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نیره پیروز بخت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

تدوین استاندارد در فناوریهای
نوین ارتباطی ضروری است
کیفیــت برمبنــای مرغوبیــت قیمــت ســرعت و نــوآوری ســنجیده میشــود کــه تمامــی
مولفــه هــا در مجمــوع موضــوع کیفیــت را بــرای مــا مشــخص میکنــد کــه در نهایــت
رضایــت مشــتری را بــه دنبــال دارد.
در ســالهای اخیــر ،قانــون گــذار ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران را بــه عنــوان ســازمان
موظــف بــرای تعییــن راهبــرد ملــی کیفیــت در نظــر گرفتــه اســت و جایزه ملــی کیفیت
ایــران توســط ایــن ســازمان و بــا هماهنگــی بــا نهادهــای دیگــر انجــام میشــود.
موضــوع کیفیــت در کشــورهای اســامی و همچنیــن آســیای دور ،اهمیــت خــودش را
بــروز داده و دروازه هــا بــر روی محصــوالت بــا کیفیــت بــاز شــده اســت ایــن در حالــی
اســت کــه آمریــکا نیــز شــاهد کاهــش کیفیــت در ســال  ۲۰۰۸بــود و متوجــه شــدند
بایــد بهــرهوری و مدیریــت کیفیــت را مــورد توجــه قــرار دهند؛آمریــکا بــا ایــن سیاســت
توانســت بحــران را پشــت ســر بگــذارد .در اتحادیــه اروپــا هــم بــر کیفیــت تاکیــد شــد
ودر نهایــت منجــر بــه اســتاندارد ایــزو شــد.
تفکــر و فرهنــگ اســتاندارد ســازی بایــد در کشــور نهادینــه شــود لــذا تحریــم هــا،
تولیدکننــدگان را بــا مشــکل مواجــه کــرده امــا در هــر شــرایطی بایــد بــه اســتانداردها
توجــه کنیــم و آنهــا را در محصوالتمــان لحــاظ کنیــم از ایــن رو فناوریهــای نویــن بــا
تدبیــر و براســاس اســتانداردها اشــاعه دهیــم .
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اپراتورها موظف به اخذ
گواهی کیفیت هستند

محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری و اطالعات

کیفیــت ،حقالنــاس اســت و همانطــور کــه عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت ،داشــتن گواهینامــه
کیفیــت از واجبــات یــک ســازمان اســت ،اگــر مــدل کیفــی ســازمانها درســت نباشــد نمیتواننــد
خدمــات خوبــی بــه مــردم ارائــه بدهنــد؛ ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی موظــف
اســت در کمیســیون تنظیــم مقــررات ســازوکاری بــرای ارزیابــی تمــام اپراتورهــا و پیگیــری تهیــه
آییننامــه صــدور گواهــی کیفیــت بــرای اپراتورهــا در نظــر بگیــرد.
اپراتورهــا موظــف بــه اخــذ گواهــی کیفیــت هســتند و اگــر مــا در مراکــز تماسمــان بــا کیفیــت بــد
و پاســخگویی نامناســب مواجــه باشــیم ،زمانــی کــه ایــن پارامترهــای ارزیابــی کیفــی درســت نباشــد،
چنیــن اتفاقــی رخ میدهــد بــه همیــن واســطه ســازمان تنظیــم مقــررات بایــد بــرای شــرکتهایی
کــه گواهینامــه کیفیــت ندارنــد محدودیــت در ارائــه خدمــات در نظــر بگیــرد ،ســال  ۹۵مــن متولــی
ارزیابــی کیفیــت در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــودم و متوجــه شــدم انتخــاب شــرکتهای برتــر
بــه آن شــیوه درســت انجــام نمیشــود و معمــوالً بــه شــرکتهای دیگــری ســپرده میشــود تــا
ایــن کار را انجــام بدهنــد و گاهــی اوقــات در ایــن بیــن چکهایــی هــم رد و بــدل میشــود ،آن
زمــان مــن بــه دکتــر واعظــی (وزیــر ارتباطــات وقــت) نامــه نوشــتم و اعــام کــردم کــه در ایــن
اوضــاع مــن اصـ ً
ا متولــی ایــن انتخــاب نیســتم کــه بخواهــم آن را برگــزار کنــم.
اپراتورهایــی کــه گواهــی کیفیــت نداشــته باشــند در ارائــه خدمــات بــا محدودیــت مواجــه خواهنــد
شــد .
افزایــش ســهم اقتصــاد دیجیتــال و تولیــد ملــی بایــد در گــروی افزایــش کیفیت خدمــات و اســتاندارد
ســازی صــورت گیــرد و در ایــن زمینــه معتقدیــم کــه اپراتورهــای ارائــه کننــده ایــن خدمــات بایــد
گواهــی کیفیــت داشــته باشــند.
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مسير توسعه بنگاهها
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران
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بــه طــور طبيعــي مســير رشــد بنگاههــاي صنعتــي در
اقتصادهــاي متعــارف اينگونــه اســت كــه ابتــدا يــك بنــگاه
كوچــك بــا يــك طــرح و ايــده مشــخص بــراي توليــد يــك
محصــول و ارايــه يــك خدمــت بــا ســرمايه نســبتا پاييــن
شــكل ميگيــرد و ايــن بنــگاه در طــي مســير فعاليــت خــود،
بــا توليــد محصــول باكيفيــت كــه در بــازار تقاضــا دارد ،بــا
تــوان بهــرهوري بــاال ،بــا هزينهكــرد روي تحقيــق و توســعه
و ...بــه تدريــج بــزرگ ميشــود .ميتوانيــد نمونههــاي
مختلفــي را ببينيــد يــا داســتان توليــد بنگاههــاي بزرگــي
مثــل مايكروســافت ،سامســونگ ،فيســبوك ،خودروســازها
و ...را بخوانيــد ،بنگاههــاي بســيار بــزرگ و ارزشــمندي كــه
نقطــه شروعشــان يــك دفتــر كار ســاده در يــك اتــاق يــا
يــك پاركينــگ كوچــك خانگــي بــوده اســت.
بــزرگ شــدن بنــگاه در حالــت طبيعــي ناشــي از انحصــار
يــا رانــت يــا رويدادهــاي غيرمترقبــه پيشبينينشــده
نيســت ،بــراي هميــن همزمــان بــا بــزرگ شــدن بنــگاه
از نظــر معيارهــاي متعــارف و تبديــل شــدن آن بــه يــك
بنــگاه متوســط و بعــد بنــگاه بــزرگ ،توســعه همهجانبــه در
بنــگاه رخ ميدهــد .يعنــي خطــوط توليــد يــا خدماتدهــي
افزايــش مييابــد ،تجربــه مديريتــي بيشــتر ميشــود،
اســتفاده از كارشناســان و مشــاوران گســترش مييابــد،
تعــداد كاركنــان فزونــي مييابــد ،واحــد تحقيــق و توســعه،
بازاريابــي ،ارزيابــي كيفــي ،خدمــات پــس از فــروش،
ســهمگيري در بــازار داخلــي و خارجــي و  ...همــه در كنــار
هــم رشــد ميكنــد.
ايــن امــري ضــروري و الزامــا مــورد انتظــار نيســت كــه هــر
بنگاهــي كــه كار خــود را شــروع كــرد بايــد حتمــا تبديــل

بــه يــك بنــگاه بــزرگ شــود و ميتوانــد در همــان ســطح
كوچــك يــا متوســط بــا كارايــي بــاال بمانــد و توســعه خــود را
در آيندهنگــري بــراي حفــظ حيــات و ســودآور مانــدن صــرف
كنــد امــا در نهايــت ايــن ايــدهآل همــه بنگاههــاي متولــد
شــده اســت كــه در يــك مســير طبيعــي رشــد كننــد.
در كشــور مــا مســاله ايــن اســت كــه رونــد تبديــل
بنگاههــاي كوچــك بــه بنگاههــاي متوســط و بعــد بــزرگ
مســيري منتهــي بــه مقصــد نيســت و مطالعــات نشــان
ميدهــد ،اغلــب بنگاههــاي بــزرگ در اقتصــاد ايــران از
همــان ابتــدا بــزرگ بودهانــد .ايــن بنگاههــا كــه تعدادشــان
در كل بنگاههــاي صنعتــي زيــاد نيســت امــا ســهم بااليــي
در اشــتغال و ارزش افــزوده دارنــد بــا ســرمايهگذاري كالن
دولــت يــا بــه نــدرت ســرمايهگذاري بخــش خصوصــي از
همــان ابتــدا بــزرگ متولــد شــدهاند .البتــه ايــن بــزرگ
متولــد شــدن بــه معنــاي بهــرهوري بــاالي آنهــا نيســت كــه
بــاز هــم مطالعــات نشــان داده در اقتصــاد ايــران نســبت
بهــرهوري بــا انــدازه بنــگاه معكــوس اســت و عمــا بنگاههــاي
كوچــك بهــرهوري باالتــري دارنــد و هرچــه بنــگاه بزرگتــر
ميشــود از بهــرهوري و رقابتپذيــري آن كاســته ميشــود.
بنگاههــاي بــزرگ در كشــور مــا معمــوال براســاس يــك
مزيــت انحصــاري شــكل گرفتهانــد و بــا توجــه بــه اينكــه بــه
دليــل مديريــت دولتــي و تزريــق درآمدهــاي نفتــي ،هزينه -
فايــده امــري مهــم برايشــان تلقــي نميشــده اســت اغلــب
بعــد از مدتــي كــه از شــروع كارشــان گذشــته بــه واســطه
مداخــات زيــاد و فضــاي نابســامان اقتصــاد كالن بــا كاهــش
بهــرهوري مواجــه شــدهاند .ضمــن اينكــه رونــد اصــاح
ســاختار نيــز بــه دليــل مالكيــت يــا مديريــت دولــت در آنهــا

معمــوال مســدود اســت.
امــا در شــرايط كنونــي اقتصــاد و بــا مانــدگار فــرض كــردن
عوامــل بيرونــي موثــر بــر بنگاههــاي صنعتــي ميتــوان
عنــوان كــرد كــه صنعــت شــرايط بســيار ســختي بــراي
بهبــود وضعيــت خــود دارد؛ چــرا كــه مســاله تحريــم و
شــرايط خــرد و كالن اقتصــاد هــر دو اثرگــذاري بااليــي
بــر بهــرهوري كل عوامــل توليــد در بنــگاه دارنــد .بــه نظــر
ميرســد اثرگــذاري عوامــل بيرونــي خــارج از اختيــار بنگاه،
در اقتصــاد امــروز كشــور كــه بحــث مداخلــه در اقتصــاد
حتــي پررنگتــر از شــرايط معمــول شــده ،بهگونــهاي
اســت كــه بررســي شــرايط درونــي بنــگاه چــون مديريــت
و كيفيــت را از حيــز انتفــاع خــارج ميكنــد .در واقــع
مشــكالت بيرونــي تحميــل شــده بــر بنــگاه آنقــدر بــزرگ
و اثرگــذار اســت كــه نميتــوان بنگاههــا را بــه خاطــر
مشــكالت درونبنگاهــي شــماتت كــرد .گرچــه بنگاههــاي
اقتصــادي در ايــران هميشــه هــم از عوامــل بيرونــي و هــم
عوامــل درونــي رنــج بردهانــد و ايــن دو عامــل در كنــار
هــم منتــج بــه بهــرهوري و قــدرت رقابتپذيــري انــدك
بنگاههــا شــدهاند .هرجــا هــم كــه عوامــل بيرونــي بهبــود
يافتــه ،مثــا در صنايعــي كــه مداخلــه دولــت كمتــر
بــوده يــا بــه دليــل زيرســاختها و وجــود نهادههــاي
توليــد در داخــل ،وابســتگي كمتــري بــه خــارج بــوده و
تحريــم اثرگــذاري جــدي نداشــته اســت ،بنگاههــاي
صنعتــي رشــد مناســبي داشــته و حداقــل در بازارهــاي
منطقــه قــدرت رقابتپذيــري قابــل قبولــي داشــتهاند .در
مجمــوع هــر چنــد چشــمانداز كنونــي حــوزه صنعــت و
معــدن كشــور در كوتاهمــدت ،روشــن نيســت امــا چــون

تحريمهــا همچنــان اثرگــذار و جــدي اســت ،بــا احتمــال
افزايــش تنشهــا ،ســختتر و تنگتــر هــم ميشــود.
در بلندمــدت بــا فــرض حفــظ شــرايط بايــد روي صنايعــي
بيشــتر تمركــز داشــته باشــيم كــه نهادههــاي توليــد آن
در داخــل فراهــم اســت و ميتوانــد بــا وجــود تحريمهــا
بــه كار خــود ادامــه دهــد .يــا صنايعــي كــه مســاله
نــوآوري و خالقيــت در آن پررنــگ اســت و ميتواننــد
بــا اســتفاده از آنچــه امــروزه در بنگاههــاي دانشبنيــان
و اســتارتآپها شــكل گرفتــه و رونــدي رو بــه جلــو دارد،
خــود را توســعه دهنــد .بــا توجــه بــه رشــد مناســبي كــه
اســتارتآپها داشــتهاند ميتــوان اميــدوار بــود كــه ايــن
خالقيتهــا و نوآوريهــا در خدمــت صنعــت نيــز قــرار
گيــرد و بتوانــد بــراي بهبــود وضعيــت برخــي بنگاههــاي
صنعتــي راههــاي مــدرن ،خالقانــه و فناورانــه ايجــاد كنــد.
كاري كــه ميتــوان بــراي بهبــود وضعيــت صنعــت و
معــدن انجــام داد ،همــان عامــل اثرگــذار و پررنــگ بيرونــي
اســت يعنــي بهبــود فضــاي اقتصــاد كالن و محيــط كســب
وكار ،همــان عواملــي كــه اتــاق بازرگانــي نيــز تمــام تــوان
و تــاش خــود را روي بهبــود آن متمركــز كــرده اســت .از
ايــن منظــر ،بــا تكيــه بــر ايــن فاكتورهــا و تــوان توليــد
داخــل ميتــوان در راســتاي تعميــق ســاخت داخــل و
رونــق توليــد گام برداشــت.
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حقوق مشتریان و
ـعه صنعتی
توسـ

فضــای رقابتــی کســب و کار در هــزاره ســوم موجبــات
افزیــش عرضــه در مقابــل تقاضــا را بــه گونــه ای فراهــم
ســاخته اســت کــه گویــی بنــگاه هــای اقتصــادی در
سراســر دنیــا بــا محدودیــت بــازار مواجــه شــده انــد و ایــن
در حالــی اســت کــه حلقــه هــای رقابــت هــر روز تنگنــای
بیشــتری مــی یابنــد.
در ایــن چنیــن فضایــی اســت کــه کــه مشــتریان دیگــر نــه
بــه عنــوان خریــدار و مولــد ســود ،بلکــه بــه عنــوان عامــل
سرنوشــت ســاز بــرای بقــای بنــگاه هــای اقتصــادی مطــرح
مــی شــوند و عــدم توجــه بــه حقــوق آنهــا اســباب نیســتی
یــک مجموعــه اقتصــادی را فراهــم خواهــد ســاخت
،بنابرایــن شــناخت حقــوق مشــتریان و مصــرف کننــده
عامــل نخســتین یــک فراینــد اقتصــادی خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر یــک بنــگاه اقتصــادی در جریــان فعالیــت
خــود در یــک مجموعــه از ذی نفعــان محیــط گردیــده
اســت کــه عبارتنــد از حاکمیــت ،جامعــه ،ســهامداران،
کارکنــان ،شــرکا و از همــه مهمتــر مشــتریان و از آنجــا
کــه ادامــه فعالیــت یــک بنــگاه اقتصــادی در گــرو تامیــن
رضایــت مشــتریان اســت بایــد تــاش نمایــد تــا رابطــه
خــود را بــا ســایر ذی نفعــان نیــز در پرتــو اصــل مشــتری
محــوری تعریــف ،تبییــن و اجــرا نمایــد و چنانچــه میــان
رضایــت مشــتری و رضایــت ســهامداران یــا کارکنــان ناچار
بــه انتخــاب گردیــد قطعــاً بایــد رضایــت مشــتری را در
اولویــت نخســت خــود قــرار دهــد.
و از آنجــا کــه دامنــه رضایــت مشــتریان هــر محصولــی
اعــم از تولیــدی و خدماتــی بــا ذی نفعــان دیگــر یــک
بنــگاه اقتصــادی مرتبــط اســت بنابرایــن ســایر ذی نفعــان
بنــگاه هــای اقتصــادی نیــز اعــم از دولــت ،کارکنــان

،ســهامداران و شــرکا بایــد بــه ایــن درک برســند کــه بــرای
رضایــت مشــتری احتــرام الزم را قایــل شــوند و این میســر
نخواهــد شــد مگــر در یــک رابطــه منظــم و قانونمنــد
میــان ذی نفعــان بنــگاه هــای اقتصــادی و مشــتریان و
از ایــن رو اســت کــه قوانیــن حمایــت از حقــوق مصــرف
کننــدگان کــه توســط دولــت و ســایر دســتگاه هــای
قانونگــذار و قضایــی در کشــور پیگیــری مــی شــوند نــه
در خــاف جهــت منافــع تولیــد کننــدگان کاال و خدمــات
کــه راســتای حمایــت از توســعه و پیشــرفت آنهــا خواهــد
بــود بــه عبــارت دیگــر هــر مقــدار کــه حاکمیــت و جامعــه
بصــورت قانونمنــد در تامیــن حقــوق مشــتریان یــک بنــگاه
اقتصــادی دقیــق تــر عمــل نمایــد بــه همــان میــزان بســتر
الزم بــرای رشــد و شــکوفایی آن بنــگاه اقتصــادی را فراهــم
ســاخته انــد و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه نقــش
دســتگاه هایــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا ابعــاد گوناگــون
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ارتبــاط دارنــد ،در
توســعه اقتصــادی غیرقابــل انــکار اســت.
از ســوی دیگــر مــی دانیــم کــه بزرگتریــن حــق از حقــوق
مشــتریان ،کیفیــت در معنــای کامــل آن اســت؛ چــرا کــه
کیفیــت کامــل ابعــاد گوناگــون خواســت مشــتری را در
بــر مــی گیــرد کــه مرغوبیت،ســامت ،قیمــت و ...در یــک
کالم نیازهــای مشــتری را تامیــن مــی نمایــد.
بنابرایــن رفتــار بنــگاه هــای اقتصــادی از یــک طــرف و
قوانیــن حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان از ســوی
دیگــر بایــد بــر مبنــای حصــول کیفیــت نهادینــه گردنــد.

تحریریه

در این بخش میخوانید :
>>>> مثلث تضمین کیفیت

>>>> نگاه و اقدامات دستگاهها به قوانین و اجرای آن باید تغییر کند

«انجمن مدیریت کیفیت ایران» از رویکرد نوین استانداردسازی در جهان گزارش میدهد:

مثلث تضمین کیفیت
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تضمیــن کیفیــت مثلثــی اســت کــه یــک ضلــع آن
تولیدکننــده اســت کــه بایــد سیســتمهای مدیریــت تضمیــن
کیفیــت کــه تحــت عنــوان اســتانداردهای اثربخشــی (ماننــد
ایزو)۹۰۰۱تعریــف شــدهاند را در ســازمان خــود ســاری
و جــاری کنــد تــا رونــد تولیــد ،عرضــه و فرآینــد کنتــرل
کیفیــت بــه شــکل سیســتمی تحــت کنتــرل قــرار گیــرد
و ایــن سیســتم نیــز توســط جــزو دوم تضمیــن کیفیــت
یعنــی موسســات گواهیکننــده ،مــورد تاییــد قــرار گیــرد
تــا در نهایــت مصرفکننــده بــه عنــوان ضلــع ســوم مثلــث
تضمیــن کیفیــت بتوانــد هنــگام مصــرف محصــول ،دغدغــه
ایمنــی و بهداشــت و مرغوبیــت مــورد انتظــار خود را نداشــته
باشــد .در واقــع در بعــد مرغوبیــت ایــن شــعور مصرفکننــده
اســت کــه بــا حــق انتخــاب او معیــار قــرار میگیــرد ،بــرای
مثــال وقتــی مصرفکننــدهای انتظــار کاالی درجــه یــک را
دارد بایــد تمامــی کاالیــی را کــه دریافــت میکنــد درجــه
یــک باشــد امــا مصرفکننــده نمیتوانــد شــخصا تمامــی
تولیــدات عرضــه شــده بــه او را تحــت کنتــرل داشــته
باشــد .بــرای اینکــه مصرفکننــده بتوانــد از ایــن موضــوع
مطمئــن باشــد بایــد نظــام اعتباربخشــی مســتقر گــردد تــا
مصرفکننــده بــا اتــکا بــه گواهــی صــادره کــه براســاس
آزمایــش و کنتــرل کیفیــت ،کالیبراســیون و ممیــزی کیفیت
از سیســتم مدیریــت کیفیــت تولیدکننــده صــورت میگیــرد
بــا خیالــی آســوده از تضمیــن کیفیــت مطمئــن شــود .در
ایــن گــزارش بــه بررســی دو رویکــرد قدیــم و نویــن در بحــث
استانداردســازی خواهیــم پرداخــت.

