینــد .ایــن مــدرک روش
هــای آزمــون موجــود را کــه پیشــتر در صنعــت اســتفاده مــی
شــد ،بــه روزآوری کــرده و جنبــه هــای خاصــی از آن را بهبــود
بخشــیده و هــدف از آن تبدیــل شــدن بــه مرجعــی بــرای تمامی
.اســتانداردهای عملکــرد دســتگاه هــای محافــظ تنفســی اســت
اهمیــت ایــن اســتاندارد در ایــن اســت کــه روش مناســبی بــرای
تعییــن کمیــت مقــداری اســت کــه دســتگاه هــای محافظــت
تنفســی خطــرات ناشــی از ذرات معلــق در هــوا را کاهــش داده
و درنتیجــه از کاربــر در یــک محیــط خطرنــاک محافظــت مــی
کنند .
از آنجــا کــه ایــن اســتاندارد تضمیــن مــی کنــد کــه افــرادی کــه
دســتگاه هــای محافــظ تنفســی را می پوشــند مــی تواننــد هوای
تصفیــه شــده را تنفــس کننــد ،بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد تــا
فعالیــت هــای خــود را بــدون نگرانــی نســبت بــه اثــرات جانبــی
احتمالــی ادامــه دهنــد .ایــن اثــرات مــی تواننــد کوتــاه مــدت
باشــند؛ همچــون ســرفه ،خــس خــس ،آســم و رینیــت (ورم
مخــاط بینــی) یــا بلنــد مــدت همچــون ســرطان ســینه یــا
بیمــاری مزمــن انســدادی ریــه.
ایــن اســتاندارد بــه همــراه دیگــر اســتانداردهای مجموعــه
تدویــن شــده کــه  CEN/TC 79توســط EN 13724-7
مســئولیت دبیرخانــه آن بــه عهــده ســازمان اســتاندارد آلمــان
.مــی باشــد )(DIN

امنیــت غذایــی  -قســمت  :۶تغذیــه و تولیــد غــذای حیوانــات)
 ISO/TS 22002-5توســط گــروه کاری ( WG 10حمــل
و نقــل و ذخیرهســازی) زیــر نظــر کمیتــه فنــی ISO/TC 34
(محصــوالت غذایــی) و کمیتــه فرعــی (17 SCسیســتمهای
مدیریــت امنیــت غذایــی) تدویــن شــده اســت .دبیرخانــه ایــن
کمیتــه فرعی توســط اســتاندارد دانمــارک ( )DSاداره میشــود.

حفظ سالمت غذا ،از مزرعه تا بشقاب
برنامههــای پیشنیــاز ( ،)PRPsیکــی از الزامــات کلیــدی
اســتاندارد ( 22000 ISOمعروفتریــن اســتاندارد بینالمللــی
ن فعالیتهــا و
بــرای امنیــت زنجیــره غذایــی) هســتند .ایــ 
شــرایط اساســی بــرای حفــظ ایمنــی مــواد غذایــی در ســازمان و
کل زنجیــره غذایــی ضــروری هســتند .پرونــده کاری ایزو شــامل
مجموعــه مشــخصات فنــی ( )TSاســت کــه بــه حمایــت از برنامه
هــای پیــش نیــاز و کمــک بــه کنتــرل خطــرات ایمنــی مــواد
غذایــی در فراینــد تولیــد اختصــاص دارد.
آخریــن نســخه در دســت انتشــار ( 5-22002 ISO/TSبرنامــه
هــای پیــش نیــاز بــرای ایمنــی مــواد غذایــی  -قســمت  :5حمل
و نقــل و ذخیــره ســازی) اســت کــه الزامــات برنامههــای پیــش
نیــاز بــرای حمــل و نقــل و ذخیــره ســازی در زنجیــره غذایــی را
مشــخص میکنــد.
الــی راپانــژ ،نماینــده گــروه کاری تدویــن مشــخصات فنــی اظهار
داشــت 5-22002 ISO/TS :بــه افــراد مرتبــط در حمــل و نقــل
مــواد غذایــی بــرای محافظــت از غذاهــا ،مــواد اولیــه ،مــواد خــام
و بســتهبندی کمــک خواهــد کــرد تــا اطمینــان یابنــد کــه ایــن
محصــوالت بــه طــور ایمــن بــه بشــقابهای مــا میرســند.