سیر تضمین کیفیت در اروپا
فرزیــن انتصاریــان رییــس انجمــن مدیریت کیفیــت ایران
در گزارشــی بــه بررســی مکانیزمهــای قدیــم و جدیــد
استانداردســازی در جهــان پرداختــه اســت .براســاس ایــن
پژوهــش ،یکــی از معضــات بــزرگ کشــورهای اروپایــی
بــه هنــگام شــکلگیری اتحادیــه اروپــا رســیدن بــه وجــه
مشــترک و قابــل قبــول از تعریــف ایمنــی و مرغوبیــت کاالهــا
بــه شــمار میرفــت .هــر کشــوری قبــل از الحــاق بــه اتحادیــه
اروپــا در درون خــود یکســری اســتانداردها و مقــررات
تعیینکننــده مرغوبیــت ،ایمنــی و بهداشــت و… تعریــف
کــرده و آن را بــه عنــوان ســازوکار مــورد قبــول خــود بــرای
کنتــرل کاالهــای وارداتــی یــا تولیــد بــه کار میبــرد .بطــور
مثــال آلمــان اســتانداردهای  DINرا بــه همــراه مقــررات دیگر
خــود مــاک دانســته و در هنــگام واردات نیــز آن مقــررات و
اســتانداردها را معیــار و الــزام انطبــاق کاالهــای وارداتــی بــه
شــمار مـیآورد .همیــن وضــع را کشــورهای پرتغــال و یونــان
نیــز داشــتند .امــا مشــکل از آنجــا آغــاز شــد کــه بــا تشــکیل
اتحادیــه اروپــا ،مرزهــا حــذف شــده و کاالهــا بــدون توجــه
الزامــات ملــی و داخلــی کشــورها ،میتوانســتند از مرزهــای
جغرافیایــی آنهــا عبــور کــرده و در بازارهــای مصــرف عرضــه
شــوند و ایــن در حالــی بــود کــه ســطح اســتانداردها و نحــوه
کنتــرل در کشــورهای گوناگــون یکســان نبــود .بــا اوجگیــری
مشــکل تــردد آزاد کاالهــا در کشــورهای اتحادیــه اروپــا از
ســال  ۱۹۹۳میــادی« ،رویکــرد جدیــد استانداردســازی»
بــا عنــوان «مبنــای خانــه کیفیــت اروپــا» اســتوار بــر پنــج

اصــل «مدیریــت کیفیــت ،اعتباربخشــی ،گواهــی و آزمایــش،
اندازهشناســی و استانداردسازی»شــد .ایــن اصــول در مســیر
تکاملــی خــود ابتــدا در ســال  ،۱۹۹۵نــه در ماهیــت بلکــه
در محتــوا بازنگــری شــد و رویکــرد جدیــدی بــه خــود
گرفــت و ســپس در ســال  ۲۰۰۰بــا جایگزینــی تعالــی و
رقابتپذیــری جهانــی مجــددا بازنگــری شــد و از نظــر دامنــه
شــمول ابعــاد گســتردهتری بــه خــود گرفــت و بــا توســعه
الــزام بــه خــود کنترلــی تحــت فشــار عوامــل بــازار بــه جــای
کنترلهــای قانونــی بــه مرحلــه نوینــی رســید و هماکنــون
نیــز در مرحلــه تحــول بــه ســوی مدیریــت «اخــاق بــه
عنــوان معیــار تعالــی» قــرار دارد و ایــن در حالــی اســت کــه
در مــدل قدیــم فعالیتهــای استانداردســازی دو مشــخصه
داشــت کــه اوال متمرکــز بــودن کنترلهــا اعــم از جزیــی
و کلــی کــه صرفــا در دســت عوامــل نظارتــی بــود و ثانیــا
دولتــی بــودن عوامــل نظارتــی بــود.
در مــدل قدیمــی کــه هماکنــون در کشــور مــا هــم
جــاری اســت ،حکومــت مســوول تــام و تمــام بــرای تدویــن
اســتانداردها و مقــررات فنــی و الزامــی کــردن آنهــا و
نظــارت بــر اجــرا اســت و ایــن کار را توســط ســازمانهایی
نظیــر ســازمان ملــی اســتاندارد ،ســازمان دامپزشــکی،
وزارت بهداشــت و… صــورت میگیــرد .همچنیــن ایــن
دســتگاههای اجرایــی مســتقیما بــا عوامــل نظارتــی و
اجرایــی خــود از طریــق بازرســی ،نمونهبــرداری ،آزمایــش،
صــدور پروانــه ،تاییــد مشــخصات و… فعالیتهــای ارزیابــی
انطبــاق را انجــام میدهنــد و در صــورت مشــاهده عــدم
انطبــاق ،مســتقال یــا بــا همراهــی عوامــل قضایــی و نهادهــای

تعزیراتــی عکسالعملهــای الزم را بــر پایــه قوانیــن مربوطــه
بــه اجــرا میگذارنــد .در صــورت مشــاهده خــاف اقدامــات
تنبیهــی را معمــول داشــته و جرایــم تعییــن شــده را دریافــت
و بــه حســاب دولــت واریــز مینماینــد.
در تحلیــل ایــن مــدل مشــاهده میشــود ،عوامــل اول ودوم
فرآینــد تولیــد تــا مصــرف یعنــی تولیدکننــده و توزیعکننــده
در برابــر عوامــل کنترلــی و نظارتــی بــه عنــوان نماینــدگان
حاکمیــت کــه نقــش کنترلکننــده و تنظیمکننــده را ایفــا
میکننــد ،برخــوردی انفعالــی دارنــد چراکــه از دیــدگاه
تولیدکننــده و عرضهکننــده عامــل حاکمیتــی نهتنهــا یــک
نهــاد کمککننــده محســوب نمیشــود ،بلکــه بــه عنــوان
یــک مزاحــم یــا ســدی دیــده میشــود کــه بایــد از آن
عبــور کــرد و حتــی در برابــر آن بایــد از خــود دفــاع کــرد و
روشهایــی را اندیشــید کــه منجــر بــه فــرار از نظارتهــای
مســتمر یــا مــوردی آنهــا شــود.
عامــل ســوم یعنــی مصرفکننــده نیــز بیدفــاع در برابــر
ایــن مســائل کیفــی و زیانهــای احتمالــی خــود از گردونــه
تصمیمگیریهــا خــارج و برخــوردی غیرفعــال دارد .ایــن
درحالــی اســت کــه دولــت نیــز بایــد هزینههــای بســیار
گــزاف استانداردســازی را توســط عوامــل متعــدد فنــی و
نظارتــی خــود پرداخــت کنــد و تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی
آن را کــه غالبــا بــه صــورت نارضایتیهــای گســترده بــروز
داده میشــود را تحمــل کنــد .بــرای روشــن شــدن موضــوع
کافــی اســت رفتــار یــک تولیدکننــده مــواد غذایــی را در
زمــان بازدیــد مســووالن اداره بهداشــت و عکسالعمــل
بینتیجــه پــدر خانــوادهای کــه اعضــای خانــواده او بــه دلیــل
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خــوردن کنســرو آلــوده مســموم شــدهاند را در نظــر آوریــد.
حکومتهــا بــا وضــع قوانیــن قــوی و حمایــت از حقــوق
مصرفکننــده و مقــررات فنــی و اســتانداردهای الزامــی،
قــدرت زیــادی را بــه مصرفکننــده میدهنــد تــا آنجــا کــه
مصرفکننــده حاکــم مطلــق ســرزمین کیفیــت شــناخته
شــده و در زمــان مواجهــه بــا زیــان و خســارت تنهــا وظیفــه
ادعــا و شــکایت از ایجادکننــده زیــان و خســارت را داشــته و
فقــط بایــد ثابــت کنــد کــه کاال یــا خدماتــی را کــه دریافــت
داشــته موجــب خســارت و زیــان بــه او شــده اســت .در
ایــن رویکــرد کــه بــر محــور خوداظهــاری تولیدکننــده یــا
توزیعکننــده بــرای رعایــت مقــررات و بیضــرر بــودن
محصــول یــا کاالی خــود اســت ،مســوولیت تامیــن دلیــل
بــرای اثبــات اینکــه کاال یــا خدمــات دریافــت شــده معیــوب
بــوده اســت از عهــده مصرفکننــده خــارج شــده و بــه عهــده
تولیدکننــده و توزیعکننــده قــرار میگیــرد.
بــه عبــارت دیگــر تولیدکننــده یــا توزیعکننــده موظــف بــه
دفــاع از خــود اســت و بایــد ثابــت کنــد کــه بــا تــدارکات
و تمهیداتــی کــه بــه صــورت نظاممنــد بــه کار گرفتــه
اســت ،عاملیتــی در ایجــاد زیــان و خســارت نداشــته اســت
و در صورتــی کــه نتوانــد بیگناهــی خــود را اثبــات نمایــد،
ملــزم بــه جبــران خســارت وارده بــه مصرفکننــده یــا
مصرفکننــدگان اســت .ســقف مجمــوع مســوولیت جبــران
خســارت براســاس قوانیــن اتحادیــه اروپــا در ابتــدا یکصــد
میلیــون یــورو در مقابــل هــر محصــول تعییــن شــد کــه
در بعضــی کشــورها ایــن ســقف وجــود نداشــته و نامحــدود
اســت.
بــه عبــارت دیگــر قوانیــن حمایــت از حقــوق مصرفکننــده
در رویکــرد نویــن استانداردســازی بــه حــدی کامــل و
جــدی اســت کــه بــه مصرفکننــده قــدرت میدهــد تــا
عامــل اصلــی تضمیــن کیفیــت باشــد .در ایــن روش عوامــل
نظارتــی وظایــف حاکمیتــی خــود را در حوزههــای مربوطــه
بــه عهــده داشــته و بیشــتر جایــگاه تعییــن معیارهــای
فنــی و امــور نظــارت عالیــه و تنظیــم بــازار را بــه عهــده
دارد .در مقابــل تولیدکننــده و توزیعکننــده بــه دلیــل
خطــرات و ریســکهای ســنگین وارد شــدن خســارت
بــه مصرفکننــده ،اوال نهایــت دقــت را در مــورد کیفیــت
محصــول خــود بــه عمــل آورده و ثانیــا بــا ابزارهایــی نظیــر
دریافــت گواهینامههــا و تاییدیههــای قانونــی ،از یــک

(رویکرد جدید)
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طــرف و خریــد پوشــشهای بیمــهای و غیــره خــود را در
برابــر دعــاوی احتمالــی مصرفکننــده ریس ـکهای خــود را
بــه حداقــل میرســانند.
در واقــع در رویکــرد نویــن استانداردســازی براســاس مــدل
جدیــد تضمیــن کیفیــت؛ تولیدکننــدگان و توزیعکننــدگان
از تــرس قــدرت زیــاد مصرفکننــده خودشــان بــه دنبــال
کنتــرل و تضمیــن کیفیــت کاال بــوده و ســعی میکننــد
عــاوه بــر رعایــت کیفیــت از وحشــت اقامــه دعــاوی توســط
مصرفکننــدگان ،بــه نظــام استانداردســازی پنــاه بــرده و
بــا دریافــت گواهیهــای انطبــاق و ایجــاد پوشــشهای
بیمــهای تــا حــدی خــود را در برابــر مصرفکننــده ایمــن
کننــد.
مقایسه رویکرد قدیم و جدید
رویکــرد قدیــم .۱ :قبــل از عرضــه ،تعــدادی محصــول بــه
صــورت اتفاقــی یــا برنامــهای توســط یــک نهــاد دولتــی
کنتــرل میشــود.
 .۲بعــد از عرضــه ،تعــدادی محصــول بــه صــورت اتفاقــی یــا
برنامـهای توســط یــک نهــاد دولتــی کنتــرل میشــود .۳ .در
صــورت وجــود عــدم انطبــاق ،تعــدادی محصــول بــه صــورت
اتفاقــی یــا برنامـهای توســط یــک نهــاد دولتــی جمـعآوری و
بعضــا تولیدکننــده جریمــه میشــود .۴ .مســوولیت تدویــن
اســتاندارد ،تاییــد انطبــاق و نظــارت (بــدون توجــه بــه اصــل
عــدم تعــارض) بــه عهــده یــک نهــاد دولتــی اســت .۵ .دارا
بــودن گواهینامــه انطبــاق یــک الــزام دولتــی اســت و رافــع
مســوولیتهای تولیدکننــده و عرضهکننــده اســت.
رویکرد جدید
 .۱قبــل از عرضــه ،تمامــی محصــول بــه صــورت سیســتمی
توســط تولیدکننــده و عرضهکننــده کنتــرل میشــود .۲ .بعــد
از عرضــه ،تمامــی محصــول بطــور کامــل توســط نهادهــای
مردمــی ،رقبــا و مصرفکننــده تحــت کنتــرل قــرار دارد.۳ .
در صــورت وجــود عــدم انطبــاق ،تولیدکننــده موظــف بــه
جم ـعآوری تمامــی محصــول و پرداخــت خســارت میشــود.
 .۴مســوولیت تدویــن اســتاندارد ،تاییــد انطبــاق و نظــارت
(بــا توجــه بــه اصــل عــدم تعــارض) بــه عهــده چندیــن نهــاد
مســتقل غیردولتــی اســت .۵ .دارا بــودن گواهینامــه انطبــاق
یــک ضــرورت اســت ولــی رافــع مســوولیتهای تولیدکننــده
و عرضهکننــده نیســت.

میزگــرد حقوق مصــرف کننــده در انجمن مدیریــت کیفیت ایران برگزار شــد:

نــگاه و اقدامات دســتگا هها بــه قوانین و اجرای
آن بایــد تغییر کند

بحــث حمایــت از حقــوق مصرفکننــده سالهاســت کــه مطــرح میشــود امــا چنــدان بــه آن عمــل نمــی شــود ،هــر چنــد
کــه بــرای ایــن امــر یعنــی حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان ســازمانی نیــز تشــکیل شــده اســت و هــر از چندگاهــی
اخبــاری مبنــی بــر انجــام اقدامــات بــرای احیــای حقــوق مصــرف کننــدگان منتشــر میکنــد امــا بــه راســتی اقدامــات در
ایــن راســتا کافــی بــوده اســت و اساســا مصرفکننــدگان حــس میکننــد حقوقشــان رعایــت میشــود و یــا اگــر نشــد از
آن هــا حمایتــی صــورت میگیــرد؟
در دنیــای امــروز قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان یکــی از مهمتریــن ارکان تولیــد و توزیــع کاال و خدمــات مبتنــی
بــر کیفیــت و ایمنــی اســت  ،در ایــران نیــز در ســال  1373الیحــه قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان کــه براســاس قوانیــن
مشــابه در کشــورهای دیگــر تنظیــم شــده بــود تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــد و پــس از بحــث و بررســی تصویــب
ایــن قانــون بــرای مــدت شــش مــاه بــه تعویــق افتــاد.
در عمــل ایــن شــش مــاه بــه چندیــن ســال تبدیــل شــد و باالخــره در  85/7/15قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان
ایــران کــه نســبت بــه قانــون قبلــی تضعیــف شــده بــود بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و بــرای اجــرا بــه
دولــت ابــاغ و اجــرای آن بــه وزارت صمــت ،ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان واگــذار گردیــد،
متاســفانه بنابــه دالیــل نامشــخص اجــرای کامــل ایــن قانــون هنــوز عملیاتــی نشــده و اثربخشــی الزم را نداشــته اســت.
بــر ايــن اســاس بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع در ســال هــای اخیــر ارتبــاط خــوب و شایســته ای بیــن جامعــه حقوقــی
کشــور و انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برقــرار شــده اســت لــذا انجمــن مديريــت کيفيــت ايــران بــا ايجــاد گفتمــان در
ســطح مدیــران کارشناســان و حقــوق دانــان مشــخص در ایــن امــر ،زوایــای مختلــف ایــن موضــوع را بــا برگــزاری میزگــرد
تخصصــی حقــوق مصــرف کننــدگان در تاریــخ  18تیــر  98بــا حضــور مدیــران و تصمیمگیــران حوزههــای مرتبــط بــا
اســتاندارد و حقــوق مصرفکننــدگان مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن جلســه بــه موضــوع اجــرای درســت قوانیــن ،علــت
هــای اجرایــی نشــدن برخــی مــواد قانونــی و همگرایــی همــه دســتگاه هــای اجرایــی و نظارتــی بــه قانــون اســتاندارد و توجــه
بــه کیفیــت اختصــاص داشــت.
فرزیــن انتصاریــان رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران؛ در آغــاز ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام ارگانهایــی
کــه در حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده فعالیــت میکننــد بــه نحــوه احســن وظایفــی کــه بــه آنهــا محــول شــده را
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انجــام میدهنــد گفــت  :علــت برگــزاری ایــن جلســه
ایــن اســت کــه ببینیــم کارهایــی کــه انجــام میدهیــم
نتیجــه درســتی دارد یــا خیــر و اگــر اشــکالی وجــود دارد
در چــه زمین ـهای اســت و راه حــل هــا را پیــدا کنیــم.
وی افــزود :در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در زمینــه
رویکــرد نویــن استانداردســازی و مکانیــزم تضمیــن
کیفیــت دنیــا حــدود  ۲۵ســال تحقیــق و فعالیــت داشــتم.
در ســال  ۸۶درمجلــه کیفیــت و مدیریــت و در مجــات
انجمــن مطالبــی دربــاره رویکرد نویــن استانداردســازی در
جهــان منتشــر کردیــم و در مجلــه جدیــد نیــز بازخوانــی
شــده اســت .در آن مطلــب چالشهــای اســتاندارد ســازی
و تعالــی در ایــران و لــزوم ســاختار شــکنی در موسســه
اســتاندارد مــورد بحــث بــود.
رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران یــادآور شــد  :از
حــدود  ۱۶ســال پیــش دربــاره ایــن موضــوع در حــال طــرح مســئله هســتیم و خوشــبختانه در ســازمان ملــی اســتاندارد و
مجلــس شــورای اســامی لــزوم ایــن بازنگــری درک و بــرای ایــن موضــوع برنامهریــزی شــد .
وی بــا اشــاره بــه امضــا قــرارداد بــا مرکــز پژوهشهــای مجلــس در ســال  ۸۸افــزود :تعــداد زیــادی از همــکاران ســازمان
ملــی اســتاندارد و وکالی محتــرم مجلــس و متخصصیــن نظراتــی اعمــال کردنــد کــه خروجــی آن ،قانــون تقویــت و توســعه
نظــام اســتاندارد اســت و در اســفندماه  ۹۶بــه ثمــر نشســت.
انتصاریــان گفــت  :در ایــن قانــون تغییــرات عمــده و اساســی اتفــاق افتــاده کــه بســیاری از آنهــا در حــد جدیدتریــن قوانیــن
استانداردســازی جهــان اســت .نــکات مهــم آن خــود ارزیابــی اســت کــه محــور انطبــاق و ارزیابــی قــرار گرفتهانــد .نحــوه
تدویــن اســتانداردها و مقــررات فنــی کــه بایــد توســط دســتگاه هــای اجرایــی نوشــته شــود و اســتانداردهای اجبــاری درون
ایــن مقــررات فنــی لحــاظ شــود.

دکتر علی صابری ،وکیل پایه یک دادگســتری و حقوقدان
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بــه موضــوع پیگیــری حقــوق مصرفکننــده اشــاره کــرد و گفــت :در
کشــور مــا در پرونــده خــاص عادتهــای فرهنگــی و یــا دخالتهــای
سیاســی مانــع میشــود کــه راه را ســریع و کوتــاه را طــی کنیــم.
در ایــن مــورد مدعــی هســتیم در مــورد حمایــت از کســانی کــه از
فرآوردههــای خونــی آلــوده اســتفاده کردنــد ،همپــای دنیــا پیــش
رفتیــم.
وی همچنیــن افــزود :جایــگاه تشــکل هــای حامــی در شــکل گرفتــن
دادخواهــی عمومــی مهــم اســت .افــرادی در برهــه زمانــی خــاص (در
زمــان جنــگ تحمیلــی عــراق بــه ایــران) بــه فرآوردههــای خونــی
آلــوده مبتــا شــده بودنــد ،پراکندگــی مکانــی داشــتند .پیگیــری
ایــن مهــم انجــام شــد و ایــن موضــوع باعــث شــد مفهــوم دادخواهــی
حقوقــی گروهــی شــکل بگیــرد .دفــاع از حقــوق جمعــی بــه ایــن شــکل
در ایــران کــم ســابقه بــود.
صابــری تاکیــد کــرد :چیــزی کــه در حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده بــه آن احتیــاج داریــم دارا بــودن تشــکل صنفــی
اســت .بــه عنــوان مثــال چــرا پرونــده خودروســازان پیــش نرفــت .چــون اســتفادهکنندگان ناراضــی از خودروهــا ،در قالــب
گروههــای مشــترکی پیــش نرفتنــد و موضــوع شــکایت را پیگیــری نکردنــد و بــه نتیجـهای نرســیدند یــا بــه کمتریــن نتیجــه
ممکــن رســیدند.

ضد و نقیضهای قانون حمایت از مصرفکننده
در ادامــه مجیــد ارغنــده پــور بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور
اســتانها و نظــارت بــر تشــکلهای ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان
بــا اشــاره بــه  ۸عنــوان حقــوق مصرفکننــده در منشــور ســازمان ملــل
متحــد گفــت« :اطالعرســانی شــفاف ،آمــوزش ،ایمنــی ،کیفیــت ،ســامتی
و بهداشــت ،بــازار ضــد انحصــار و حــق مشــارکت در تصمیمگیــری هــا» از
جملــه ایــن مــوارد هســتند.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــوارد یــاد شــده در هیــچ یــک از قوانیــن ایــران
وجــود نــدارد ،اظهــار کــرد :بــه ایــن معنــی کــه اگــر در کشــور قانونــی بــه
نــام حمایــت از مصرفکننــده مطــرح میشــود ،هیــچ یــک از ایــن مطالــب
در آن وجــود نــدارد .علــت ایــن نامگــذاری بــه ایــن واســطه اســت کــه
مجلــس شــورای اســامی در مقطعــی از زمــان تــاش کــرده تــا ســاختارهای
مربــوط بــه حقــوق مصرفکننــدگان از جنــس نظــارت کاال و قیمــت را ســازماندهی کنــد و تصویــر آن از حقــوق مصرفکننــده
معطــوف بــه بخــش کوچکــی از حقــوق مصرفکننــده بــوده اســت؛ بنابرایــن قانونــی بــرای آن نوشــتهاند کــه ایــن قانــون
جامعیــت و شــمول الزم را پیــدا نکــرده اســت .ارغنــده پــور ادامــه داد :در قانــون حمایــت از مصرفکننــدگان  ۲۲مــاده وجــود
دارد کــه مــاده اول آن تعاریــف بــوده و از مــاده  ۲تــا مــاده  ۸موضوعاتــی در بعــد قیمــت و کاال اســت .بــه ایــن معنــی کــه دربــاره
محیــط زیســت ،کیفیــت و ســامت در آن وجــود نــدارد ،بلکــه اگــر مــواردی در قانــون وجــود نداشــته بــه آن پرداختــه انــد؛
بنابرایــن در ایــن قانــون اصطالحاتــی بــه کار رفتــه کــه شــاید در قوانیــن دیگــر ضــد آن وجــود دارد.بــه گفتــه او ،در ایــن قانــون
موضــوع عیــب و نقــص وجــود دارد امــا نــه بــه مفهــوم کیفــی بلکــه بــه مفهــوم ظاهــری و عامیانــه .اگــر بــه قانــون اســتاندارد
نــگاه کنیــم اصــا نقــص مصــرح شــده در ایــن قانــون کامــا بــا آن متفــاوت اســت و چــون قانــون ناقــص بــوده هیــچ حکــم
قضایــی بــرای مــوارد  ۲تــا  ۸گرفتــه نشــده کــه در جایــی نقــض نشــود .تاکنــون احکامــی داشــتهایم کــه ســازمان تعزیــرات
حکومتــی صــادر کــرده ،امــا در جایــی دیگــری ماننــد ســازمان دیــوان عدالــت اداری حکــم لغــو آن گرفتــه شــده اســت.
ارغندهپــور ادامــه داد :از مــاده  ۸بــه بعــد نیــز متــن قانــون اشــتباه اســت؛ چراکــه نهادهــای مدنــی و ســاختار غیردولتــی
کــه در ســازمان ملــل بــا واژههــای غیرانتفاعــی ،غیرسیاســی و غیردولتــی تعریــف شــده ،کــه براســاس آن در آییننامههــای
تشــکلهای غیــر دولتــی ایــران آمــده ،کــه مقامــات و مســووالن دولتــی در شــورای موســس و اداره ســاختار ایــن نــوع
تشــکلها نقشــی نداشــته باشــد ،امــا در مــاده  ۱۰قانــون حمایــت از مصرفکننــده مــا تمــام ارکانــی کــه موجــود دولتــی اســت
و تنهــا  ۲تــا ســه ارگان غیــر دولتــی وجــود دارد؛ بنابرایــن در شــورای موســس تشــکلهای مــا ،ارگانهــای دادگســتری و…
نقــش داشــتهاند .او تاکیــد کــرد :مــواد دیگــر قانــون هــم عمـ ٌ
ا در قوانیــن دیگــر نقــض شــده و مــوارد اجرایــی دیگــری ماننــد
مادههــای  ۱۷ ،۱۵ ،۱۴و ۲۲ایــن قانــون در اصالحیــه قانــون نظــام صنفــی لغــو شــده اســت .مادههــای اجرایــی باقیمانــده مــاده
 ۱۶و  ۱۹اســت کــه بــه تخلفــات پرداختــه کــه اگــر جرمــی اتفــاق بیفتــد ،چطــور بــا آن برخــورد کننــد کــه تاکنــون هیــچ حکم
قضایــی نتوانســتند بــرای آنهــا صــادر کننــد.

مشکل تعزیرات موانع قانونی است

آرش لشــکری ،مدیــر کل حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ســازمان
تعزیــرات حکومتــی گفــت :ایــن ســازمان بــه عنــوان نهــادی شــفاف و
منصــف وظایــف خــود را انجــام داده اســت .اداره کل حمایــت از حقــوق
مصــرف کننــدگان کــه از بهمــن  96شــروع بــه کار کــرده بــه خــود قانــون
انتقــاد دارد .بایــد بــاز تعریفــی از حقــوق و قانــون حقــوق مصــرف کننــده
داشــته باشــیم و مــاده  96مــواد  15- 14را نقــض میکننــد چــه توقعــی
وجــود دارد.
وی افــزود :مــواد  18و  19نیــز گنــگ اســت و در مــاده  72آمــاده اســت
کــه اصنــاف بایــد خودشــان مشکالتشــان را حــل کننــد و مــن معتقــدم
ایــن مــوارد بایــد اصــاح شــود.
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وحید مرندی مقدم ،معاون نظارت بر اجرای
استانداردسازی سازمان ملی استاندارد

نیــز از قانــون توســعه نظــام اســتاندارد گفــت و ادامــه داد :ایــن قانــون
بــرای همــه اســت و تمــام دســتگاههای اجرایــی را مســئول کــرده کــه
خدماتشــان و فرآیندشــان را بــر اســاس اســتاندارد ملــی تدویــن کننــد
و مــا را موظــف بــه کنتــرل کــرده اســت.
مقــدم ادامــه داد :مــاده  ۲۴اظهاریــه انطبــاق را مطــرح کردیــم و ایــن
را امســال عملیاتــی میکنیــم .در قانــون تمرکــز جرائــم بــر هزینــه
هــا و جرائــم تولیــد کننــده بــه نفــع دولــت اســت و مصــرف کننــده
فرامــوش شــده اســت ،اگــر هــم حمایتــی باشــد پیگیــری آن مــدت
زیــادی طــول میکشــد.
بهمن عشقی ،دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت  :معتقدم باید
نگاه کنیم که چگونه می توانیم فضا را اصالح کنیم.
وی بــا اشــاره بــه شــعار امســال «رونــق تولیــد» بــرای اولیــن توســط مقام
معظــم رهبــری بــه جریــان حاکمیتی ســرمایهدار صنعتــی در ایران اشــاره
کــرد و افــزود :ایــن فرصتــی بــرای بخــش خصوصــی اســت و باید تالشــی
را بــه جهــت عقــب رانــدن دولــت در ایــن حــوزه شــروع کنیــم .وی ادامــه
داد :در اتــاق بازرگانــی تــاش مــا بایــد تبدیــل بــه تــاش دســته جمعــی
بــرای اســتیفای حــق جامعــه مدنــی شــود مــن موضــوع را خــا قانونــی
نمــی بینــم و تشــکل هــای صنفی مــی تواننــد پیگیر و پاســخگو باشــند.
عشــقی در پایــان پیشــنهاد کــرد :در کمیســیون بهبــود فضــای کســب
و کار ایــن موضــوع را تعریــف کنیــم و شــان اتــاق تهــران قابــل تعریــف
اســت و مــی شــود مداخــات دولــت را در انحــدام فضــای کســب و کار
بازتعریــف کــرد.

«فانتزیهای قانونی» زمینه ساز رفع مسوولیت
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دکتــر حســن فــروزان فــرد  ،رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و
مبــارزه بــا فســاد اتــاق تهــران؛ صحبتهــای خــود را بــا ایــن پرســش
آغــاز کــرد :جایــگاه مجوزهــا در فعالیــت هــای کســب و کار مختلــف
چیســت؟
وی ادامــه داد :مجوزهــا امتیــازی بــه فــرد داده اســت و بــه جــای
دادن مســئولیت مدنــی رفــع مســئولیت را زمینــه ســازی میکنــد و
صادرکننــده مجــوز پــس از بررســی دادگاه میگویــد کــه خطایــی
صــورت گرفتــه یــا نــه .ایــن ســاختار چقــدر میتوانــد از فســاد
جلوگیــری کنــد و چقــدر میتوانــد زمینــه ســاز رقابــت در کیفیــت
باشــد .هــدف مهــم انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران توســعه و ایجــاد
فضایــی اســت کــه کیفیــت در آن عامــل اصلــی رقابــت باشــد.
وی افــزود :بــه جــای مکانیــزم هــای جــاری کــه از طریــق مجوزهــا و خدمــات ارائــه مــی شــوند ،هــر کســی در حــوزه خــود
آمادگــی فعالیــت اقتصــادی بــا تولیــد محصــول دارد ،بــه شــرطی کــه مســئولیت هــای مدنــی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه
عهــده بگیــرد و نظــام مجــوزی مــا نظــام رفــع مســئولیت یــا کاهــش مســئولیت و زمینــه ســاز فســاد اســت کــه حقــوق
مصــرف کننــده را بــه تعــارف تبدیــل مــی کنــد.

امیــناهلل فرهــادی ،مدیــر عامــل مرکــز ملــی
رتبــه بنــدی اتــاق بازرگانــی ایــران از زاویــه دیگــر

موضــوع را تشــریح کــرد و گفــت :تا زمانــی کــه اراده حاکمیت
تمــام عیــار را نداشــته باشــیم وضعیــت بــه همیــن صــورت
اســت .اگــر شــرکت متخلــف و یــا ســازمان ناظــری را حــذف
کنیــد ،مجــددا ً متخلــف دیگــری بــه جــای آن ســازمان قــرار
میگیــرد .در خیلــی مــوارد مشــکل قانــون نداریــم مشــکل
چگونگــی اداره قوانیــن اســتاندارد کشــور اســت .اینکــه دولــت،
تولیــد کننــده را بــه نفــع خــودش جریمــه میکنــد یــک
ایــراد اســت.

فرزیــن انتصاریــان در پایــان و بــرای جمــع بنــدی مطالــب گفــت  :مــا دولــت گــرا هســتیم اعتقــاد و تجربــه مــن ایــن اســت
کــه بایــد از دولــت بگیریــم و میدانیــم کــه دولــت در ایــن موضــوع بیشــترین صدمــه را مــی خــورد .
انتصاریــان همچنیــن گفــت :ندانســتن و اطــاع نداشــتن از روشهــای حــل ایــن موضــوع باعــث شــده اگــر ارگان هــای
دولتــی بــرای حــل موضــوع وارد شــوند بــه مشــکل مــی خورنــد .مــا در تدویــن قانــون ،مدلســازی نمیکنیــم کــه اســاس
یــک مــدل یکپارچــه اجــزای مختلــف مدنــی را بنویســیم.وی بــه قانــون جدیــد اشــاره کــرد و گفــت :بایــد مقــررات فنــی
تدویــن شــود و ایــن بــه معنــای بهبــود محیــط کســب و کار اســت و همچنیــن در قانــون اشــاره شــده بــا همــکاری
تشــکلهای صنفــی بایــد نوشــته شــود.
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مصاحبه

در این بخش میخوانید :

>>>>کیفیت در صنعت خودرو با توانمندسازی قطعه سازان محقق می شود

>>>> بهروز بودن تجهيزات و نيرويهاي متخصص رمز موفقيت اين شرکت است
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کیفیــت در صنعــت خودرو با توانمندســازی قطعه ســازان
محقق می شــود

همزمــان بــا نامگــذاری امســال بــه نــام رونــق تولیــد،

از قطعــات در چیــن و فــروش آن هــا بــه اســم محصــول

داخلــی بیــش از پیــش ضــروری بــه نظــر مــی رســد و در

اســت”.

پیــش بینــی راهکارهایــی بــا هــدف حمایــت از تولیــد
چنیــن شــرایطی پیــش بینــی  ۷محــور از ســوی وزارت

ایرانــی و وارد شــدن آن هــا بــه خــط تولیــد و مونتــاژ
شــکرخدایی ادامــه مــی دهــد ”:البتــه پــس از گــران شــدن

صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا هــدف رونــق تولیــد مــی

ارز ایــن رونــد توجیهــی نــدارد و مــی تــوان امیــدوار بــه

ســازد.

توجــه بــه واحدهــای تحقیــق و توســعه در بخــش قطعــه

توانــد تــا انــدازه ای راه را بــرای تحقــق ایــن شــعار همــوار

تولیــد قطعــات بــا کیفیــت مناســب بــود امــا در عیــن حــال

یکــی از محورهــای پیــش بینــی شــده ،ارتقــای کیفیــت

ســازی مــی توانــد منجــر بــه ارتقــای کیفــی تولیــدات

اســت و در چنیــن شــرایطی ایــن پرســش مطــرح مــی

نایــب رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا بیــان

اصلــی ایــن امــر تــا چــه انــدازه مــی توانــد موثــر باشــد؟

اســت ”:تصریــح مــی کنــد ”:توانمندســازی قطعــه ســازان

 ۵۰۰واحــد صنعتــی در حــوزه خــودرو و ســایر صنایــع شــود”.
شــود کــه انجمــن ملــی کیفیــت ایــران بــه عنــوان متولــی

ایــن کــه ایــن موضــوع در ســالیان گذشــته فرامــوش شــده

فرشــید شــکرخدایی ،نایــب رییــس انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایــن توانمنــدی شــامل توســعه آزمایشــگاه تحقیــق و
یکــی از وظایــف اصلــی ســازه گســتر و ســاپکو اســت کــه

خــودروکار بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بحــث کیفیــت شــامل دو

توســعه ،سیســتم هــای کیفیــت ،دانــش فنــی و نقشــه راه

صنعــت قطعــه آغــاز مــی شــود و پــس از تحویــل خــودرو

نشــد”.

بخــش مــی شــود ،مــی گویــد ”:بخــش نخســت کیفیــت از
کــه شــامل خدمــات پــس از فــروش مــی شــود ،بخــش
دوم موضــوع کیفیــت مطــرح مــی شــود”.

قطعــه ســازان خواهــد بــود کــه ایــن امــر جــدی گرفتــه
وی ادامــه مــی دهــد ”:بحــث دیگــر کمبــود نقدینگــی
اســت بــه طــوری کــه ایــن مشــکل در صنعــت خــودرو

وی بــا اشــاره بــه ســهم  ۶۵درصــدی شــکایات و بــه گونــه ای خــود را نشــان داده ایــن در حالیســت
نارضایتــی هــا پــس از تحویــل خــودرو مــی افزایــد ”:ایــن کــه در طــول زمــان همــواره ســرمایه گــذاری بــر روی
میــزان شــکایات پــس از نخســتین مراجعــه خریــدار بــرای

دریافــت خدمــات پــس از فــروش بــوده و در همیــن حــال

مــوارد دیربــازده از اســتقبال کمتــری برخــوردار بــوده کــه
تحقیــق و توســعه و طراحــی بــر روی محصــول جدیــد

بخشــی از نارضایتــی نیــز بــه کیفیــت نامناســب قطعــات نیــز موضوعــی دیربــازده اســت و زمــان زیــادی نیــاز دارد
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بــاز مــی گــردد کــه دلیــل اصلــی ،تولیــد بخــش زیــادی

تــا بــه مرحلــه خروجــی برســد و از آن جــا کــه دغدغــه

اصلــی تولیدکننــدگان همــواره بــر روی موضوعــات کوتــاه

ایــن فعــال در حــوزه کیفیــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه

اســت”.

هــای اســتراتژیک نیســت ،تصریــح مــی کنــد ”:در برنامــه

مــدت بــوده ،بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه ای نشــده توجــه بــه کیفیــت در صنعــت خــودرو جــزو اولویــت

نایــب رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا تاکیــد بر راهبــردی  ۵ســاله خــودرو نیــز تنهــا تیــراژ تولیــد

ایــن کــه بایــد بخشــی از درآمــد و نقدینگــی خودروســازان هدفگــذاری شــده و کلمــه ای از کیفیــت صنعــت خــودرو

بــه توانمنــد ســازی قطعــه ســازان اختصــاص یابــد ،اظهــار در ایــن ســند دیــده نمــی شــود کــه ایــن امــر نقــد جــدی
مــی کنــد ”:انجمــن همــواره بــه دنبــال اجــرای کیفــی انجمــن ملــی کیفیــت بــه برنامــه  ۵ســاله صنعــت خــودرو
ســازی در واحدهــای قطعــه و خودروســازی اســت و برایــن اســت”.

اســاس  ۴دوره جایــزه ملــی کیفیــت صنعــت خــودرو نایــب رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران مــی

برگــزار شــده کــه موفــق نیــز بــود و بــه خوبــی پیــش افزایــد ”:مبانــی قانونــی ،مصوبــات مجلــس و شــورای عالــی
رفــت امــا بــا وجــود چنیــن ســابقه و همچنیــن پیگیــری اســتاندارد نیــز در ایــن بــاره آمــاده اســت و تنهــا تمکیــن

هــای متعــدد از ســوی انجمــن و ســازمان ملــی اســتاندارد،
وزارت صنعــت حمایتــی از ایــن موضــوع نکــرده اســت”.

مدیــران وزارت صنعــت الزم اســت امــا در عمــل شــاهد

بــی توجهــی مدیــران بــه ایــن موضــوع هســتیم”.

شــکرخدایی پیــاده ســازی سیســتمهای اســتاندارد و شــکرخدایی در پاســخ بــا ایــن کــه قطعــه ســازی را حلقــه

پیــاده ســازی اســتاندارد ایــزو  ۹۰۰۴را راهــکاری بــرای نخســت ارتقــای کیفیــت مــی دانیــد؟ مــی گویــد ”:در
ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو مــی دانــد و مــی صــورت تولیــد قطعــات بــا کیفیــت شــاهد آســیب کمتــر

گویــد ”:ارتقــای کیفیــت و همچنیــن دانــش فنــی ایــن بــه خودروهــا و همچنیــن نارضایتــی هــا هســتیم چــرا کــه
امــر مــورد تصویــب شــورای عالــی اســتاندارد ،شــورای نارضایتــی هــا هــم اکنــون از مونتــاژ خودروهــا نیســت
تشــخیص مصلحــت نظــام و همچنیــن شــورای نگهبــان بلکــه از قطعــات اســت کــه بــا تمرکــز بــر روی کیفیــت

قــرار گرفتــه و بــه قانــون تبدیــل شــده و سیســتم از ســوی ارکان حرفــه ای شــاهد تولیــد قطعــه باکیفیــت

هــای ارزیابــی ملــی کیفیــت بــه عنــوان مصوبــه رســمی خواهیــم بــود البتــه بخشــی از ایــن امــر بــه فســاد اداری
مجلــس ابــاغ شــده امــا وزارت صنعــت در بخــش کیفیــت نیــز بازمــی گــردد”.

خودروســازی ،تمرکــز ویــژه ای نداشــته و تنهــا بــرروی بــه گــزارش خــودروکار ،ایــن اظهــارات نشــان مــی دهــد

کمیــت و تیــراژ هدفگــذاری مــی کنــد”.