ایــن کار رویکــرد هماهنــگ تــری بــرای امنیــت غذایــی در طول
زنجیــره غذایــی فراهــم خواهــد کــرد کــه کنتــرل و بازرســی را
آســانتر کــرده و منجــر بــه کاهــش خطــرات آلودگــی یــا فاســد
شــدن میگــردد.
 ISO/TS 22002-5یکــی از مجموعــه شــش گانــه
مشــخصات فنــی بــرای برنامههــای پیــش نیــاز ( )PRPsدر
امنیــت غذایــی بــا هــدف کمــک بــه کاربــران جهــت بــرآورده
کــردن الزامــات ایــزو  ۲۲۰۰۰میباشــد.
این مجموعه شامل موارد زیر است :
• ( ISO/TS 22002-1،برنامههــای پیــش نیــاز در زمینــه
امنیــت غذایــی  -قســمت  :۱تولیــد غــذا)
•  ،ISO/TS 22002- 2برنامههــای پیــش نیــاز در زمینــه
امنیــت غذایــی  -قســمت  :۲تــدارکات)
•  ،ISO/TS 22002- 3برنامههــای پیــش نیــاز در زمینــه
امنیــت غذایــی  -قســمت  :۳کشــاورزی)
•  ،ISO/TS 22002-4برنامههــای پیــش نیــاز در زمینــه
امنیــت غذایــی  -قســمت  :۴تولیــد بســتهبندی مــواد غذایــی)
•  ، ISO/TS 22002-6برنامههــای پیــش نیــاز در زمینــه

ایزو با راهنمای پایداری در تدوین استانداردها ،آینده
روشن تری را ترسیم می کند
اســتانداردهای بینالمللــی ابــزاری ضــروری بــرای مواجــه شــدن با
بســیاری از چالشهــای بحرانــی جهــان بــه ویــژه مــوارد مربــوط
بــه توســعه پایــدار هســتند .ایــزو بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع،
راهنمایــی در مــورد چگونگــی رســیدگی بــه مقولــه پایــداری در
همــه خروجیهــای خــود دارد کــه بــه تازگــی به روز شــده اســت.
راهنمــای  82ایــزو (دســتورالعملهایی بــرای بــه پرداختــن بــه
پایــداری در اســتانداردها) بــه پدیدآورندگان اســتاندارد توصیههایی
دربــاره چگونگــی در نظــر گرفتــن مســائل مربوط بــه پایــداری در
پیــش نویس یــا تجدیدنظــر اســتانداردهای ایــزو ارائــه میدهد که
بــه افزایــش آگاهــی دربــاره چالشهــای توســعه پایــدار در میــان
تدویــن کننــدگان اســتاندارد کمــک میکنــد و رویکــردی ثابــت و
نظــام منــد برای شناســایی و ارزیابــی عوامل پایــداری ذاتــی در هر
پــروژه اســتاندارد ســازی و همچنیــن روشــی بــرای بازتــاب ایــن
عوامــل در متــن نهایــی فراهــم میکنــد.
ایــن راهنمــا بــه روز شــده تــا اطالعــات مربــوط بــه چگونگــی
پشــتیبانی اســتانداردهای ایــزو از اهــداف توســعه پایــدار ســازمان
ملــل متحــد( )SDGsرا در بــر گیــرد ،ابتــکاری جهانــی کــه بــرای
تغییــر جهان به مســیری پــر رونق ،فراگیــر و انعطافپذیــر طراحی
شدهاســت .همچنیــن راهنمایــی بــرای شناســایی مشــارکت بــا
ســایر ســازمانها بــرای افزایــش توانایــی یکپارچهســازی ایــن
اهــداف در فرآینــد تهیــه پیشنویــس را ارایــه میدهــد.
جیمــی یولــر ،رئیــس کارگــروه تخصصی کــه ایــن راهنمــا را مورد
بازبینــی قــرار داده ابــراز داشــت ایــن راهنمــا تضمین خواهــد کرد
کــه اســتانداردهای ایــزو در کمــک بــه دولـت ،صنعــت و مصــرف
کننــدگان در دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل
متحــد نقش داشــته باشــند.
ایــن راهنمــا موجــب بهبــود درک اعضــای کمیتــه از پایــداری و
همچنیــن پیچیدگــی آن مــی شــود .همچنیــن آنها را به کســب
تخصــص و مشــارکت بیشــتر در زمینه توســعه پایدار و شناســایی
و پرداختــن بــه مقولــه پایــداری در تدویــن اســتانداردها تشــویق
خواهــد کــرد.