کــه کیفیــت در صنعــت خــودرو اتفاقــی نیســت و ایــن

بــه گفتــه وی ،پیــش از ایــن در زمــان نیــز در شــورای امــر جــز بــا توســعه صنعــت قطعــه محقــق نخواهــد شــد.
سیاســت گــذاری خــودرو بــا حضــور مدیــران عامــل

خودروســاز حمایــت از زنجیــره کیفیــت در صنعــت

خــودرو بــه تصویــب رســید امــا بدنــه کارشناســی

وزارتخانــه بــا ایــن موضــوع موافقــت نکــرد و مانــع ایــن
کار شــد امــا بــه هرحــال نماینــده وزارت صنعــت توجیــه
شــده و انجمــن ملــی کیفیــت نیــز در حــال توجیــه ارکان
باالدســتی وزارت صنعــت اســت تــا بــه آن چــه در قانــون

مصــوب شــده ،گــردن بنهنــد”.
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بـهروز بــودن تجهيزات و نيرو يهــاي متخصص
رمز موفقيت اين شــرکت اســت
گفــت و گــو بــا مديــر عامــل شــرکت آزمايشــگاه فني جــذب کنيــم .همــکاران جديــد و بــا ســابقه مــا بــا هميــاري هم

و مکانيــک خاک:

مــي تواننــد دانــش و فنــاوري هــاي جهانــي را بومــي ســازي

اين شــرکت اســت

در اختيــار داشــتن تجهيــزات اهميــت دارد .مــا بــا وجــود

بـهروز بــودن تجهيــزات و نيرويهــاي متخصــص رمــز موفقيــت کننــد  .البتــه بــراي بــه روز بــودن ،قبــل از نيــروي انســاني
«شــرکت آزمايشــگاه فنــي و مکانيــک خــاک» بالــغ بــر 60ســال

ســابقه دارد و بــا هــدف انجــام آزمايشــات کنتــرل کيفــي در

تحريمهــا ،بــه روز بــودن تجهيــزات را در دســتور کار داشــته
و داريــم .خواهــان ايــن بوديــم کــه تجهيــزات خــود را بــه هــر

پروژههــا و آزمايــش کنتــرل کيفيــت مصالــح تاســيس شــده شــکل تاميــن کنيــم .متاســفانه در اثــر تحريمهــاي ظالمانــه
اســت .ايــن شــرکت در عمــوم پروژههــاي عمرانــي کشــور
حضــوري فعــال داشــته اســت و بــه مــرور زمــان ســعي داشــته

بــه روز باشــد .امــروزه بــا اتــکا بــه تجهيــزات مــدرن و نيــروي

تجهيــزات «هــاي تــک» را در اختيــار مــا نميگذارنــد و بــا وجــود
مشــکالت تاميــن مالــي بايــد بــر ايــن مشــکل فائــق آييــم؛ البته
اقداماتــي کــه در ســالهاي اخيــر داشــته ايــم مهــم و موثــر

متخصــص تــوان بااليــي در بهبــود کيفيــت و اســتاندارد هــاي بــوده اســت.

پروژههــاي کشــور داراســت .بــه بهانــه هفتــه ارتباطــات بــا گام بعــدي عملياتــي کــردن ايــن دانــش فنــي و فنــاوري بــا

«مهنــدس ســيد رضــا حســيني» مديــر عامــل ايــن شــرکت در تجهيــزات ،در کشــور اســت .چــرا کــه پــس از خريــد تجهيــزات

دفتــر ايشــان بــه گفــتو گــو نشســتيم کــه در ادامــه مــي

خوانيــد:

در شــرايط تحريــم ،ميبايســت همــکاران مــا بتواننــد از ايــن

دســتگاهها بهــره کافــي را ببرنــد و بتوانيــم خدمــات بـهروزي را

بــه عنوان شــرکت بــا ســابقه در حــوزه کنتــرل کيفيت

بــه کار فرمايــان ارائــه دهيــم.

رشــد طــي کــرده ايــد و چــه اقداماتــي داشــته ايد؟

اســتاندارد پروژههــا مــي کنــد؟

فنــي و مکانيــک خــاک در ايــران خواســتار ايــن بــوده و هســتيم

عنــوان مثــال در خصــوص ســازه هــاي مقــاوم در برابــر زلزلــه

و فعاليــت آزمايشــگاهي ،بفرمائيــد چه مســيري را براي اقدامــات شــما چــه کمکــي بــه مقاومــت و بــاال بــودن
مــا بــه عنــوان قديمــي تريــن و معتبرتريــن شــرکت آزمايشــگاه عوامــل مهمــي در ايــن زمينــه ايفــاي نقــش مــي کننــد .بــه

کــه از يــک شــرکت بــا ســابقه و ســنتي بــه شــرکتي بــه روز عــاوه بــر موضــوع مهــم طراحــي 2 ،عامــل ديگــر را بــه عنــوان
تبديــل شــويم و از دانــش و تکنولــوژي روز دنيــا بهــره بگيريــم .عوامــل دخيــل معرفــي ميکنيــم .اول کيفيــت مصالــح ،دوم

از ايــن رو نيــاز بــه نيــروي انســاني متخصــص داشــتيم  .طبيعتــا رفتــار خــاک زيــر ســازه .در شــرکت مــا تجهيزاتــي وجــود

بــراي جــذب ايــن نيروهــا بــا چالشهــاي ســازماني روبــرو بوديم دارد کــه مــي توانيــم تــا عمــق  1000متــري زيــر زميــن را نيــز
و نيــاز بــه منابــع مالــي داشــتيم .بــا اينکــه ايــن شــرکت رديــف حفــاري اکتشــافي انجــام و نمونــه هــاي معرفــي خــاک و ســنگ

جــاري در بودجــه دولــت نــدارد ،لکــن بــا زحمــات و عملکــرد تهيــه کنيــم و بســتر زمين و خــاک را بررســي کنيم .آزمايشــات
خــوب تيــم همــکاران پرتالشــمان ،منابــع مالــي مــورد نيــاز را از مــا بســته بــه اهميــت ســازه متفــاوت اســت .همــواره تــاش
محــل انجــام درســت و بــه موقــع خدمــات در پروژههــا تأميــن

مــي کنيــم در آزمايشــگاهها بــه نحــو مطلــوب در هــر بخــش

کــرده ايــم .علــي رغــم مشــکالت عديــده مــا توانســتيم در  3بهتريــن عمکــرد را داشــته باشــيم.

ســال گذشــته  70نفــر نيــروي انســاني متخصــص بــا مــدارک مشــکالتي کــه بــر ســر راه کيفــي شــدن پروژههــاي
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کارشــناس ارشــد و دکتــرا از بهتريــن دانشــگاههاي کشــور کشــور وجــود دارد بــه نظــر شــما چيســت؟

بــر ســر راه کيفــي شــدن موانــع زيــادي وجــود دارد .ابتــدا بــه عبــارت ديگــر آزمايشــگاه فنــي و مکانيــک خــاک بــا نظــارت

بايــد بــه تائيــد صالحيــت خــود آزمايشــگاه هــا توجــه داشــت .بــر طراحــي فعاليت هــاي عمراني و تهيــه گزارشــات الزم و انجام
اگــر آزمايشــگاهها ارزيابــي نشــوند و بــا آزمايشــگاههاي ناتــوان آزمايشــات و آزمــون هــاي دقيــق مطابــق بــا اســتانداردهاي ملي

برخــورد نشــود اقدامــات بعــدي نيــز بــي اثــر خواهــد بــود .مــا و بيــن المللــي بــر روي مصالــح و ســازه هــا و کنترل و نظــارت بر
معتقديــم بايــد نظــارت ســاليانه بــر آزمايشــگاههاي سراســر فراينــد نگهــداري پــروژه هــا بــا بهــره گيــري از اصــول مديريــت
کشــور وجــود داشــته باشــد .اگــر يــک شــرکت ابــزار کار و کيفيــت جامــع) ( TQMقــادر بــه افزايــش ســهم فعاليــت هاي
تجهيــزات مناســب و کاليبــره نداشــته باشــند و از تــوان و دانــش عمرانــي در توليــد ناخالــص ملــي ()GNPخواهــد بــود.

فنــي الزم برخــوردار نباشــد ،چطــور مــي توانــد عملکــرد خوبــي

اگــر بخواهيــم اهميــت ونقــش مديريــت کيفيــت جامــع را

نــگاه شــما بــه عنــوان يکــي از متوليــان کيفيــت در

مــي بايســتي نگاهــي بــه ســهم بودجــه عمرانــي در ســال هــاي

در حــوزه هــاي بــرون ســازماني و مشــتري مــداري و

طبــق آمــار هــاي موجــود در طــي  10ســال گذشــته بطــور

شــرکت آزمايشــگاه فنــي و مکانيــک خــاک بــه عنــوان متولــي

عمرانــي اختصــاص يافتــه اســت کــه ايــن رقــم در بودجــه ســال

داشــته باشــد؟

بخصــوص در پــروژه هــاي عمرانــي کشــور تشــريح نمائيــم،

پــروژه هــاي عمرانــي کشــور بــه موضــوع کيفيــت چه گذشــته داشــته باشــيم .

چــه درون ســازمان چيســت؟

متوســط  %18از بودجــه عمومــي دولــت بــه پــروژه هــاي

اصلــي در حــوزه کنتــرل کيفيــت ســازه هــا ،مصالــح ســاختماني  1398حــدود  62هــزار ميليــارد تومــان اســت و از ايــن مقــدار

و پــروژه هــاي عمرانــي خــود را ملــزم بــه اجــراي کامــل نظــام بــه طــور متوســط  25درصــد بــه هزينه هــاي تعميــر و نگهداري
مديريــت کيفيــت جامــع يــا  TQMمــي دانــد.

جــاده هــا تخصيــص مــي يابــد کــه رقم قابــل توجــه اي اســت و

بــر اســاس هميــن تفکــر رويکــرد شــرکت در طــي ســال هــاي طبيعــي اســت هــر ميــزان بتــوان طول عمــر و مانــدگاري پــروژه

گذشــته اســتقرار و بهــره گيــري از اســتاندارد هــاي مديريــت هــاي عمرانــي از جملــه راه هــا را افزايــش داد و ميتــوان صرفــه

کيفيــت همچــون  ISO:9001بعنــوان يــک اســتاندارد پايــه

جويــي قابــل توجــه اي را ايجــاد نمــود.

و  ISO:17025بــه عنــوان اســتاندارد تخصصي آزمايشــگاهي

بــه عنــوان يــک نمونــه عينــي ميتــوان بــه متوســط طــول عمر

بــوده اســت.

در ايــران مــي باشــد.

بــا هــدف حفــظ و ارتقــاء کيفيــت خدمــات آزمايشــگاهي خــود

آســفالت در مقايســه بــا کشــور هــاي اروپايــي اشــاره نمــود کــه

عــاوه بــر آن تمرکــز بــر الگــوي تعالــي ســازمان  EFQMشــايد يکــي از علــت هــاي اصلــي بــاال بــودن هزينــه هــاي

 ،بعنــوان يــک سيســتم اثــر بخــش و تاثيــر گــذار در ارتقــاء نگهــداري و تعميــرات پــروژه هــاي عمرانــي را ميتــوان در فقدان
فراينــد هــا ،رضايتمنــدي کليــه ذينفعــان و کيفيــت خدمــات در

و يــا ناکارآمــدي نظــام مديريــت کيفيــت جامع و بطور مشــخص

علــت اصلــي توجــه شــرکت بــه مقولــه کيفيــت را مــي تــوان

شــرکت آزمايشــگاه فنــي و مکانيــک خــاک بــا برخــورداري از

عمرانــي دانســت بــه بيــان ســاده تــر در فراينــد انجــام هــر

و ســازماني و اعمــال نظــام مديريــت کيفيــت جامــع ميتوانــد

دســتور کار شــرکت مــي باشــد.

اثرگــذاري خدمــات آزمايشــگاهي ايــن شــرکت بــر فعاليــت هاي

سيســتم تضميــن کيفيــت جســتجو نمود.

تجهيــزات و نيــروي انســاني متخصــص و دانــش فنــي انباشــه

فعاليــت عمرانــي  3محــور اصلــي طراحــي ،ســاخت و نگهــداري کمــک موثــري در ايــن حــوزه داشــته باشــد .بــه هميــن منظــور

حائــز اهميــت مــي باشــد و هــر ميــزان کــه در ايــن محــور هــا

اســتراتژي و برنامــه شــرکت در افــق برنامــه ششــم توســعه

از کيفيــت باالتــر برخــوردار باشــيم ميــزان طــول عمــر پــروژه ها کشــور تاکيــد بــر ارتقــا کيفيــت خدمــت و اعمــال سيســتم
و مانــدگاري آنــان افزايــش يافتــه و هزينه هــاي نگهــداري پروژه تضميــن کيفيــت در کليــه پــروژه هــا مــي باشــد.

هــاي عمرانــي کشــور کاهــش خواهــد يافــت.
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اخبارانجمن

در این بخش میخوانید :

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه اجرای قانون تقویت و توسعه استاندارد اتاق تهران در انجمن مدیریت کیفیت ایران
با دبیری شرکت فوالد خوزستان به تصویب رسید؛نخستین استاندارد ملی شمشه و شمشال
مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد
برگزاری دورههاي آموزشی جایزه ملی کیفیت ایران در انجمن
آخرين مهلت ثبت نام در جايزه ملي كيفيت ایران
برگزاری سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران
برگزاری جلسات کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
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پیشــنهاد تشــکیل دبیرخانــه اجـرای قانــون تقویــت و توســعه
اســتاندارد اتــاق تهـران در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایـران

نشســت مشــترک انجمــن مديريــت کيفيــت ايــران بــا
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران بــا پیشــنهاد تشــکیل دبیرخانــه ای جهــت اجــرای
قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد پیــرو تفاهــم
نامــه اداره کل اســتاندارد تهــران و اتــاق تهــران در انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران بعنــوان بــازوی اجرایــی اتــاق تهــران
تشــکیل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
؛ در تاريــخ  18تیــر  98دکتــر بهمــن عشــقی دبیــرکل اتــاق
تهــران ،طــي نشســتی مشــترک در محــل انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران بــا آقــای مهنــدس انتصاریــان رئیــس انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران دیــدار و گفتگــو کردنــد.
محــور ایــن مالقــات و گفتگــو فعالیــت هــای انجمــن بــود و
دو طــرف بــه منظــور هــم اندیشــی و شــکل گیــری همــکاری
هــای مشــترک اعــام آمادگــی نمودنــد.
در ایــن جلســه آقــای مهنــدس انتصاریــان رئیــس انجمــن
بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه اداره کل اســتاندارد اســتان
تهــران در توســعه اســتاندارد ســازی بنــگاه هــای اقتصــادی
بــا اتــاق تهــران اظهــار داشــتند  ،انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران از ابتــدا در طراحــی و تصویــب قانــون تقویت و توســعه
نظــام اســتاندارد ســازی مشــارکت جــدی داشــته و هــم

اکنــون نیــز در امــر اجرایــی کــردن ایــن قانــون در کشــور
بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران همــکاری تنگاتنگــی دارد،
لــذا انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران آمادگــی بــرای ارائــه
هرگونــه کمــک و مســاعدت در اجــرای تعهــدات اتــاق تهــران
را دارد و پیشــنهاد مــی شــود اجــرای ایــن موافقتنامه توســط
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران کــه یکــی از تشــکل هــای
اتــاق بعنــوان بــازوی اجرایــی مــی باشــد واگــذار گــردد.
آقــای دکتــر عشــقی نیــز طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه نقــش
تشــکل هــا در توســعه کشــور ،از انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران بــه عنــوان تشــکلی پیشــرو در گســترش فرهنــگ
مدیریــت کیفیــت در کشــور یــاد کــرد کــه منشــاء خدمــات
و اثــرات چشــمگیری در ایــن حــوزه اســت.
و در ادامــه ایشــان از پیشــنهاد رئیــس انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران اســتقبال نمــوده و اظهــار داشــتند  :جهــت
اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه الزم اســت دبیرخانــه ای تاســیس
شــود و محــل آن دبیرخانــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
باشــد .البتــه در گروههــای خــاص یــا کمیتــه هــای فنــی
و بــا حضــور ســایر تشــکل هــا در کنــار انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران صــورت پذیــرد کــه ایــن موضــوع بایــد ضمــن
هماهنگــی امــور تشــکل هــای اتــاق تهــران بــا اداره کل
اســتاندارد تهــران انجــام شــود.
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نخستین استاندارد ملی شمشه
و شمشال
نخســتین اســتاندارد ملــی شمشــه و شمشــال بــا دبیــری و

میزبانــی شــرکت فــوالد خوزســتان و حضــور نمایندگان شــرکت
هــای فــوالدی ایــران بــه تصویــب رســید.

محمــود اکابــر مدیــر تضمیــن کیفیــت فــوالد خوزســتان در

مصاحبــه بــا خبرنــگار روابــط عمومی گفت :نخســتین اســتاندارد

ملــی شمشــه و شمشــال ( بیلــت و بلــوم ) بــا هــدف بهبــود

کیفیــت شــمشهای فــوالدی و افزایــش ســطح کنتــرل نظــارت

بــر بــازار عرضــه و تقاضــا انجام و با مشــارکت تمامــی متخصصان،
ذینفعــان ،دبیــری شــرکت فوالدخوزســتان و همــکاری ســازمان
ملــی اســتاندارد خوزســتان ،تدویــن و مــورد تصویــب قرارگرفــت.
وی افــزود :جلســات استانداردســازی کــه از ســالهای پیــش

آغــاز گشــته و بــا برگــزاری چهــار جلســه دو روزه درســال  ،98بــا

حضــور ســید رســول خلیفــه ســلطانی رئیــس انجمــن حمایــت
از تولیدکننــدگان فــوالدی کشــور ،ریاســت کمیتــه تدویــن ،
ســید رضــا علــوی زارع رییــس کمیتــه متناظــر فــوالد ایــران

(  ) TC17متناظــر ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد ،فرزانــه

خوشــنام معــاون استانداردســازی و آمــوزش اداره کل اســتاندارد

اســتان خوزســتان ،تمامــی متخصصــان و خبرگان صنعــت فوالد

کشــور ،شــامل تولید کننــدگان ،مصــرف کننــدگان( کارخانجات

نــوردی) نماینــدگان شــرکتهای فــوالدی کشــور و بــا اســتقبال
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و مشــارکت مهــران خــرم نیــا معــاون برنامــه ریــزی و توســعه،

دبیــری محمــود یاقوتپــور مدیــر کنتــرل کیفیــت ،محمــود

اکابــر مدیــر تضمیــن کیفیــت و زینــب آهویی مســول هماهنگ
کننــده از ســوی شــرکت فوالدخوزســتان انجــام شــد.

مدیــر تضمیــن کیفیــت بــا اشــاره بــه عنــوان نشســت هــای

یادشــده گفت:نتایــج حاصــل از بحــث و گفتگــوی تخصصــی در

ایــن نشســت هــا بــا عنــوان شمشــه و شمشــال تولیــد شــده به

روش ریختهگــری پیوســته مــورد مصــرف در فوالدهــای ســازهای
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تیرمــاه  98در ســالن کنفرانــس مدیرعامــل فوالدخوزســتان بــه

تصویــب کلیــه اعضــای شــرکت کننــده در جلســه رســید.

اکابــر در ادامــه تصریــح نمــود :بــر اســاس اســتانداردهای ملــی،
متــن و محتــوای ایــن اســتاندارد بــرای تصویــب نهایــی بــه

کمیســیون ف ّنــی مرتبــط در ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران

ارجــاع شــده و پــس از تصویــب نهایــی بــه عنــوان اســتاندارد

ملــی در مرحلــه انتشــار قــرار میگیــرد.

وی خاطــر نشــان کــرد :بدیهــی اســت تمامــی تولیدکننــدگان
شمشــه و شمشــال پــس از انتشــار ایــن اســتاندارد ملی بــا هدف

انطبــاق و تامیــن نیازمندیهایــی کــه در آن مطــرح شــده اســت،
در صــورت نیــاز ،اقدامــات اصالحــی مناســبی انتخــاب و اجــرا

میکننــد.

مجمع عمومی عادی نوبت دوم
انجمن مدیریت کیفیت ایران
برگزار شد
مراســم مجمــع عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
در تاریــخ  18خــرداد  98بــا حضــور اعضــای انجمــن
،تعــدادی از اعضــای هیــات مدیــره ،بــازرس و نیــز نماینــده
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در
محــل ســاختمان تشــکل هــا اتــاق تهــران برگــزار شــد.
در آغــاز مراســم نســبت بــه تعییــن هیــات رئیســه اقــدام
شــد و ســپس آقــای مهنــدس شــکرخدایی نایــب رئیــس
هیــات مدیــره گزارشــی از عملکــرد انجمــن در ســال
گذشــته را ارئــه نمودنــد.
در ادامــه آقــای دکتــر فــروزان فــرد خزانــه دار انجمــن
نســبت بــه ارائــه صــورت هــای مالــی انجمــن منتهــی
بــه  29اســفند  97پرداختنــد و آقــای مهنــدس کاظــم
بصرایــی بــازرس انجمــن ضمــن ارائــه توضیحاتــی در
خصــوص گــزارش مالــی کــه تقدیــم اعضــا حاضــر گردیــده
بــود ،صــورت هــای مالــی ارائــه شــده را مــورد تائیــد قــرار
دادنــد.
در ســاعت پایانــی مجمــع مذکــور پــس از اعــام آمادگــی
و معارفــه تعــدادی از حاضریــن بــرای انتخــاب بــه عنــوان
بازرســین انجمــن ،نســبت بــه برگــزاری رســمی انتخاباتــا
مطابــق اساســنامه اقــدام شــد کــه پــس از شــمارش آرا
جنــاب آقــای مهنــدس کاظــم بصرایــی بــه عنــوان بــازرس
اصلــی و جنــاب آقــای مهنــدس ایمــان نعمــت الهــی بــه
عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یکســال انتخــاب
گردیدنــد.
در خاتمــه آقــای مهنــدس انتصاریــان ریــس هیــات مدیــره
انجمــن بــه طــرح موضاعاتــی در خصــوص قانــون تقویــت
و توســعه اســتاندارد و طــرح موضوعاتــی در خصــوص
کیفیــت نیــز پرداختنــد.
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برگزاری دورههاي آموزشی جایزه ملی کیفیت ایران در انجمن

در راســتاي آشــنايي مشــاوران  ،مدیــران و کارشناســان سیســتم هــای مدیریــت
کیفیــت ،انجمــن دوره هــای آموزشــی بــا عناویــن " مفاهيــم مــدل جايــزه ملــي
کيفيــت ايــران و تکنيکهــاي خودارزيابــی براســاس مــدل " ،"INQAدوره تربیــت
ارزیــاب جایــزه ملــی کیفیــت ایــران "را بــا هــدف معرفــي مــدل  INQAو آشــنايي
بــا فرآينــد خودارزيابــي همــراه بــا ارائــه گواهینامــه معتبــر در اردیبهشــت ،خــرداد
و تیرمــاه  98بصــورت درون ســازمانی و در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
و شــرکت عمــران مــارون برگــزار نمــود.

آخرين مهلت ثبت نام در جايزه ملي كيفيت ایران

آخريــن مهلــت ثبــت نــام در فرآينــد شــانزدهمین دوره جايــزه ملــي كيفيــت
ايــران ،بــراي ســطوح مختلــف اهتمــام ،اشــتهار و تنديــس تــا پايــان مردادمــاه 98
تمديــد شــد .پــس از ايــن تاريــخ ارزيابيهــاي ســازماني متقاضيــان بــر اســاس
اظهارنامههــاي آنهــا آغــاز گرديــده و متقاضيانــي كــه موفــق بــه دريافــت امتيــاز
الزم شــده باشــند ،آبــان مــاه ســال جــاری در مراســم روز ملــي كيفيــت مــورد
تقديــر قــرار خواهنــد گرفــت .بــر اســاس ،نظامنامــه جايــزه ملــي كيفيــت ايــران
اعطــاي تنديــس طاليــي ايــن جايــزه بــه دســت رياســت محتــرم جمهــور صــورت
خواهــد گرفــت.

برگزاری سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران

ســمینار کالیبراســیون بــا توجــه بــه نتایــج ارزیابــی حاصلــه درمصاحبــه هــا و
آمــوزش هــای اخیــر فراینــده جایــزه ملــی کیفیــت بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی
و یکنواختــی در انجــام ارزیابــی ســازمان هــا و همچنیــن انتقــال تجــارب و دانــش
ارزیابــی بــا حضــور اعضــا کمیتــه ارزیابــان و ســرارزیابان و ارزیابــان جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران ؛ در تاریــخ  16تیــر  98در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
برگــزار شــد

برگزاری جلسات کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران

نشســت هــای کمیتــه فنــی شــانزدهمین دوره جایــزه ملــی کیفیــت ایــران ،بــا
حضــور نماینــدگان دســتگاه هــای ذی ربــط عضــو و بــه ریاســت معاونــت ارزیابــی
کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران  ،بــا موضــوع بررســی اصالحــات پیشــنهادی
اعضــای کمیتــه در خصــوص تصویــب نهایــی نظامنامــه جایــزه ملــی کیفیــت ایــران
طــی چنــد جلســه تشــکیل و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

همكاري با تشكلها براي برگزاري جايزه
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انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران در راســتاي تقويــت نهضــت كيفيــت و جــاري شــدن
مــدل ارزيابــي جايــزه ملــي كيفيــت بــا انجمنهــاي صنفــي ،صنعتــي و تخصصــي
آمادگــي همــكاري و برگــزاري دورههــاي آموزشــي را داراســت .رؤســا و دبيــران
محتــرم تشــكلها ميتواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــا انجمــن مديريــت
كيفيــت ايــران (مجــري جايــزه ملــي كيفيــت) 88101192تمــاس بگيرنــد .گفتنــي
اســت انجمــن مديريــت كيفيــت در قالــب ايــن نــوع همــكاري بــا ســاير تشــكلها
تســهيالت ويــژهاي را لحــاظ خواهــد كــرد.

مقاله

در این بخش میخوانید :
>>>> منافع اقتصادی استاندارد سازی

>>>> بررسي ارتباط  TQMبا TPMو ارايه راهكاري در جهت اجراي اثر بخش TPM
>>>> آسیب شناسی استقرار ISO/IEC 17025از منظر نیروی انسانی
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منافع اقتصادی استاندارد سازی

نقش استانداردها در رشد و توسعه اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها
بر اساس مطالعات بعمل امده توسط سازمان استاندارد المان در سال  2000و به روز شده در سال 2011

تهیــه و تدویــن  :دکتــر مســلم بیــات

معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران
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خالصه :
رابطــهء بیــن اســتاندارد و عملکــرد اقتصــاد ملــی کشــورها
 ،بــه طــور فزاینــده ای ،طــی دهــه هــای گذشــته ،مــورد
تحقیــق قــرار گرفتــه اســت .مطالعــات انجــام شــده توســط
موسســات اســتاندارد آلمــان ،انگلســتان ،کانــادا ،فرانســه و
اســترالیا بطــور تجربــی ،رابطــه بــا ثابــت ،قــوی و مثبتــی
را بیــن اســتانداردها و رشــد اقتصــادی پایــدار نشــان مــی
دهــد کــه ایــن موضــوع بــا اســتفاده از گســترش اســتانداردها
بــه عنــوان دانــش فنــی در اقتصــاد ملــی صــورت پذیرفتــه
است.موسســه اســتاندارد المــان ( )DINدر ســال 2011
تحقیقــی را بــه دنبــال بررســی و پیشــبرد مطالعــات ابتدایــی
مزایــای اقتصــادی اســتانداردکه در ســال  2000انجــام شــده
بــود انجــام دادکــه در ایــن تحقیــق ارزش کار ،ســرمایه،
اختراعــات ،مجوزهــا و اســتانداردها در تولیــد بــا انــدازه
گیــری ارزش افــزوده ناخالــص ( )GVAتخمیــن زده مــی شــد

 .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه اســتانداردها رابطــه مهــم
و مثبتــی بــا خروجــی اقتصــادی دارنــد ،مطالعــات آلمــان
در ســال  2000و  2011بــا تحليــل هــاي بيشــتر توســط
ســایر موسســات ملــی بــا رویکــرد و چارچــوب زمانــی مشــابه
پیگیــری شــد کــه منجــر بــه نتايــج قابــل مقايســه گردیــد.
بــه طــور کلــی ،تمــام مطالعــات ملــی نشــان مــی دهنــد کــه
اســتانداردها بــه دلیلــی کــه موجــب بهبــود گســترش دانــش
فنــی مــی شــوند تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی دارنــد.
در ایــن تحقیــق ســهم اســتانداردها بــرروی نــرخ رشــد
اقتصــادی در کشــور آلمــان برابــر بــا  ، ٪0.9در فرانســه و
اســترالیا  ، ٪ 0.8در انگلســتان  ٪0.3و در کانــادا ٪ 0.2
مشــخص گردیــده اســت.
اســتانداردها اســنادی هســتندکه بــر اســاس توافــق کلــی(
اجمــاع ) نظــر ذینفعــان تهیــه و بــا تائیــد یــک ســازمان بــه
رســمیت شــناخته مــی شــوند و بــرای اســتفاده مشــترک
و مکــرر ارائــه مــی گردنــد ،و شــامل قوانیــن ،دســتورالعمل

ها(راهنمایــی هــا ) یــا ویژگــی هــا بــرای انجــام فعالیــت هــا
یــا نتایــج آنهــا مــی باشــند .هــدف اســتاندارد هــا ،دســتیابی
بــه درجــه مطلوبــی از نظــم در یــک زمینــه خــاص ،مــی
باشد.اســتانداردها بایــد بــر اســاس نتایــج تلفیقــی علــوم،
فنــاوری و تجربــه باشــند و هــدف آنــان ارتقــای منافــع
مطلــوب جامعــه است.توســعه اســتانداردها و قوانیــن فنــی
توســط مؤسســات و ســازمانهای دارای صالحیــت و انجــام
ایــن کار بــا همــکاری بخــش دولتــی و خصوصــی انجــام
مــی شود،اســتانداردها عنصــر ضــروری زیرســاخت هــای
تکنولوژیکــی و اقتصــادی یــک کشــور هســتند و بــه شــدت
بــر تــوان رقابتــی و اســتراتژی هــای شــرکت هــا تاثیــر مــی
گذارنــد .اســتانداردها یــک راه ارتباطــی هســتند یــک نــوع
زبــان مشــترک کــه بــه صــورت مشــخصات فنــی بیــان مــی
گردنــد ،اغلــب از آنهــا بــه عنــوان قابلیتــی بــرای برقــراری
ارتبــاط بیــن ســایر زبــان هــا بــه منظــور جلوگیــری از ســوء
تفاهــم اســتفاده مــی شــود .اســتانداردها وجــود دارنــد تــا
مــا از آنهــا اســتفاده کنیــم و از منافــع آنهــا بهــره منــد
گردیــم  .علــت وجــودی آنهــا ارزشــی اســت کــه بــرای مــا
بــه ارمغــان مــی آورنــد اســتانداردها بــر زندگــی روزمــره
هــر شــهروندی تاثیــر مــی گذارنــد اســتانداردها در حــوزه
هــای گســترده ای چــون ،ســاخت و ســاز ،مــواد غذایــی ،
اســباب بــازی هــا ،ســاختمان هــا ،ماشــین آالت ،مراقبــت
هــای بهداشــتی ،محیــط زیســت ،خدمــات ،و غیــره) وجــود
دارنــد و بخــش هــای متعــددی از فعالیــت هــا را همچــون
 :ایمنــی ،مدیریــت ،آزمایــش  ،ســازگاری و غیــره را پوشــش
مــی دهنــد  .بطوریکــه انــواع مختلــف اســتانداردها نیازهــای
مختلــف را بــرآورده مــی ســازند.درک مفاهیــم اســتانداردها
بــرای همــه بــه لحــاظ تاثیــری کــه در طــول زندگــی روزمــره
و حرفــه ای دارنــد ضــروری اســت  .آمــوزش اســتانداردها و
اســتاندارد ســازی  ،نقــش کلیــدی فزاینــده ای در توســعه
ملــل جهــان ایفــا مــی نمایــد .انســانهایی کــه بــا ایــن
موضــوع آشــنایی دارنــد ،در موقعیتــی قــوی تــری در مواجــه
بــا طیــف وســیعی از وضعیــت هایــی کــه ممکــن اســت در
زندگــی روزمــره و حرفــه ای خــود مواجــه شــوند ،برخــوردار
ـی آســوده تــر ،ایمــن تــر و قابــل پیــش
مــی باشــند .و رندگـ ِ
بینــی تــری نســبت بــه ســایرین خواهنــد داشــت .تجربــه
هــای صــورت پدیرفتــه در کشــور مــا کــه متاســفانه بــا
هزینــه هــای بســیار زیــادی بدســت آمــده خــود مویــدی بــر
ایــن گفتــه و اهمیــت و نقــش اســتاندارد هــا در پیشــگیری
و کاهــش اثــرات و مخاطــرات حــوادث طبیعــی و غیــر
طبیعــی مــی باشــد از ســوی دیگــر جهانــی شــدن بــه طــور
چشــمگیری محیــط کســب و کار بیــن المللــی امــروز را

تغییــر داده اســت .لــذا بســیاری از اندیشــمندان ترغیــب
شــده انــد تــا ضمــن مطالعــه عمیــق بــر روی مولفــه هــای
رشــد اقتصــادی آنهــا را بــه چالــش کشــیده و تــا حــد ممکــن
بــه منظوربهبــود  ،امــکان انــدازه گیــری را بــرای آنــان ایجــاد
نماینــد .در ایــن میــان ســوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت ،
اســتانداردها بــه چــه میــزان و چگونــه مــی تواننــد در رشــد
و توســعه اقتصــادی کشــورها ایفــای نقــش نماینــد؟
در انتهــای قــرن ،18اقتصاددانــان منابــع رشــد اقتصــادی را
بررســی کردند .آدام اســمیت ،تقســیم کار و انباشــت ســرمایه
را دلیــل افزایــش رفــاه  ،ثــروت ملــت و رشــد اقتصــادی بیــان
نمــود .و جــوزف آلوئیــس شــومپتر،اقتصاددان اتریشــی-
آمریكایــی ،بــر ایــن عقیــده بود كــه نــوآوری در محصــوالت و
فرایندهــا ،پیــش شــرط رشــد اقتصــادی اســت.
«کاالهــای مصرفــی جدیــد ،روش هــای جدیــد تولیــد و
حمــل و نقــل ،بازارهــای جدیــد و اشــکال جدیــد ســازمان
هــای صنعتــی محــرک اساســی ماشــین ســرمایه داری
هســتند کــه آن را راه انــدازی و حفــظ مــی کننــد و
کارآفرینــی ســرمایه داری را بــه وجــود مــی آورنــد».
بنــای اصلــی ایــن ایــن ایــده  ،در طــول دهــه  ،1950توســط
رابــرت  M. Solowآمریکایــی کــه بعــدا ا نیــز برنــده جایــزه
نوبــل شــد توســعه یافــت و اولیــن مــدل رســمی ریاضــی
رشــد اقتصــادی را ارائــه گردیــد Solow .توانســت بــا اســتفاده
از یــک مــدل ســاده نشــان دهــد کــه ســه عامــل مــی توانــد
تعییــن کننــده رشــد اقتصــادی در آمریــکا باشــد :افزایــش
ســرمایه (مثــا ماشــین آالت و زیرســاخت هــا)  ،افزایــش
کار و پیشــرفت فنــی .بعدهــا اقتصاددانــان دیگــری در ایــن
زمینــه پیــش رفتــه و نظریــه رشــد ســولو را اصــاح کردنــد
 .در حالیکــه ،پیشــرفت فنــی در ســالهای اولیــه بــه عنــوان
یــک واقعیــت پذیرفتــه شــد ،توصیــف علــت و تعییــن مقــدار
آن از لحــاظ تئــوری نیــز آســانتر گردیــد .علــت آن  ،ایــده
اصلــی ایــن مــدل هــای جدیــد بــود کــه بیــان میکنــد
دولــت و شــرکت هــا در تحقیــق و توســعه ســرمایه گــذاری
مــی کننــد بنابرایــن بــه طــور مــداوم رشــد اقتصــادی را
از طریــق محصــوالت و روش هــای جدیــد تحریــک مــی
نماینــد .امــا اســتاندارد و استانداردســازی چــه نقشــی را در
آن ایفــا میکننــد؟ بــرای اطمینــان از رشــد اقتصــادی مــداوم،
کافــی نیســت کــه فقــط بــا ایجــاد تحقیــق و توســعه ،دانــش
جدیــدی ایجــاد کنیــم .بلکــه ایــن دانــش بایــد بــه طــور
گســترده ای منتشــر شــود تــا امــکان اســتفاده از آن توســط
شــرکت هــای بســیاری ممکــن شــود  .از آنجائیکه اســتاندارد
هــا بــر اســاس اجمــاع نظــر و بــا مشــارکت متخصصیــن ،
شــرکت هــا و همــه ذینفعــان ،توســعه مییابنــد ،لــذا بــرای
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گســترش دانــش فنــی مناســب هســتند .متخصصیــن اســتاندارد ،اســتانداردهای فنــی فعلــی را بــه صــورت اســناد تدویــن
مــی نماینــد ،بنابرایــن ترویــج و انتشــار گســترده آن در بــازار تســهیل مــی گــردد .بــر خــاف اطالعاتــی کــه در حقــوق
ثبــت اختراعــات وجــود دارد کــه بــه حقــوق مالکیــت معنــوی مربــوط مــی شــوند ،اطالعاتــی کــه در اســتانداردها ی تدویــن
شــده وجــود دارد بــرای همــه افــراد قابــل دسترســی هســتند و بنابرایــن انتشــار آن بدیــن لحــاظ محــدود نمــی شــود.
نقــش اســتانداردها در انتشــار و گســترش دانــش فنــی و همچنیــن ســهم آنهــا در رشــد پیوســته اقتصــادی در مطالعــات
گذشــته مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای دوره زمانــی بیــن ســال هــای  1961و  ،1996محاســبات نشــان مــی دهــد
کــه اطالعــات منــدرج در اســتانداردها و قوانیــن فنــی  ٪1از تولیــد ناخالــص ملــی آلمــان را شــامل مــی شــود (:1998
 15.8میلیــارد یــورو) ( .)2000 DINهــدف از تجزیــه و تحلیــل حاضــر ایــن اســت کــه بــر اســاس داده هــای فعلــی مزایــای
اقتصــادی اســتاندارد ســازی را دوبــاره محاســبه کنیــم .ایــن محاســبه جدیــد ضــروری اســت زیــرا اســتاندارد ســازی در
آلمــان از بســیاری جهــات تغییــر کــرده اســت.امروزه حــدود  80درصــد از تمــام اســتانداردهای منتشــر شــده در آلمــان
دارای مبانــی اروپایــی یــا بیــن المللــی هســتند .عــاوه بــر ایــن ،تعــدادی از مطالعــات بعــد از آخریــن مطالعــه در ســال 2000
در کشــورهای دیگــر منتشــر شــده اســت و الزم اســت همــه نتایــج آنهــا قابــل مقایســه باشــد .مطالعــه حاضــر همچنیــن
از دانــش جدیــد بــا توجــه بــه ســاختار داده اســتفاده مــی کنــد .بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور نقــش و تاثیــر کاالهــا و
اســتانداردهای دانــش بنیــان در توســعه و رشــد و شــکوفایی اقتصــاد ملــی بیــش از پیــش مشــخص مــی گــردد. .
برای حفظ رقابت ،نوآوری به تنهایی کافی نیست انتشار موثر نوآوری از طریق استانداردها پیش شرط رشد اقتصادی است.
مطالعــات آلمــان در ســال  2000بــا تحليــل هــاي بيشــتري پیگیــری شــد کــه نــه تنهــا از رويکردهــاي متدولوژيــک
و چارچوبهــای زمانــی مشــابه اســتفاده نمــود ،بلکــه منجــر بــه نتايــج قابــل مقايســه نيــز گردیــد .بــه طــور کلــی ،تمــام
مطالعــات ملــی نشــان مــی دهــد کــه اســتانداردها بــه دلیلــی کــه موجــب بهبــود گســترش دانــش مــی شــوند تأثیــر مثبتــی
بــر رشــد اقتصــادی دارنــد .بــر اســاس ایــن مطالعــات ســهم اســتانداردها (ســتون آخــر در ســمت راســت جــدول زیــر)
بــرروی نــرخ رشــد اقتصــادی درکشــور آلمــان برابــر بــا  ، ٪0.9در فرانســه و اســترالیا  ، ٪ 0.8در انگلســتان  ٪0.3و در
کانــادا  ٪ 0.2مشــخص گردیــد.
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جدول مطالعات ملی اثرات استانداردها بر روی رشد اقتصادی کشورها

خالصه و نتیجه گیری:
رشــد اقتصــادی بــه توســعه عوامــل ورودی متفاوتــی بســتگی
دارد .در اقتصــاد کالســیک ایــن عوامــل  ،ســرمایه و کار
هســتند .بــا ایــن حــال ،در اقتصادهــای کامــا مبتنــی بــر
دانــش ،ایــن عوامــل بــه ظاهــر بــرای پیــش بینــی رشــد و
توســعه اقتصــادی کافــی نیســتند .زیــرا دانــش موجــود در
یــک اقتصــاد ،تأثیــر زیــادی بــر بهــره وری عوامــل تولیــد و
در نتیجــه رشــد دارد .و دانــش هــم بطــور قابــل مالحظــه
ای از پیشــرفت فنــی تأثیــر مــی پذیــرد ،کــه تعییــن مقــدار
کمــی آن ،بســیار دشــوار اســت .بــا ایــن حــال ،تعــدادی
شــاخص مفیــد و اثبــات شــده وجــود دارد کــه در تعییــن
تقریبــی ســطح فعلــی دانــش مفیــد هســتند .مثــل تعــداد
اختــراع معتبــر و مجوزهــای معتبــر کــه بــه صاحبــان
مالکیــت معنــوی خارجــی پرداخــت مــی شــود  ،همانطــور
کــه در مــورد نــرم افــزار صــورت مــی پذیــرد ..ایــن شــاخص
هــا نشــان دهنــده بخشــی از پیشــرفت فنــی اســت کــه
نتیجــه ســرمایه گــذاری هــای موفقیــت آمیــز در تحقیــق
و توســعه مــی باشــد .بــا ایــن حــال ،پیشــرفت فنــی ،تنهــا
زمانیکــه بــه طــور گســترده در سراســر اقتصــاد گســترش
مــی یابــد تاثیــر عمــده دارد  .بــه طــور مشــخص بــه ایــن
معنــی اســت هنگامیکــه یــک شــرکت بــا بهــره گیــری از
دانــش فنــی  ،محصولــی جدیــد یــا یــک روش تولیــد بهبــود
یافتــه را توســعه مــی دهــد ســپس ســایر شــرکت هــا  ،ایــن
محصــول یــا روش تولیــد را اجــرا نمــوده و در مــواردی ،
حتــی بیشــتر موجــب توســعه آن مــی گردنــد .ایــن امــر
منجــر بــه اثــر متقابــل مثبــت بــر روی عوامــل و در نهایــت
افزایــش بهــره وری مــی شــود  ،و از ایــن طریــق گســترش
دانــش جدیــد و در نتیجــه بهبــود کیفیــت در عوامــل کار
و ســرمایه صــورت مــی پذیــرد .تعییــن مقیــاس جامــع و
نســبتا دقیــق انتشــار محصــوالت و فرآیندهــای نوآورانــه
دراقتصاد،چالشــی بــزرگ اســت .بــا ایــن وجــود ،اســتانداردها
بــر خــاف اختراعــات بــرای همــه در دســترس هســتند و
دانــش فنــی مــدون شــده ای هســتند کــه منجــر بــه اثــرات
ترویجــی مثبــت خواهنــد شــد کــه قبــا مــورد بحــث قــرار
گرفتــه اســت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــا افزایــش
گســترش و ترویــج آنهــا ،بــه رشــد اقتصــادی نیرکمــک
مــی شــود .در نتیجــه بــا یکپارچــه ســازی همــه شــاخص
هــای عوامــل تولیــد در یــک مــدل ســنجش اقتصــادی مــی
تــوان رشــد اقتصــادی را براســاس آن تعییــن نمــود .و امــکان
تعییــن ســهم بــرای هــر عامــل بــه تنهایــی وجــود خواهــد
داشــت ،لــذا بــا پیــروی از آن ســود دقیقــی از مجموعــه
اســتانداردها مــی توانــد محاســبه شــود .چنیــن تحقیقاتــی