ایــن مســاله موجــب افزایــش ارزش ســهم اســتاندارد هــای بیــن
المللــی  ISOدر ســاخت جهانــی بهتــر بــرای همــه ما خواهد شــد.
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کمیتــه فنــی  IEC 76اســتاندارد هــای ایمنی بــرای لیزرهــا را ارائه
مــی دهد.
امــروزه فنــاوری لیــزر صــرف نظــر از مضــر بــودن آن در صــورت
عــدم رعایــت اســتاندارد هــای ایمنــی سرســخت ،بــه صــورت
گســترده اســتفاده مــی گــردد .تجــارب و تخصــص  IECدر زمینــه
تولیــد مشــخصات ایمنی بــرای لیزرهــا در میان تنظیــم کنندگان
(مقــررات) و سراســر ایــن صنعــت شــناخته شــده اســت.
پرتوی روشن
فنــاوری لیــزر در حــوزه های متعــددی ،از عملیــات جراحی گرفته
تــا پرینــت ،بــه کار گرفتــه مــی شــود .لیزرها پرتــو بســیار باریک و
تابناکــی از نــور تولیــد مــی کننــد .بر خــاف نــور خورشــید  ،موج
هــای لیــزر دارای طــول هــای مشــابه هســتند و همگــی در یــک
فــاز (بــا یــک فرکانــس) حرکــت مــی کنند.کلمــه لیــزر مخفــف
تقویــت نــور بــه روش گســیل القایــی تابــش (Light Amplification
 )by Stimulated Emission of Radiationاســت .اولیــن بــار آلبــرت
انیشــتین در ســال  1917نظریــه گســیل القایــی تابــش را مطــرح
کــرد .او بــه منظــور توصیــف ضرایب احتمــال برای گســیل القایی
تابــش الکترومغناطیســی ،از قانــون تابــش پالنــک اســتفاده کــرد.
بــر اســاس نظریــه وی میتــوان الکتــرون هــا را بــه تابــش نــور
بــا طــول مــوج هــای خــاص تحریــک كــرد .بــا وجــود اینکــه بعــد
از حــدود  40ســال دانشــمندان توانســتند یــک دســتگاه کاربردی
جهــت بهــره گیــری از ایــن نظریــه اختــراع کننــد ،ایــن نظریــه
اصــل بنیــادی تمامــی لیرزهایــی کــه امــروزه بــه کار میرونــد ،بود.
در حالیکــه فنــاوری لیــزر منجــر بــه پیشــرفت هــای فنــی
چشــمگیری در حــوزه مختلــف شــده اســت ،نگرانی هایــی نیز در
ایــن زمینــه وجــود دارد .لیزرهــا در صــورت نــگاه مســتقیم چشــم
بــه پرتــو و یــا انعــکاس پرتــو از ســطوح آیینــه ای ،مــی تواننــد
باعــث آســیب دیدگی چشــم شــوند .عــاوه بــر آن ،انعــکاس های
منتشــر شــده از یــک پرتــو پرقــدرت میتواننــد بــه همــان انــدازه
باعــث آســیب دیدگی چشــم شــوند .لیزرهای پرقــدرت همچنین
مــی تواننــد باعــث صدمــه بــه پوســت و اشــتعال مــواد اشــتعال
پذیــر شــوند .نــوع آســیب و آســتانه تولیــد هــر نــوع ضایعــه بــه
عوامــل مختلفــی ماننــد خاصیت جــذب مــواد و زمان قــرار گیری
در معــرض نــور لیــزر بســتگی دارد.
طبقه بندی جهانی  IECبرای محصوالت لیزری

کمیتــه فنــی  : IEC 76اصــول ایمنــی و تجهیــزات لیــزری بــرای
تابــش بهینــه بــه منظــور تهیــه اســتاندارد هــای ایمنــی بــرای
لیــزر هــا و  LEDهــا ،فراهــم گردیــد .یکــی از تــاش هــای اصلــی
ایــن کمیتــه فنــی انتشــار  1-60825 IECاســت .ایــن اســتاندارد
بــا توجــه بــه الزامــات ایمنــی و میــزان انتشــار آنهــا ،یــک طــرح
طبقــه بنــدی جهانــی بــرای محصــوالت لیــزری ارائــه مــی دهــد.