بــرای اولیــن بــار در ســال  1999بــرای آلمــان و بعــدا بــرای
ســایر اقتصادهــا انجــام شــد .تحقیــق حاضــر  ،تحقیقــات
قبلــی را بــا اســتفاده از داده هــای فعلــی کــه در دســترس
بــود تکــرار کــرد .نتیجــه  ،ســود اقتصــادی  16.77میلیــارد
یــورو در ســال را تعییــن نمــود ،کــه تقریبــا بــا ارزش بدســت
آمــده در ده ســال پیــش مطالعــه مشــابه مطابقــت دارد .و
میــزان  ٪0.72از تولیــد ناخالــص داخلــی آلمــان*))GDP
را نشــان داد  ،کــه کمــی کمتــر از آنچیــزی اســت کــه در
ابتــدای مطالعــه در ســال  2000بدســت آمــده اســت .در
عیــن حــال ،نشــان داده شــده کــه پــس از اتحــاد آلمــان،
اســتانداردها تأثیــرات مثبــت و بــا ثباتــی در رشــد اقتصــادی
آلمــان (در حــدود  ٪0.7تــا  ٪0.8از تولیــد ناخالــص داخلــی)
داشــته انــد .اثــرات اقتصــادی مثبــت اســتانداردها بــه مراتــب
فراتــر از مزایــای محاســبه شــده اســت .زیــرا عــاوه بــر رشــد
اقتصــادی کــه از طریــق عملکــرد اســتانداردها بــه عنــوان
گســترش دهنــده دانــش فنــی ایجــاد مــی گــردد ،منافــع
اقتصــادی بیشــتری نیــز از طریــق ســایر وظایــف اســتاندارد
ســازی ( یکنواختــی محصــول  ،کاهــش ضایعــات  ،بهبــود
مصــرف انــرژی و ).......بــه دســت مــی آیــد  .بــه عنــوان
مثــال ،بســیاری از اســتانداردها الزامــات الزم بــرای ایمنــی
محــل کار را تعییــن مــی کنند،کــه تعــداد حــوادث شــغلی را
کاهــش مــی دهنــد و در نتیجــه منجربــه کاهــش غیبــت در
محــل کار مــی گردنــد .اســتانداردهای زیســت محیطــی بــه
حفاظــت از محیــط زیســت کمــک مــی کنــد کــه کیفیــت
زندگــی و رفــاه عمومــی در سراســر اقتصــاد را بهبــود مــی
بخشــد .عــاوه بــر ایــن ،اســتانداردهای ایمنــی و امنیــت
بیشــتری را در بســیاری از حــوزه هــا تأمیــن مــی نماینــد و
بــه کاهــش هزینــه اقدامــات ایمنــی امنیتــی و بیمــه کمــک
مــی نمایند.بــه ایــن ترتیــب ،باعــث کاهــش بــار بــر روی
دولــت مــی شــوند ،لــذا مشــروعیت حمایــت از اســتاندارد
ســازی ازطریــق تأمیــن بودجــه عمومــی و توجیــه تقویــت
جایــگاه اســتاندارد ســازی بــه عنــوان یــک ابــزار مفیــد در
بســیاری از حــوزه هــای سیاســت گــذاری منطقــی میگــردد.
* (GDP) Gross Domestic Product
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مقدمــه  :مديريــت كيفيــت فراگير ( )TQMروشــي مناســب
بــراي دســتيابي بــه كارايــي و اثربخشــي (بهــرهوري) اســت
كــه بــه موجــب آن دســتاوردهايي نظيــر موفقيــت در بلنــد
مــدت ،رفــع نيازهــاي كاركنــان ،مشــتريان و ســاير ذينفعــان
جامعــه بــه طــور نســبي حاصــل ميشــود .از طــرف ديگــر
«نگهــداري و تعميــرات بهــرهور فراگيــر» باعــث ميشــود
نگهــداري و تعميــرات بــر روي قســمتهاي بســيار مهــم
و حياتــي ســـازمان متمركـــزشود .در برخــي مــوارد ايــن
قســمت مهــم ممكــن اســت بخشــي از فراينــدكاري يــك
كارخانـــه باشـــد .كــه در نهايــت هـــدف آن بـــه حداقــل
رســاندن تعميــرات اضطــراري و برنامهريــزي نشــده اســت.
همانگونــه كــه مالحظــه ميشــود  TPMاز برخــي جهــات
شــبيه بــه  TQMاســـت .از ايــن رو در ايــن مقالــه ســعي
شــده ايــن دو تفكــر مــورد ارزيابــي قــرار گيرنــد .از ديگــر
ســو بســياري از متخصصيــن بــر ايــن باورنــد كــه خطــوط
توليــد خودروســازي داراي ويژگيهــاي خاصــي اســت كــه
بــراي بهبــود مســتمر آن شــيوههاي مختلــف مديريتــي بايــد
مــورد توجــه قــرارگيــرد .تنــوع و تعــداد تجهيــزات خطــوط
توليــد شــركتهاي خودروســازبه گونــهاي اســت كــه در
برخــي ســالنها بــه بيــش از  600قلــم تجهيــز گوناگــون
ميرســد .در مطالعــه حاضــر كــه در شــركت ايــران خــودرو
صــورت گرفتــه اســت مالحظــهگرديــد در آمــار توقفــات و
عــدم عبــور مســتقيم پــس از كســري قطعــه ،وجــود ايــراد
در تجهيــزات جايــگاه مهمــي در بــروز ايــن مشــكل دارد .در
برخــي ســالنها و در ماههــاي پايانــي ســال  92گاهــي ايــن
آمــار بــه بيــش از 25درصــد نيــز رســيده اســت .بعــاوه بــروز
برخــي حــوادث كاري نشــان دهنــده آن اســت كــه دانــش

مديريــت نگهــداري و تعميــرات ،نيازمنــد ارتقــاء بــوده و بايــد
بــا بسترســازي مناســب شــرايط بهرهگيــري از سيســتمهاي
مديريتــي جديــد را فراهــم نمــود .شــركت ايــران خــودرو
در بهرهگيــري از سيســتمهاي مديريتــي جديــد همــواره
پيشــرو بــوده اســت .بــه ايــن جهــت در ســنوات گذشــته
بــراي مرتفــع نمــودن مشــكالت مذكــور در بحــث تجهيــزات،
تالشهــاي مختلفــي بــراي اســتفاده از تفكــر نگهــداري
و تعميــرات بهــرهور فراگير()TPMانجــام شــده اســت .امــا
همــواره ايــن فعاليتهــا در ابتــدا بــا اســتقبال مناســبي آغــاز
شــده ،ولــي در ادامــه راه بــا مســايل مختلفــي روبــرو شــد
كــه در انتهــا بــه نتايــج مناســبي منجــر نشــده اســت .بــه
ايــن جهــت در بخــش دوم مقالــه حاضــر ايــن موضــوع مــورد
ارزيابــي قــرار گرفتــه و بــا ارايــه داليــل بــروز ايــن مســئله،
طرحــي بــر مبنــاي مفاهيــم  TPMو شــرايطي كــه بــراي
كارخانههــاي ايرانــي مناســب ميباشــند ارايــه شــده اســت.
جايــگاه  TPMدر نگهــداري و تعميــرات و بررســي ارتبــاط
آن بــا  TQMیکــی از اســتراتژيهاي رایــج ســازمانهاي
مــدرن بــراي افزایــش کیفیــت نگهــداري و تعمیــرات
محصــوالت خــود سیاســت TPMمــی باشــد .در ايــن مــورد
TPMاز بهــم پیوســتن هــر دو اصــل مهندســی نگهــداري و
تعمیــرات و مدیریــت کیفیــت فراگيــر TQMبدســت آمــده
اســتTPM .باعــث ميشــود نگهــداري و تعميــرات بــر روي
قســمتهاي بســيار مهــم و حياتــي ســـازمان متمركـــزشود
در برخــي مــوارد ايــن قســمت مهــم ممكــن اســت فراينــد
كاري بخشي از كارخانـــه باشـــد .هـــدف بـــه حداقل رساندن
تعميــرات اضطــراري و برنامــه ريــزي نشــده اســتTPM.
بــراي رســيدن بــه اهــداف زيــر مطــرح شــده اســت:اجتناب

از ضايعــات ناشــي از تغييــرات اقتصــادي محيــط ،توليــد
خــوب بــدون كاهــش كيفيــت ،كاهــش هزينــه ،توليــد
در حداقــل زمــان ممكــن ،تحويــل محصــول بــدون عيــب
يــك برنامــهTPMاز بســياري جهــات شــبيه بــه يــك
برنامهTQMاســـت .بســـياري از ابزارهـــاي مـورداســــتفاده
در TQMنظيــــر تفــــويض اختيــــارBenchmarking،
و مستندســــازي در پيــــاده ســــازيTPMبهينه كاربــرد
دارنــد .در زيــر شــباهتهاي ايــن دو ذكــر ميگــردد:در هــر
دو برنامــه تعهــد و التــزام مديريــت ارشــد ســازمان ضــروري
اســت ،اختيــارات بايــد بــه گروههــاي درگيــر كار تفويــض
شــود ،هــر دو برنامــه در حــدود چشــم انــداز هــاي ســازمان
بــوده و ممكــن اســت پيادهســازي برنامــه ســالها زمــان
نيــاز داشــته باشــد و تغييــرات ســطح اختيــارات و ايجــاد
حس مســـئوليت يـــك ســـال و يـــا بيشتر طول بكشد .بيان
مســئله و طــرح مديريــت اجــراي اثربخــش  TPMعــدم
حصــول نتايــج مناســب در بهرهگيــري از تفكــر،TPM
زمينهســاز آن شــد كــه تجربــه بكارگيريTPMبــه صــورت
علمــي ارزيابــي گرديــده و در ابتــدا نتايــج ايــن ارزيابــي
ارايــه شــده و در ادامــه پيشــنهادي مبنــي بــر چگونگــي
اجــراي ايــن تفكــر بيــان گــردد تــا گامــي در راســتاي تعالــي
ايــران خــودرو بــوده و موجــب بهــرهوري بيــش از پيــش آن
باشــد.در ادامــه بــا انجــام مصاحبــه بــا كارشناســان ،و طــي
چنــد جلســه برگــزار شــده بــا برخــي از ايشــان عــاوه بــر
ليســت اوليــه داليــل مــوارد ديگــري بــه آنهــا اضاقــه و يــا
برخــي از مــوارد قبــل حــذف گرديدنــد و ســپس بــا وزن
دهــي بــه داليــل مشــخص گرديــد مهمتريــن عوامــل در
عــدم حصــول نتايــج مطلــوب مــوارد زيــر بــوده اســت:عدم
توجــه كافــي بــه مفاهيــم پايــهTPMدر تيمســازي و
جــذب مشــاركت اعضــاء ،عــدم تبييــن مفاهيــم TPM
برمبنــاي شــرايط و فرهن ـگكاري شــركت ،ناديــده گرفتــن
مــدل مهــارت در فعاليتهــاي ،TPMعــدم كفايــت
آمــوزش بــا توجــه بــه عــدم ترســيم مــدل مهــارت ،ناكافــي
بــودن زيــر ســاخت  /بســترهاي سيســتمي اجــراي TPMبــر
اســاس نتايــج بدســت آمــده طــرح پيشــنهادي مشــتمل بــر
يــك رويكــرد سيســتمي اســت كــه بــر اســاس آن مديــران
قــادر خواهنــد بــود عــاوه بــر مديريــت تجهيــزات و منابــع
انســاني توليــد و تعميــرات ،در خلــق ارزش افــزوده و كاهــش
ريســك ايمنــي توانايــي بيشــتري كســب نماينــد .در ايــن

طــرح ابتــدا بــر اســاس مفاهيــم ،TPMوضــع موجــود بــر
مبنــاي شــاخصها ،ارزيابــي ميگــردد و استانداردســازي و
ارتقــاء ســطح مهارتهــا بــر مبنــاي مــدل مهــارت صــورت
ميپذيــرد .ســپس تيمهايــي (  )CATSبــه عنــوان بــا
ارزشتريــن مرجــع آن و در تعامــل بــا ديگــر اركان سيســتم
تعريــف ميگــردد .ايــن تيمهــا بــر حســب شــرايط
ايســتگاهكاري متشــكل اســت از :اپراتــور توليــد ،اپراتــور نــت
و سرپرســت .در مرحلــه بعــد .،بررســي تحليلــي تجهيــزات
بــر اســاس متــد  RCFAوبهبــود شــاخصها صــورت
گرفتــه و بــه تعاقــب آن بــر اســاس تعريفTPMارزيابــي
و ارايــه گزارشهــا تــا حصــول نتيجــه و بهبــود مســتمر،
مراحــل طــرح ادامــه خواهــد يافــت .در شــكل  2مــدل طــرح
تقديــم ميگــردد .نتيجهگيــري بــر اســاس اهــدافTQM
كــه تمركــز بــر بهبــود مســتمر دارد در ايــن مقالــه بــر آن
شــديم تــا بــا توجــه بــه اهميــت بــاالي فرايندهــاي توليــدي
و تجهيــزات ،ارزيابــي تجربــه بكارگيريTPMبــا ايــن هــدف
انجــام شــد كــه عــاوه بــر مرتفــع نمــودن مســايل شــمرده
شــده بــه عنــوان ريشـههاي اصلــي عــد موفقيــت ،زمينـهاي
مناســب بــراي بهرهگيــري از مزايــاي تفكــر TPMفراهــم
گــردد .بــه ايــن منظــور طرحــي پيشــنهاد ميگــردد كــه
ايــن طــرح مشــتمل بــر يــك رويكــرد سيســتمي اســت كــه
براســاس آن مديــران قــادر خواهنــد بــود عــاوه بــر مديريــت
تجهيــزات و منابــع انســاني توليــد و تعميــرات،د رخلــق ارزش
افــزوده و كاهــش ريســك ايمنــي توانايــي بيشــتري كســب
نماينــد .در ايــن طــرح ابتــدا بــر اســاس مفاهيــم،TPM
وضــع موجــود بــر مبنــاي شــاخصها ،ارزيابــي ميگــردد و
استانداردســازي و ارتقــاء ســطح مهارتهــا بــر مبنــاي مــدل
مهــارت صــورت ميپذيــرد .ســپس تيمهايــي ( )CATSبــه
عنــوان بــا ارزشتريــن مرجــع آن و در تعامــل بــا ديگــر اركان
سيســتم تعريــف ميگــردد .ايــن تيمهــا بــر حســب شــرايط
ايســتگاهكاري متشــكل اســت از :اپراتــور توليــد ،اپراتــور نــت
و سرپرســت .در مرحلــه بعــد .،بررســي تحليلــي تجهيــزات
بــر اســاس متــد RCFAوبهبــود شــاخصها صــورت
گرفتــه و بــه تعاقــب آن بــر اســاس تعريفTPMارزيابــي
و ارايــه گزارشهــا تــا حصــول نتيجــه و بهبــود مســتمر،
مراحــل طــرح ادامــه خواهــد يافــت.
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آسیب شناسی استقرارISO/IEC
 17025از منظر نیروی انسانی

احمد ظهیرمیردامادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

سمیرا مظاهری

ابــزاری قدرتمنــد در دســتان مدیــران ارشــد ،بــرای بهتــر

کــردن وضعیــت ســازمان و رفــع مشــکالت جــاری آنهــا
هســتند .ایــن سیســتم هــا ماننــد هــر ابــزار دیگــری عمــل

دســتیار پاتولــوژی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه شــهید مــی کننــد و آن چــه باعــث اثــر بخشــی مــی شــود اســتفاده
بهشــتی
مقدمه:

مناســب از آن هــا در کاربــرد مرتبطشــان اســت.

امــروزه دوره اســتانداردهایی مثــل  ISO 9001بــه تنهایــی

پرســنل آزمایشــگاه ســرمایه بزرگــی بــرای مراکــز تحقیقاتــی و بــدون هــر پیوســتی گذشــته اســت .در واقــع نظــرات دکتــر

 -پژوهشــی بــه حســاب مــی آینــد .ایــن پرســنل از دمینــگ ،پــدر علــم مدیریــت نویــن جهــان ،ماننــد نهالــی

تحصیــات و تجربــه باالیــی برخوردارنــد و نقــش بســیار کــه بــا واقعیــت و حقیقــت آبیــاری شــده باشــد در طــول
بزرگــی در پیشــبرد اهــداف ایــن مراکــز بــر عهــده دارنــد زمــان بــه بــار نشســت و از نظــرات او و دیگرانــی مثــل او

و انجــام هــر گونــه تحــول در ایــن مراکــز بــدون در نظــر میــوه پــر برکتــی ماننــد اســتاندارد  ISO 9001متولــد

گرفتــن نظــر ایشــان کاری بیهــوده اســت .از ســوی دیگــر شــد؛ اســتانداردی کــه بــه چگونــه کار کــردن میپــردازد
در چنــد ســال اخیــر پیــاده ســازی اســتاندارد  ISO/IECکاربــردی عمومــی دارد و درمــان درد بســیاری از ســازمان هــا
 17025بــا توجــه بــه مشــخصات و خصوصیــات مثبتــی که و ســاختارها اســت .لیکــن از ســوی دیگــر ،دنیــا بــا ســرعت

بــرای آزمایشــگاه هــا دارد بســیار مرســوم شــده اســت .ایــن زیــادی حرکــت مــی کنــد و اگرچــه ســاختار ISO 9001
اســتاندارد بــه اطمینــان از صحــت و دقــت نتایــج آزمــون و بــرای حــل بســیاری از مشــکالت ،راه گشــا اســت لیکــن

کســب رضایــت مشــتریان کمــک شــایانی مــی کنــد .ایــن ممکــن اســت بــه تنهایــی جوابگــوی بســیاری از نیازهــا
مقالــه بــه مشــکالت پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد از منظــر نباشــد و شــاید بــر همیــن اســاس اســت کــه در چنــد ســال

نیــروی انســانی شــاغل در آزمایشــگاه میپــردازد و ضمــن اخیــر اســتانداردهای تخصصــی مختلفــی تدویــن شــده انــد.
بیــان تعــدادی از مشــکالت شــاخص پرســنل ،در ایــن زمینــه

آن چــه در ایــن مطلــب مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد

اســتاندارد  ISO/IEC 17025مــی باشــد .اســتانداردی
پیشــنهاداتی نیــز بــراي رفــع آن هــا ارایــه مــی دهــد.
امــروزه ســازمان هــا را سیســتم هــای موقتــی مــی داننــد کــه بــا وجــود عمــر نســبتاً کوتاهــش کاربــردی بــودن

کــه امروزشــان مثــل دیــروز نبــوده و فردایشــان نیــز هماننــد خــود را بــه اثبــات رســانده بــه گونــه ای کــه تنهــا تــا ســال
امــروز نخواهــد بــود .الزمــه ایــن تغییــر و پیشــرفت ،ارتقــای  2009حــدود  3000آزمایشــگاه در جهــان اعتبــار آن را از
دانــش و کســب آمادگــی کافــی از ســوی مدیــران ســازمان ســازمان هــای معتبــر جهانــی کســب کــرده انــد و بــی شــک

هــا بــرای هماهنــگ شــدن بــا سیســتم هــای در حــال تغییــر از منافــع بــی شــمار آن بهــره مــی برنــد[ .]3هــدف از تدویــن
مــی باشــد [ .]1برنامــه ریــزی ،هدایــت ،کنتــرل و هماهنگــی ایــن اســتاندارد ،کســب اطمینــان از صحــت و دقــت نتایــج
از مهــم تریــن وظایــف مدیــران امــروز هســتند و مــی تــوان

حاصــل شــده از آزمایشــگاه هــا بــر مبنــای الزامــات ISO

بهبــود وضعیــت ســازمان ،تقســیم کــرد .در واقــع مدیــری

پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد ،در مراكــز آزمایشــگاهي  ،د بــا

ایــن وظایــف را بــه دو بخــش رســیدگی بــه وضــع جــاری و

کــه بــا مشــکالت روزمــره ســازمان مانــوس شــود و بــه آن

 9001اســت.

موانــع متعــددی مواجــه مــی شــود .یکــی از بــزرگ تریــن

عــادت کنــد الجــرم ســازمان خــود را گرفتــار روزمرگــی ایــن مشــکالت ،مقاومــت پرســنل آزمایشــگاهها میباشــد.

کــرده و ایــن ســازمان بــه ناچــار نابــود خواهــد شــد؛ پــس در واقــع کارکنــان جوهــره ســازمان هســتند و اهمیــت

بهبــود مســتمر وضعیــت ســازمان ،اهمیــت فراوانــی دارد[ .]2مشــارکت آن هــا ســبب مــی شــود توانایــی شــان مزیــت
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سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ،بــر پایــه بهبــود مســتمر،

ســازمان محســوب شــود ایجــاد انگیــزه ،تعهــد و مشــارکت

در کارکنــان نســبت بــه ســازمان ،نــوآوری و خالقیــت در

شــرایط فعلــی محیــط کار مــی شــود.

مســوولیت پاســخ گویــی کارکنــان در رابطــه بــا عملکردشــان

مشــکالت پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد اســت در واقــع علــم

پیشــبرد اهــداف ســازمان را بــه ارمغــان مــی آورد و ایجــاد

 -تــرس از ندانســتن و نتوانســتن از بــزرگ تریــن

همچنیــن ایجــاد اشــتیاق در مشــارکت و همــکاری ایشــان آزمایشــگاهی بــر پایــه علــوم پایــه ماننــد شــیمی و فیزیــک
زمینــه ســاز بهبــود مســتمر در ســازمان اســت[ .]4از ســوی و ریاضــی بنــا شــده اســت و بســیاری از پرســنل درگیــر در
دیگــر هریــک از انســان هــا بــر خــاف منابــع تکنولوژیــک

کار آزمایشــگاه ،بــا علــوم انســانی و مدیریــت آشــنایی ندارنــد

هســتند .آدمــی موجــودی پویــا اســت و درحالــی بــه ســمت

ایجــاد مــی کنــد پــس طبیعــی اســت کــه ممکــن اســت

و مالــی ،واجــد ظرایــف و پیچیدگــی هــای خــاص خــود

و اگــر ایــن اصــل زندگــی را بپذیریــم کــه ندانســتن ،نگرانــی

آینــده حرکــت مــی کنــد کــه مــی توانــد گذشــته خــود را بعضــی از پرســنل ،بــه ایــن علــت ،عالقــه کمتــری بــه پیــاده

نیــز مــرور کنــد .کســب وفــاداری و اعتمــاد پرســنل هــر
ســازمان ،بــه ســختی امــکان پذیــر اســت در حالــی کــه ایــن

ســازی چنیــن نظامــی نشــان دهنــد.

 -عالقــه بســیاری از مدیــران ارشــد بــه داشــتن گواهــی نامــه

اعتمــاد ،بــه نســیمی در خــاف جهــت نابــود مــی شــود .در هــای متعــدد از بــزرگ ترین مشــخصات پیاده ســازی نه فقط

کنــار روحیــه ســازندگی ،ایثــار و پیشــرفت ،افــکار واقعیــت

ایــن اســتاندارد ،بلکــه ســایر اســتانداردهای مشــابه نیــز مــی

گریــز و بازدارنــده ای نیــز وجــود دارد کــه آفــت پیشــرفت و باشــد .هنگامــی کــه یــک نســخه از اســتاندارد مذکــور بــه
کارآمــدی بــه شــمار مــی رود و ممکــن اســت در شــرایطی دســت مدیــران آزمایشــگاه هــا رســیده اســت کــه مدتــی

از اوج گیــری و تعمیــق جریــان آبادانــی و ســازندگی نیــز

از تاســیس ایــن مراکــز ،گذشــته بــوده و تجهیــزات آن هــا

جلوگیــری کنــد ایــن باورهــای دیرپــای از یــک ســوی در خریــداری و پرســنل هــم اســتخدام شــده و مشــغول بــه کار
بخشــی از فرهنــگ عامیانــه حضــور دارنــد و از ســوی دیگــر بــوده انــد پــس در ابتــدا انگیــزه ای بــرای پیــاده ســازی ،بــه
در ارزش هــای درونــی گروهــی از افــراد جامعــه متبلــور وجــود نمــی آیــد در ایــن بیــن تشــویق و تاکیــد ســازمان

اســت .باورهــای مزبــور بــر بســتر مشــکالت و کاســتی هــای هــای شــخص ســوم ،اولیــن انگیــزه بــرای پیاده-ســازی

اجتماعــی قادرنــد پتاســیل منفــی ایجــاد کننــد و مبنــای کم اســتانداردهایی ماننــد  17025 ISO/IECبــه حســاب مــی آید
کاری و حرکــت هــای واپــس گــرای قــرار گیرنــد[ .]5پــس به

همیــن دلیــل اســت کــه مقاومــت نیــروی انســانی شــاغل در
آزمایشــگاه ،مــی توانــد بــه تنهایــی مانــع اجرایــی شــدن ایــن

اســتاندارد شــود.
شرح مقاله:

لیکــن ایــن تمایــل ،بــه دریافــت گواهــی نامــه محــدود مــی

مانــد .بــا گذشــت زمــان و گســترش بیشــتر ایــن اســتاندارد و
آشــنایی بیشــتر بــا الزامــات آن عالقــه مشــتریان آزمایشــگاه

هــا بــه رعایــت آن هــا بیشــتر مــی شــود .در واقــع مشــتریان

بــه وجــود چنیــن ســاختاری ،بــر پایــه علــم مدیریــت روز

 افــراد بــه اعتبــار شــخصیت و اصــول تربیتــی خــو گرفتــه دنیــا واکنــش نشــان مــی دهنــد کــه امــروزه رضایــتبــا آن هــا بــرای درک حقایــق بــا توجــه بــه احساســات خــود

فیلترهایــی قــرار مــی دهنــد .بــه عبــارت دیگــر آن چــه را

مشــتری مهــم تریــن اولویــت مدیریتــی در مقابــل دیگــر

اهــداف ســازمان چــون ســودآوری ،ســهم بیشــتر ســازمان

کــه بــدان تمایــل دارنــد از حقایــق و واقعیــات درک مــی و غیــره مــی باشــد [ .]7ولــی ممکــن اســت ایــن عوامــل بــه

کننــد .همیــن وضعیــت بــرای طــرف مقابــل نیــز وجــود

تنهایــی کفایــت نکننــد و اثــر آن هــا در حــد حفــظ و یــا

دیگــران وانمــود مــی ســازد[ ]6و ایــن خصوصیــت آدمیــان،

صالحیــت بیــن المللــی و نــه اســتفاده بــرای حــل مشــکالت

دارد و آن چــه را از حقایــق کــه تمایــل بــدان دارد بــرای
شــامل اســتاندارد  ISO/IEC 17025نیــز مــی شــود کــه

گســترش دامنــه اعتبــار کســب شــده از ســازمان هــای دارای

و بهبــود وضعیــت از آن هــا محــدود بمانــد کــه ایــن خــود

پیــاده ســازی آن بــه معنــی ایجــاد تغییــر و ایجــاد تفــاوت در نوعــی مقاومــت در مقابــل اجــرای اســتاندارد مــی باشــد.
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 -از مهــم تریــن دالیــل مخالفــت پرســنل آزمایشــگاه بــا

 -ایــن نگــرش در ســازمان هــای زیــادی وجــود دارد کــه

ایشــان دربــاره ایجــاد ناامنــی شــغلی ،در صــورت اســتقرار آن

مدیــران بــا ایــن نگرانــی مواجهنــد کــه افــرادی ،بــه دنبــال

پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد ،مــی توانــد اســترس و نگرانــی

مدیــران ،نیــازی بــه دانســتن بیشــتر ندارنــد .بعضــی از

در آزمایشــگاه باشــد .در زمانــه ای کــه ســازمان هــا کوچــک گرفتــن نقطــه ضعــف از آن هــا هســتند در بعضــی ســازمان

مــی شــوند و تعــداد پرســنل کاهــش مــییابــد و بودجــه هــا مدیــران باالتــر فاقــد هرگونــه خطــا و نقصــی بــه حســاب

تخصیصــی دولــت در زمینــه هــای گوناگــون در سراشــیبی

مــی آینــد کــه ایــن باعث احســاس بــی نیازی ایشــان نســبت

وجــود ندارنــد و شــاید بــرای بعضــی از افــراد اولیــن تصــوری

مدیریتــی ماننــد  ISO/IEC 17025کــه عمــری کوتــاه و

کاهــش مســتمر ،قــرار دارد دیگــر مشــاغل تخصصــی دایمــی ،بــه آموختــن مــی شــود و ایــن آفــت شــامل سیســتم هــای
کــه در نــگاه اول از ابــاغ چنیــن اســتانداردی بــه وجــود
مــی آیــد بــه خطــر افتــادن موقعیــت شــغلی ایشــان اســت.

پــس ممکــن اســت ایشــان بــه هــر تحــول جدیــدی واکنــش
نشــان دهنــد.

 -علــم و دانــش شــامل اطالعاتــی پیوســته ،قابــل پــی گیــری

چنــد ســاله دارنــد نیــز مــی شــود.
 -1پیشنهادات:

توصیــه مــی شــود مراكــز آزمايشــگاهي بــا ديــد حــل

مشــكالت موجــود نســبت بــه پيــاده ســازي ايــن اســتاندارد
( )ISO/IEC 17025اقــدام کننــد و در ابتــدا محــدوده

و تــا حــدی اســتوار بــر پایــه تجربیــات اســت اگــر دانــش کوچکــی را در دامنــه اســتاندارد قــرار دهنــد تــا شــوک

بشــر را بــه دو بخــش ضمنــی و آشــکار تقســیم کنیــم دانــش بزرگــی در ســازمان ایجــاد نشــود .در ایــن ســازمان هــا

ضمنــی علمــی اســت کــه انســان در طــول مــدت زندگــی و هــدف اصلــي نبايــد فقــط دريافــت گواهــينامــه باشــد .در
بــر اثــر کار و تجربــه در مــی یابــد و دانــش آشــکار دانــش ایــن زمینــه آشناســازي بیشــتر مدیــران ارشــد و میانــی و
مســتند و ثبــت شــده و قابــل انتقــال بــا دلیــل و برهــان کارشناســان بــا ایــن مقولــه و جلــب اطمینــان ایشــان از
قلمــداد مــی شــود [ .]8پیــاده ســازی اســتانداردهای کاربــرد موثــر ایــن نظــام مدیریــت کیفیــت ،موثــر اســت .بــه

مدیریــت کیفیــت بــر پایــه تبدیــل دانــش ضمنــی پرســنل همیــن دلیــل بهتــر اســت پیــش از هــر اقدامــی جلســات

درگیــر در کار ،بــه دانــش آشــکار و قابــل اســتفاده بــرای

آموزشــی ،بــراي ايجــاد برگــزار گــردد بــه خصــوص جلســات

مدیریــت دانــش ،شــامل تشــخیص ،تولیــد ،مستندســازی و

مــی توانــد مفیــد و موثــر باشــد .هنگامــی کــه شــیوه هــای

دیگــران اســت .سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ،بــه بــارش افــکار و اســتفاده از نظــرات کارکنــان در ایــن زمینــه
توزیــع و انتقــال اطالعــات ،بیــن افــراد در جهــت افزایــش مشــارکت در داخــل ســازمان ،منصفانــه و بــدون جانبــداری
تاثیــرات ســازمانی کمــک مــی کننــد .مبحث مستندســازی و در نظــر گرفتــه شــود کارمنــدان دارای رضایــت بیشــتر و

نگهــداری ســوابق از موانــع پیــاده ســازی اســتاندارد مذکــور امنیــت باالتــری خواهنــد شــد[ .]9همچنیــن مــی تــوان در
اســت و چیــزی کــه ممکــن اســت پرســنل را در ایــن زمینــه

ایــن زمینــه بــرای افــرادی کــه در راســتای پیــاده ســازی

نگــران کنــد؛ اجبــار بــرای تبدبــل دانــش ضمنــی بــه دانــش اســتاندارد ،تــاش مــی کننــد تشــویق هایــی نیــز در نظــر
آشــکار اســت .جالــب آن کــه ایــن مشــکل ،در فرهنــگ مــا گرفــت؛ و الزم اســت مدیــر ارشــد ســازمان ،شــخصاً در ایــن
نیــز ریشــه دارد در تاریــخ تاکیــد مضاعــف بــر مزیــت دانــش کار حضــور داشــته باشــد و موقعیــت بخــش هــای آزمایشــگا
ضمنــی بــه دانــش آشــکار قابــل مشــاهده اســت و ایــن را هــی موفــق در پیــاده ســازی اســتاندارد موصــوف را ترقــی

زیــاد شــنیده ایــم کــه بایــد دانــش را بــه اهــل آن آموخــت؛ دهــد[ .]10ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه آمــوزش مدیــران
بــدون آن کــه تعریــف دقیــق و مشــخصی از اهــل ،ارایــه ارشــد ،اهمیــت فراوانــی بــرای موفقیــت دارد و جهــت ایجــاد
شــود .گویــا ایــن جملــه معصــوم را فرامــوش کــرده ایــم کــه انگیــزه بیــن کارکنــان ،بایــد ایشــان بــه کار تیمــی تشــویق
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فرمــود ذکات دانــش ،نشــر آن اســت.

کــرد .در کار تیمــی اعضــای تیــم بــه هــم وابســته انــد و

عــدم فعالیــت یــک عضــو از تیــم باعــث عــدم انجــام کار هــای نمونــه بــرداری ،انجــام آزمــون و کالیبراســیون ،مطالعــه
تیمــی مــی شــود .در واقــع کار آن هــا اثــر متقابــل بــر هــم و بررســی بیشــتر الزم بــه نظــر مــی رســد.

مــی گــذارد[ ]11و امــکان جلوگیــری از هــر نــوع کارشــکنی [ ]1هفتمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مدیــران کیفیــت –
فراهــم مــی شــود ضمــن آن کــه بــا ایجــاد امنیــت شــغلی  – 1385کیفیــت و مدیــران بیــن الملــل؛ چالــش هــا ،ویژگــی

مناســب بــرای پرســنل ،مــی تــوان انگیــزه مــورد نیــاز بــرای هــا و راه کارهــا  -مهــدی ابــزری ،ســید اکبــر نیلــی پــور
تبدیــل دانــش ضمنــی ایشــان بــه دانــش آشــکار را تامیــن

کــرد و ایــن ممکــن نمــی شــود مگــر آن کــه کارکنــان یــک
ســازمان در ابعــاد مختلــف پــرورش یافتــه توانمنــد شــوند و
مهــارت هــای الزم را کســب کننــد[.]12

 -2نتیجه:

طباطبایــی []2نســاجی امــروز ،شــماره ،10نقــش مدیریــت

در صنایــع ایــران ،علــی رضــا حســین پــور []3هفتــه نامــه
اســتاندارد شــماره  ]4[ 898روش شــماره  119مــرداد1388

– مهندســی ســازمان و سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت –

جهانگیــر باقــری ،مهــدی مقــدس []5روش  – 55فرصــت

ارتبــاط موثــر بیــن دانشــگاه و صنعــت زمانــی تحقــق هــای توســعه بهــره وری –محمــد شــاه علیــزاده []6حــرارت
مــی یابــد کــه دانشــگاه هــا بــا تحقیقــات کاربــردی در و بــرودت  - 49کار بــا انگیــزه (آمــوزش قانــون کار)  -محمــد

صــدد انتقــال فنــاوری بــر آینــد[ ]13و بــرای اطمینــان از صــادق ثمرانــی

کاربــردی و بــه روز بــودن تحقیقــات مراکــز علمــی ،بایــد
وضعیــت آزمایشــگاه هــا را بــه طــور مســتمر بهبــود داد

[]7روش شــماره  119مــرداد – 1388مهندســی ســازمان و

سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت – جهانگیــر باقــری ،مهــدی

کــه اســتانداردهای مدیریــت کیفیتــی ماننــد  ISO/IECمقــدس[ ]8کار و جامعــه  -توســعه و انگیــزش کارکنــان بــه

 17025در ایــن زمینــه ابــزار بســیار مناســبی بــه حســاب منظــور رقابــت بــر پایــه دانــش  -ترجمــه مســعود کاظــم

مــی آینــد .امــروزه دنیــا متفــاوت از گذشــته اســت و زاده و یوســف افضلــی[ ]9تدبیــر – خــرداد – 76ش– 27
ارتباطــات و بــه روزرســانی دانــش بشــری ســرعت باالیــی امنیــت و رضایــت شــغلی و بهداشــت روانــی – ایــرج شــاکری

دارد .هرچــه را امــروز بــه عنــوان علــم مــی دانیــم و مــی نیــا[ ]10پیــام ایــران خــودرو  -شــهریور  - 80ســاختار

آموزیــم فــردا بــه تاریــخ علــم و در زمانــی دورتــر شــاید مناســب ســازمانی و مدیریــت اصولــی  -غــام علــی دینــیبــه افســانه هــای علمــی تبدیــل مــی شــود .اســتانداردهای []11فصلنامــه نظــام مهندســی کشــاورزی و منبــع طبیعــی
مدیریــت کیفیــت ،بــر پایــه تجــارت و رقابــت آزاد بنــا شــده شــماره  27بهــار – 89تیــم و کار تیمــی – اســداله ابراهیمــی،

انــد .و ایــن مســاله اگرچــه از یــک طــرف کار را ســخت مــی مهدیــه ســادات میرترابــی
کنــد و ســازمان هــای ســنتی را در معــرض نابــودی قــرار می

[]12تدبیــر ســال 23شــماره  241خــردا د – 91راه کارهــای

دهــد ولــی از ســوی دیگــر و در صــورت عملکــرد صحیــح ،ایجــاد امنیــت شــغلی از طریــق توانمندســازی کارکنــان

در بازارهــای بــزرگ دنیــا بــر روی محصــوالت مــا بــاز مــی – امیرمرتضــی آقابیگــی[ ]13پژوهــش و برنامــه ریــزی در

شــود و بــه کارگیــری سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ،آمــوزش عالــی – شــماره  33پاییــز  – 83ارتبــاط دانشــگاه و

امــکان رقابــت بــا کشــورهای قــوی تــر را فراهــم مــی ســازد صنــت – حمیدرضــا آراســته

بــه خصــوص در آزمایشــگاه هــا کــه محصوالتشــان پایــه و
اســاس بســیاری از تصمیــم گیــری هــای بزرگ اســت و امکان

تولیــد یــا عــدم تولیــد بســیاری از محصــوالت صنعتــی و یــا

چگونگــی تولیــد ،بــه نتایــج حاصــل از ایــن مراکــز وابســته
اســت.

دربــاره نقــش اســتاندارد ذکــر شــده در کارکــرد آزمایشــگاه
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تازههایایزو

در این بخش میخوانید :

>>>> همه چیز در نام خالصه می شود :اولین استاندارد بین المللی برای ارزیابی نام تجاری منتشر شد
>>>> ایمنی در هر سطحی :اولین استاندارد بین المللی برای باالبرهای مسافربری منتشر شد
>>>> ارتقاء استانداردهای جدید ایزو برای نجات سیاره زمین
>>>> تشکیل یک کمیته فنی جدید در ایزو :وصل کردن نقطه ها در اقتصاد دورانی
>>>> شناخت ریسک با استاندارد بین المللی جدید
>>>> مدیریت اثر تغییرات اقلیمی :اولین استاندارد بین المللی برای انطباق منتشر شد
>>>> تجدید نظر در استاندارد کنترل خودرو به ایمنی بیشتر راننده کمک می کند
>>>> کدام فناوری ها برای زندگی سبز به ما کمک می کنند؟
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همه چیز در نام خالصه می شود :اولین استاندارد بین المللی
برای ارزیابی نام تجاری منتشر شد

یــک نــام تجــاری مــی توانــد ارزشــمندترین دارائــی یــک

مالــی نــام تجــاری اســت کــه اصــوالً بــر حــوزه هــای مالــی

شــرکت باشــد -بــا ایــن حــال چگونــه مــی دانیــد کــه واقعـاً متمرکــز مــی باشــد.

ارزشــمند اســت؟ انــدازه گیــری ارزش یــک برنــد بــا دانســتن اســتاندارد ایــزو  20671الهــام از اســتاندارد اتریــش بــا عنوان

آنچــه کــه بایــد انــدازه گیــری شــود و چگونگــی آن ،آغــاز

 16800 ONRروش هــای ارزیابــی دارائــی هــای ناملمــوس

مــی شــود .اولیــن اســتاندارد بیــن المللــی جهــان بــرای نــام تجــاری الهــام گرفتــه کــه در ســال  2006منتشــر شــد.

ارزیابــی نــام تجــاری کــه بــه تازگــی منتشــر شــده ،کمــک ایــن اســتاندارد ،اولیــن اســتاندارد در حــوزه ارزیابــی نــام

کننــده خواهــد بــود.