ایــن اســتاندارد بــه طــور گســترده ای در صنعــت مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیــرد و در اکثــر کشــورهای جهــان توســط ســازندگان،
نصــب کننــدگان و تنظیــم کننــدگان به عنــوان مرجــع تجهیزات
لیــزری در نظــر گرفتــه مــی شــود .به عنــوان مثــال این اســتاندارد
مشــخصات فاصلــه خطــر اســمی چشــم(Nominal Ocular Hazard
 )Distanceاز منبــع لیــزر را تعییــن می کند ،Jan Daem .کارشــناس
کمیتــه فنــی ،IEC 76اظهــار داشــت" :اگــر در خــارج از محــدوده
خطــر قــرار گرفتــه ایــد ،در معــرض آســیب نیســتید .در صورتیکه
نزدیــک باشــید و بــه پرتــو لیــزر خیــره شــوید ،احتمــال قــوی
آســیب دیدگــی چشــم وجــود دارد ".او همچنیــن افســر انطبــاق
بــا محیــط زیســت در شــرکت  ،Barcoیکــی از تولیــد کننــدگان
پیشــتاز پروژکتــور هــای تصویــری مــورد اســتفاده ســینما اســت.
ایــن شــرکت بطــور ویــژه پروژکتورهــای لیــزری تولیــد مــی کنــد
کــه از لحــاظ انــرژی نســبت بــه پروژکتورهــای ســنتی کارآمدتــر
بــوده و همچنیــن انتظــار مــی رود کــه تصویــر بهتــری را روی
صفحــه نمایــش ارائــه دهــد.
 1-60825 IECیــک انتشــار افقــی اســت ،بــه ایــن معنــی کــه
عمومــی اســت و چارچوبــی جهانــی بــرای اکثــر کمیتــه هــای
فنــی دیگــر  IECکــه اســتاندارد هــای الزم برای محصــوالت خاص
لیــزری ماننــد چاپگــر ،اســکنر بارکــد و غیــره را تدوین مــی کنند،
ارائــه مــی دهــد .ایــن اســتاندارد تضمین می کنــد که تمام اســناد
استانداردســازی تدویــن شــده توســط هــر کمیتــه فنی منســجم
باشند.
کمیتــه فنــی  76بــه هفــت گــروه کاری ( )WGتقســیم مــی
شــود کــه دامنــه هــای مختلفــی دارنــد .بــرای مثــال کارگــروه 7
اســتانداردهای لیزرهــای پرقــدرت را تدویــن می کنــد .این کمیته
فنــی  35ســند منتشــر کــرده اســت و در حــال حاضــر روی 12
نشــریه فعالیــت مــی کنــد کــه همگــی ویرایــش هــای جدیــد
اســتاندارد هــای موجــود هســتند .ایــن اســتاندارد بــا کمیســیون
بیــن المللــی حفاظــت در برابــر پرتوهای غیــر یونســاز ( )ICNIRPو
کمیســیون بینالمللــی پرتوافشــانی (CIE) همکاری نزدیکــی دارد.
مزیتیبرایصنعت
مشــارکت در کار استانداردســازی باعــث مــی شــود کــه از هرگونــه
تغییــری در امــر استانداردســازی مطلــع شــویم و ناچار بــه طراحی
مجــدد محصــوالت خــود بــرای مطابقــت نباشــیم .همچنیــن
ترســیم تمــام فرآینــد طراحــی تــا معرفــی بــه بــازار بهتــر صورت
مــی گیــرد.
زمــان صــرف شــده در امــر استانداردســازی نــه تنها هــدف بزرگی
در مقیــاس جامعــه دارد بلکــه بــه تولیــد کننــدگان دخیــل در امر
استانداردســازی کمــک مــی کنــد کــه بــرای پاســخگویی بــه نیاز
هــای بــازار آمادگی بیشــتری داشــته باشــند.

اندازه گیری قرار گیری انسان در معرض 5G
 IECبــرای اطمینــان از ارزیابــی صحیــح میدانهــای الکرتومغناطیســی
ب ـرای آزمایــش شــبکه و دســتگاه  ،5Gبهرتیــن روش هــا را بــه اش ـراک
مــی گــذارد.
 5Gآخریــن نســل از فنــاوری شــبکه تلفــن همـراه اســت کــه عــاوه بــر
رسعــت دانلــود باالتــر از شــبکه هــای  4Gفعلــی ،دارای ظرفیت بیشــری
مــی باشــد .ایــن بــه ایــن معناســت کــه بارگــذاری نســخه کیفیــت بــاالی
یــک فیلــم ســه ســاعته کــه در حــال حــارض بــا شــبکه  4Gحــدود چنــد
دقیقــه طــول مــی کشــد ،بــه چنــد ثانیــه کاهــش مییابــد .مهــم تــر از
آن اینرتنــت  ،5Gزمینــه را ب ـرای طیــف وســیعی از فنــاوری هــا ماننــد
اینرتنــت اشــیا ( ،)IOTواقعیــت افــزوده ( )ARو واقعیــت مجــازی ()VR
فراهــم مــی ســازد.
آقــای  ،Mike Woodرئیــس کمیتــه فنــی  IEC 106کــه مســئولیت
تدویــن اســتاندارد هــای بیــن املللــی روش هــای اندازهگیــری و
محاســبه بــرای ارزیابــی قــرار گیــری انســان در معــرض میــدان هــای
الکرتیکــی ،مغناطیســی و الکرتومغناطیســی را بــر عهــده دارد ،اظهــار
کــرد »:اینرتنــت  5Gانقالبــی در ارتباطــات بــی ســیم ایجــاد خواهــد
کــرد و نقــش مهمــی در جامعــه متصــل مــا در آینــده و همچنیــن در
هموارســازی مســیر بــه ســوی اینرتنــت پیرشفتــه اشــیا خواهــد داشــت».
اعضــای کمیتــه  106 TCمتشــکل از کارشناســان اپراتــور هــای تلفــن
هم ـراه ،تولیــد کننــدگان تلفــن هم ـراه ،دانشــگاه هــا ،قانــون گــذاران و
آزمایشــگاه هــا مــی باشــد.
مزایای بزرگ بالقوه
آقــای  Woodدر گفتگــو بــا  e-techاظهــار داشــت « :دانســن اهمیــت
اینرتنــت  5Gو ارتباطــات بــی ســیم در مقیــاس جهانــی ،عاملــی اســت
کــه متخصصــان مــا را کــه ســاعات زیــادی از جملــه زمــان شــخصی قابــل
توجهــی را ب ـرای کار بــر روی اســتاندارد ســازی بیــن املللــی اختصــاص
مــی دهنــد ،ســوق مــی دهــد».
در صــورت اســتفاده صحیــح ،ایــن فنــاوری نــه تنهــا رسعــت بارگیــری و
بارگــذاری را از طریــق شــبکه تلفــن هم ـراه افزایــش مــی دهــد بلکــه
اتصــال میلیاردهــا دســتگاه  IOTو همچنیــن کاهــش زمــان پاســخگویی
شــبکه را نیــز فراهــم مــی کنــد .ایــن امــر طیــف گســرده ای از امکانــات
جدیــد در رباتیــک ،سیســتم ایمنــی خــودرو و کاربردهــای پزشــکی از راه
دور مهیــا خواهــد کــرد.
در عمــل ،اینرتنــت  5Gزمــان ذخیــره ســازی داده در تلفــن همــراه را
قویــا کاهــش خواهــد داد و تجربــه بهــری را بـرای مشــری بــه ارمغــان
خواهــد آورد .از همــه مهمــر آزمایشــات انجــام شــده در رستــارس جهــان،
پیشــاپیش مزایــای گســرده احتاملــی کاربردهــای صنعتــی و پزشــکی آن
را خاطرنشــان کــرده اســت .در اوایــل ســال جــاری رســانه هــای چینــی
از کمــک اینرتنــت  5Gبــه جراحــی مغــز از راه دور یــک بیــار توســط

دســت هــای رباتیکــی کــه  3000کیلومــر بــا جــراح فاصلــه داشــت،
خــر دادنــد .عملیــات جراحــی از راه دور بــا اســتفاده از دســت هــای
رباتیکــی بــه دلیــل تاخیــر در شــبکه هــای معمولــی  4Gغیرممکــن بــود.
آزمایــش هــای میدانــی  5Gبــه خوبــی در حــال انجــام اســت و امســال
تعــدادی از اپراتورهــا ،شــبکه راه انــدازی خواهنــد کــرد 5G .کــه در
ابتــدا توســط  4Gپشــتیبانی مــی شــود ،بــه عنــوان ســتون ارتباطــات
مــورد نیــاز ب ـرای رشــد روزافــزون داده هــا و اتصــال ،اعــم از میلیــارد
هــا دســتگاه متصــل  ،IoTاتومبیــل هــای خــودران و شــهرهای هوشــمند
اســتفاده خواهــد شــد .یقینــا ایمنــی انســان و انطبــاق دســتگاه رضوری
اســت کــه  IECدر ایــن حیطــه تبحــر دارد 106 TC .اخی ـرا بــا انتشــار
گــزارش جدیــد فنــی  IECدر مــورد ارزیابــی قــرار گرفــن انســان در
معــرض میــدان هــای فرکانــس رادیویــی در جــوار ایســتگاه هــای پایــه،
نقــش کلیــدی را ایفــا میکنــد .ایــن گـزارش بــه دنبــال انتشــار اســتاندارد
جدیــد ( )62232 IECدر ســال  ،2017منتــر شــد.
اطالعات دقیق الزمه ایمنی است
 62232 IECروش هایــی بـرای تعییــن قــدرت میــدان فرکانــس رادیویــی
در نزدیکــی ایســتگاه هــای پایــه ارتبــاط رادیویــی بــا هــدف ارزیابــی در
معــرض ق ـرار گرفــن انســان ارائــه مــی دهــد .ایــن اســتاندارد فرکانــس
 mmWaveرا ب ـرای شــبکه هــای  5Gمــورد اســتفاده ق ـرار مــی دهــد.
 106 TCهمچنیــن ســه گــروه کاری مشــرک بــا  IEEEایجــاد کــرده
اســت تــا اســتانداردهای بیــن املللــی را ب ـرای آزمایــش دســتگاه  5Gدر
آینــده نزدیــک تدویــن کنــد:
• 11 JWGروش هــای محاســباتی بــرای ارزیابــی چگالــی تــوان در
مجــاورت رس و بــدن را مــورد مطالعــه قــرار میدهــد .هــدف آن،
تدویــن یــک اســتاندارد دوگانــه  IEC/IEEEبـرای محاســبه چگالــی تــوان
ناشــی از دســتگاه هــای ارتباطــی بــی ســیم اســت کــه در محــدوده 6
الــی  300گیــگا هرتــز کار میکننــد.
• JWG 12روش هــای انــدازه گیــری بــرای ارزیابــی چگالــی تــوان در
مجــاورت رس و بــدن را مــد نظــر ق ـرار مــی دهــد.
• 13 JWGدر حــال کار بــر روی اســتاندارد دوگانــه  IEC / IEEEب ـرای
روشــهای انــدازه گیــری ،جهــت تعییــن می ـزان جــذب مخصــوص اســت
کــه می ـزان جــذب انــرژی توســط بــدن انســان را زمانــی کــه بــدن در
معــرض میــدان الکرتومغناطیســی فرکانــس رادیویــی ق ـرار مــی گیــرد،
محاســبه مــی کنــد( .محــدود فرکانــس  4الــی  10گیگاهرتــز)
گــزارش فنــی  2019هــر دو ایســتگاه هــای پایــه  5Gو ســلولهای
کوچــک را در بــر مــی گیــرد و بــا بــه تصویــر کشــیدن روشهــای آزمــون
و مثــال هــای کار شــده در ســایت هــای آزمایشــی  ،5Gمنبــع حیاتــی
را ب ـرای اپراتورهــای شــبکه بهــره منــد از  ، 5Gفراهــم مــی کنــد .ایــن
گـزارش بــه ذینفعــان  -از جملــه مدیـران تأسیســات  ،صاحبــان ســاختامن
و دولــت هــا و جوامــع محلــی  -کمــک مــی کنــد تــا اطمینــان حاصــل
کننــد کــه شــبکه هــا و ایســتگاه هــای پایــه خــود را بــه درســتی آزمایــش
مــی کننــد .ایــن گــزارش روش هــای جدیــد آزمایــش  5Gرا نشــان
مــی دهــد ،ثبــات و دقــت جهانــی را ب ـرای آزمایــش ایســتگاه پایــه و
ســلولهای کوچــک بهبــود و اج ـرای ارزیابــی هــای ایمنــی ســایت RF
را از طریــق مثــال هــای کار شــده تســهیل مــی بخشــد.
در حالیکــه  5Gبــه رسعــت در حــال پیرشفــت اســت و شــبکه هــا
گســرش مییابنــد ،آزمایــش ایســتگاه هــای پایــه بــرای اطمینــان از
ایمنــی و انطبــاق آن هــا بــا اســتاندارد هــای قــرار گیــری در معــرض
فرکانــس هــای رادیویــی ( )RFبـرای کاربـران ،قانــون گــذاران و جامعــه
امــری رضوری اســت.
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