جــاری اســت و توســط اســتاندارد اتریــش تدویــن شــده

هیچکــس نمــی خواهــد کــه فقــط بــرای نــام ،پــول پرداخــت اســت.

کنــد ،بــا اینحــال قــدرت نــام تجــاری مــا را بــه ایــن کار دکتــر گرهــارد هربیــکِک ،رئیــس کمیتــه تدویــن ONR
وامــی دارد .یکــی از ایــن مــوارد ناملمــوس امــا ارزشــمند 16800 ،معتقــد اســت «ایــزو  20761تمامــی کســب و کارهــا

نــام تجــاری ،تصمیمــات مشــتریان ،موسســات مالــی ،از همــه نــوع را هــدف گــذاری کــرده تــا ارزش نــام تجــاری
خریــداران بالقــوه کســب و کار و بســیاری از ایــن دســت آنهــا را افزایــش دهــد و نقطــه شــروعی بــرای تصمیــم گیــری
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و برخــی نــام هــای تجــاری ،و مدیریــت عالــی فراهــم نمایــد کــه شــامل اقــدام بهینــه
بســیار ارزشــمند هســتند.

بــرای مدیریــت نــام تجــاری و گــزارش آن اســت .همچنیــن

بــا ایــن حــال همــه مقیــاس هــا مالــی نیســتند و بســیاری ایــن اســتاندارد دیدگاهــی جامــع تــر ارائــه مــی کنــد کــه

رویکردهــا و روش هــای دیگــر در سراســر جهــان اســتفاده حــوزه هــای غیــر مالــی را بــه انــدازه مقیــاس هــای مالــی
مــی شــوند کــه باعــث مــی شــوند مقایســه هــای واقعــی و مدنظــر قــرار داده و در نهایــت پایــه و اســاس تدویــن
محــک زدن نســبتاً پیچیــده باشــند.
اســتانداردهای خــاص تــر خواهــد بــود».
اســتاندارد  20671 ISOبــا عنــوان ارزیابــی نــام تجــاری -بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه پورتــال ایــزو در نشــانی

اصــول و مبانــی بــا هــدف استاندارســازی الزامــات فنــی و  www.iso.orgمراجعــه فرمائیــد.
روش هــای ارزیابــی بــه منظــور ارزیابــی نــام تجــاری تدویــن منبع :پرتال ایزو
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شــده اســت .ایــن اســتاندارد متمــم اســتاندارد  10668 ISOمترجم :پریسا فقیهی

بــا عنــوان ارزشــگذاری نــام تجــاری -الزامــات ارزشــگذاری

ایمنی در هر سطحی :اولین استاندارد بین المللی برای
باالبرهای مسافربری منتشر شد

در هــر لحظــه ،صدهــا هــزار آسانســور حمــل کاال و مســافر متفاوتــی برخوردارنــد و مرتبــط بــا اقتصــاد حوزه ای هســتند
در جهــان بــا ایمنــی اســتفاده و مــا را بــه راحتــی بــه بــاال کــه در آن عمــل مــی کننــد ،بنابرایــن لزوم ـاً و همیشــه در

و پائیــن منتقــل مــی کننــد کــه البتــه ایــن کار بــه مــدد دیگــر نقــاط جهــان پذیرفتــه نیســتند.
برخــی اســتانداردهای بســیار دقیــق انجــام مــی شــود .امــا
قوانیــن ملــی یــا منطقــه ای و دســتورالعمل هایــی کــه در

اســتاندارد  8100 ISOبــا عنــوان آسانســور بــرای حمــل
افــراد و کاالهــا -بخــش  :1آسانســورهای مســافری و کاالبــر،

ایــن مــورد اعمــال مــی شــوند در اســتانداردهای مختلفــی بخــش  :2قوانیــن طراحــی ،محاســبات ،آزمایشــات و آزمــون
مشــخص شــده انــد کــه تجــارت بیــن المللــی آنــرا بــه یــک هــای اجــزاء آسانســورها بــه ایــن مشــکل فائــق آمــده و ایــن
مشــکل تبدیــل کــرده اســت .بــرای اولیــن بــار ،اســتاندارد کار را بــه واســطه ارائــه الزامــات موافقــت شــده بیــن المللــی

تــازه منتشــر شــده ایــزو همــه ایــن اســتانداردها را هماهنــگ انجــام مــی دهــد کــه در سراســر جهــان بــرای اســتفاده در

کــرده و ارتقــا ایمنــی و رشــد فنــاوری را میســر ســاخته همــه حــوزه هــای اقتصــادی بــه تائیــد رســیده و مطابــق بــا
اســت.

کلیــه قوانیــن محلــی مــی باشــد.

اســتفاده از قرقــره هــای دســتی ،نظیــر آنچــه کــه بــردگان

 178 TCبــا عنــوان آسانســورها ،پلــه هــای برقــی و پیــاده

اســتفاده از آسانســورها هــزاران ســال قبــل و بــه صــورت بخــش  1و  2ایــن اســتاندارد توســط کمیتــه فنــی ISO/
رومــی در آمفــی تئاتــر روم باســتان ( )Coliseumبــه کار مــی روهــای متحــرک تدویــن شــده کــه مســئولیت دبیرخانــه آن

بردنــد ،شــروع شــد .امــروزه برخــی از ایــن شــاهکارهای بــه عهــده ســازمان اســتاندارد فرانســه ( )AFNORمــی باشــد.

نفــس گیــر مهندســی ماننــد  Gateway Archدر میســوری بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن مــورد ،بــه پرتــال
هســتند .بــا ایــن حــال ،اکثــرا ً کمتــر پــرزرق و بــرق بــوده و ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد (ایــزو) بــه نشــانی www.iso.
صرف ـاً بــه منظــور جابجایــی میــان طبقــات مــورد اســتفاده  orgمراجعــه کنیــد.
قــرار مــی گیرنــد.

ســه اســتاندارد اصلــی در سراســر جهــان بــرای طــرح رئــوس منبع :پرتال ایزو

مطالــب مکانیکــی و ویژگــی هــای عملکــردی آسانســورها مترجم :پریسا فقیهی

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد کــه از ســطح ایمنــی و

کیفــی یکســانی برخوردارنــد .از آنجــا کــه همگــی از الزامــات
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ارتقاء استانداردهای جدید ایزو برای نجات سیاره زمین

درجــه ســانتیگراد ادامــه دهــد .بــا ایــن حــال ،واضــح اســت
کــه بــرای اطمینــان از دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،اقدامــات
بیشــتری الزم اســت.
مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی نیازمنــد اقــدام هماهنــگ،
نــه تنهــا از ســوی همــه کشــورهای جهــان بلکــه توســط
عوامــل غیردولتــی ماننــد شــهرها و نیــز بخــش خصوصــی
اســت .اینجاســت کــه اســتانداردهای بینالمللــی
 2-ISO14064و  3-ISO14064میتواننــد یــک درونــداد
مفیــد بــرای یافتــن راهحــل باشــند .اســتاندارد -14064 ISO
 2در تعییــن کمیــت مقــدار کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای یــا حــذف آن اســتفاده میشــود ،در حالــی
کــه  3-14064 ISOبــرای تاییــد گزارشهــای بــه دســت
آمــده از  2-14064 ISOو ســایر مقادیــر گازهــای گلخانـهای
در ســطح پــروژه بــه کار مــیرود .اســتاندارد جدیــد ISO
 3-14064بــرای پیــاده ســازی گزارشــات رد پــای کربــن در
ســطح محصــول تدویــن شــده اســت.
اســتاندارد  2-14064 ISOاز زمــان انتشــار در ســال 2006
در طــرح هــای مختلــف اعتبــار کربــن ،از جملــه برنامههــای
مربــوط بــه گازهــای گلخانـهای در حوزههــای ملــی /محلــی/
خصوصــی ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت  ،ویرایــش
جدیــد  1-ISO14064نیــز در ســال گذشــته منتشــر شــده
اســت.
اســتاندارد  ISO14064در کمیتــه فنــی 207 ISO/TC
(مدیریــت زیســت محیطــی) ،کمیتــه فرعــی ( SC7مدیریــت
گازهــای گلخانــهای و فعالیــت هــای مرتبــط) ،تدویــن
شدهاســت کــه دبیرخانــه آن را اداره اســتاندارد چیــن ()SAC
همــراه بــا شــورای اســتاندارد کانــادا ( )SCCبــر عهــده دارنــد.
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ســیل ،خشکســالی ،درجهحــرارت بیســابقه  ،شــواهدی
هســتند کــه نشــان میدهنــد تغییــرات آب و هوایــی بــه
یکــی از مهمتریــن مســائل دنیــا تبدیــل شدهاســت ،بــه
همیــن دلیــل انتشــار دو اســتاندارد ایــزو نقــش قابــل توجهی
در کاهــش گازهــای مخــرب گلخان ـهای خواهــد داشــت.
مقابلــه بــا پدیــده انتشــار گازهــای گلخانــهای ( )GHGدر
گرمایــش جهانــی و اثــرات بعــدی آن بــر تغییــرات آب و
هوایــی یکــی از چالشهــای تعیینکننــده و دشــوار حــال
حاضــر اســت .علیرغــم تالشهــای هماهنــگ ،مقــدار
گرمایــش کــره زمیــن همچنــان بیــش از  1/5درجــه ســانتی
گــراد اســت و همــه نشــانهها ادامــه پیشــروی رو بــه بــاال را
نشــان میدهــد.
براســاس گــزارش دفتــر هواشناســی خدمــات آب و هوایــی
ملــی انگلســتان ،میــزان دی اکســید کربــن ( )CO2موجــود
در جــو بــرای ســال جــاری بیســابقهاســت .ایــن افزایــش
در اثــر ســوزاندن مــداوم ســوختهای فســیلی و نابــودی
جنگلهــا بوجــود میآیــد .دانشــمندان هشــدار دادهانــد
کــه اگــر گرمایــش جهانــی دمــای کــره زمیــن تــا 1/5
درجــه کاهــش نیابــد ،شــرایط آب و هوایــی شــدید همچــون
ســیل ،خشکســالی و آتشســوزی شــدت یافتــه و خســارات
مرگبــاری بــر جامعــه وارد میکنــد.
از زمــان تاســیس چارچــوب پیماننامــه ســازمان ملــل در
تغییــرات اقلیــم ( )UNFCCCدر ســال ، ۱۹۹۲پیشــرفت
هایــی در جهــت تقویــت اقدامــات بیــن المللــی در زمینــه
تغییــرات اقلیمــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن تالشهــا
منجــر بــه توافقنامــه پاریــس  ۲۰۱۵شــد کــه بــه کشــورها
اجــازه میدهــد اســتراتژیهای خــود را در مــورد تغییــرات
آب و هوایــی تعییــن کننــد و بــر خــاف پیمــان نامــه پیــش
از آن یعنــی پروتــکل کیوتــو ،هیــچ شــرایط الــزامآوری ترجمــه :آزاده عالئــی طالقانــی -روابــط عمومــی و ارتباطــات
نــدارد .هــدف توافقنامــه پاریــس ایــن اســت کــه افزایــش بیــن الملــل
دمــای متوســط جهانــی را بــه میــزان کمتــر از  ۲درجــه منبع  :اخبار سایت ایزو – 2019 April
ســانتیگراد باالتــر از ســطوح پیــش از صنعتــی شــدن نگــه
ش بــرای محــدود کــردن گرمایــش تــا 1/5
دارد و بــه تــا 

تشکیل یک کمیته فنی جدید در ایزو :وصل کردن نقطه ها در
اقتصاد دورانی

در جامعــه «دور ریــز» مــا ،مــدل خطــی ســاخت ،اســتفاده
و دورانداختــن ،در حــال تهــی کــردن منابــع ســیاره مــا
و همچنیــن جیــب هایمــان اســت .راه حــل یــک اقتصــاد
دورانــی اســت کــه در آن هیــچ چیــز هــدر نمــی رود ،بلکــه
مــی تــوان دوبــاره از آن اســتفاده یــا آنــرا تبدیــل کــرد .در
حالیکــه اســتانداردها و نــوآوری هــا بــرای ایــن قبیــل کارهــا
همچــون بازیافــت ،فــراوان هســتند ،دیــدگاه جهانــی توافــق
شــده ای در مــورد اینکــه چگونــه ســازمان هــا مــی تواننــد
چرخــه را تکمیــل کننــد ،وجــود نــدارد .یــک کمیتــه فنــی
جدیــد ایــزو در زمینــه اقتصــاد دورانــی تشــکیل شــده تــا
بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد.
ایــن حقیقــت بــه خوبــی شــناخته شــده کــه افزایــش مصرف
گرایــی و محصــوالت یکبــار مصــرف ســیاره مــا را خفــه
کــرده و همزمــان طاقــت آنــرا بــه ســرآورده اســت .پیــش
از آنکــه بــه روزی برســیم کــه مقــدار پالســتیک در دریاهــا
از ماهــی هــا بیشــتر باشــد ،بایــد کاری انجــام داد .مطابــق
اعــام مجمــع جهانــی اقتصــاد ،گام برداشــتن در جهــت
اقتصــاد دورانــی ،کلیــد ایــن مشــکل اســت کــه بــا فرصتــی
تریلیــون دالری و پتانســیل بــاالی نــوآوری ،کارآفرینــی و
رشــد اقتصــادی همــراه اســت.
کمیتــه فنــی جدیــد ایــزو بــا هــدف توجــه بــه ایــن موضــوع
تشــکیل شــده اســت .کمیتــه  ،323 ISO/TCبــا عنــوان
اقتصــاد دورانــی ،متشــکل از کارشناســانی  65کشــور
مختلــف اســت .ایــده تشــکیل ایــن کمیتــه از یــک ســمینار

 AFNORشــروع شــد ،جایــی کــه پیشــروان اقتصــاد از بخــش
هــای مختلــف ،از نیــاز بــرای حرکــت از اقتصــاد مــدل خطــی
بــه دورانــی گفتنــد .اســتاندارد فرانســوی -901-XP X30
اقتصــاد دورانــی -سیســتم مدیریــت پــروژه اقتصــاد دورانــی-
الزامــات و دســتورالعمل هــا کــه در ســال  2018تدویــن
شــد ،ایــن موضــوع را دنبــال کــرد .پاســخ هــای مثبــت بــه
قــدری زیــاد بودنــد کــه باعــث تشــکیل کمیتــه بیــن المللــی
 323 ISO/TCشــدند.
ایــن کمیتــه قصــد دارد تــا مجموعــه بیــن المللــی توافــق
شــده ای از اصــول ،واژه شناســی ،چهارچوبــی از آنچــه کــه
یــک اقتصــاد دورانــی اســت را تشــکیل داده و اســتاندارد
سیســتم مدیریــت را تدویــن کنــد .ایــن اســتاندارد همچنیــن
مــدل هــای کســب و کار جایگزیــن و روش هــای انــدازه
گیــری و ارزیابــی دورانــی را ارائــه خواهــد داد .همچنیــن
تحــت پوشــش قــراردادن همــه حــوزه هــای یــک اقتصــاد
دورانــی از جملــه تــدارکات عمومــی ،تولیــد و توزیــع و پایــان
زندگــی و حــوزه هــای گســترده تــری همچــون تغییــرات
عملکــردی در جامعــه و ارزیابــی برخــی از اثــرات دورانــی
بــودن یــا فهرســت بنــدی از دیگــر اهــداف ایــن کمیتــه فنــی
مــی باشــند.
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شناخت ریسک با استاندارد بین المللی جدید
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در حالیکــه تنهــا قطعیــت عــدم قطعیــت هســت « ،ابــزار
مدیریــت ریســک»  ISOو  IECبــه ســازمان هــا کمــک
میکنــد تــا از تهدیدهایــی کــه میتوانــد بــه موفقیــت آنهــا
لطمــه وارد کنــد ،پیشــگیری کننــد.
تمامــی کســب و کار هــا بــر اســاس رونــد جــاری ،از
چشــماندازهای سیاســی غیرقابــل پیشبینــی گرفتــه تــا
فنآوریهــای در حــال رشــد و اختــال رقابتی ،بــا تهدیداتی
مواجــه مــی شــوند ISO .و  IECابــزاری از اســتانداردهای
مدیریــت ریســک تدویــن کردهانــد کــه بــه ســازمان هــا در
جهــت آمادگــی ،پاســخگویی و بهبــود موثــر کمــک میکنــد.
همچنیــن ایــن ابــزار شــامل یــک اســتاندارد بــروز شــده
جدیــد در تکنیکهــای ارزیابــی ریســک میباشــد.
( 31010 IECمدیریــت ریســک  -تکنیــک هــای ارزیابــی
ریســک) دامنــه ای از تکنیکهــا را بــرای تشــخیص و
فهــم ریســکها در بــر میگیــرد .ایــن اســتاندارد بــرای
گســترش کاربردهــا و افزایــش جزئیــات بــه روز شــده اســت
و تکمیــل کننــده اســتاندارد ( 31000 ISOمدیریــت ریســک)
میباشــد.
 ،31010 IECاز تعریــف دامنــه کاربــرد تــا تحویــل یــک
گــزارش ،فرآینــد ارزیابــی ریســک را شــرح میدهــد.
ایــن اســتاندارد دامنــه گســتردهای از تکنیکهــا را بــرای
تشــخیص و شــناخت ریســک در شــرایط تجــاری و فنــی
معرفــی میکنــد.

ابــزار مدیریــت ریســک  ISOو  ،IECاســتانداردهای مــورد
توافــق بیــن المللــی بــا بهتریــن روش و معیــار در مــورد
نحــوهی مدیریــت ریســک ،بعــاوه اصــول و فرآینــد هــای
توافــق شــده در چارچــوب مدیریــت ریســک را در بــر
میگیــرد.
پروفســور  ،Jean Crossهماهنــگ کننــده ی گروهــی از
متخصصانــی کــه اســتاندارد  31010 ISOرا اصــاح و بازنگری
مــی کننــد ،اظهــار داشــت 31010 IEC « :بــه جهــت تهیــه
جزییــات نحــوه ارزیابــی ریســک و توصیــف مزایــا و معایــب
تکنیکهــای متفــاوت قابــل اســتفاده ،مکمــل ارزشــمندی
بــرای اســتاندارد  31000 ISOمــی باشــد».
ایشــان همچنیــن اظهــار داشــتند « :ایــن اســتاندارد ،هــم بــه
عنــوان بخشــی از فرآینــد مدیریــت ریســک و هــم هنــگام
مقایســه گزینــه هــا و فرصــت هــا بــرای تصمیــم گیــری بــر
اســاس درک درســت ریســک مفیــد واقــع خواهــد شــد».
 31010 IECتوســط کارگــروه مشــترک  ، JWG16شــامل
کارشناســان کمیتــه فنــی ( IEC 56وابســتگی) و ISO/TC
( 262مدیریــت ریســک) ،تدویــن شــده اســت .دبیرخانــه
هــر دو کمیتــه بــر عهــدهی موسسـهی اســتاندارد انگلســتان
( )BSIمیباشــد.
ترجمــه :میــاد صــادق نــژادی  -دفتــر روابــط عمومــی و
ارتباطــات بینالملــل
منبع2019 ISO news- July :

مدیریت اثر تغییرات اقلیمی :اولین استاندارد بین المللی برای
انطباق منتشر شد

درحالیکــه برخــی از بزرگتریــن شــرکت هــای جهــان ارزش
مخاطــرات آب و هوایــی بــرای کســب و کارشــان را نزدیــک
بــه یــک تریلیــون دالر ارزشــگذاری مــی کننــد ،اثــر تغییرات
اقلیمــی را نمــی تــوان نادیــده گرفــت .کســب و کارهــا نیــاز
بــه انطبــاق دارنــد و یــک اســتاندارد بیــن المللــی بــه تازگــی
منتشــر شــده تــا بــه آنهــا کمــک کنــد.
آب و هــوای غیرقابــل پیــش بینــی ،درجــه حــرارت در حــال
افزایــش و آالینــده هــای گازهــای گلخانــه ای ،همــه جنبــه
هایــی از تغییــرات اقلیمــی اســت کــه مــی تواننــد بر کســب و
کارهــا اثرگــذار باشــند و همزمــان مــی تواننــد فرصــت هایــی
را هــم ایجــاد کننــد .گــزارش اخیــر کنوانســیون ســازمان
ملــل متحــد در مــورد تغییــرات آب و هوایــی ()UNFCCC
نشــان داد کــه گروهــی از بزرگتریــن شــرکت هــای جهــان،
بــا ارزش مجموعـاً  17تریلیــون دالر ،ارزش ریســک تغییــرات
اقلیمــی بــر کســب و کارشــان را حــدودا ً  1تریلیــون دالر
بــرآورد کــرده انــد .از ســوی دیگــر ،دســتاوردهای بالقــوه
حاصــل از فرصــت هــای تجــاری را تقریبـاً بیــش از دو برابــر
ارزیابــی کــرده انــد.
بنابرایــن داشــتن برنامــه هــای قــوی بــرای انطبــاق بــا
تغییــرات اقلیمــی ،کلیــد موفقیــت کســب و کار اســت.
اســتاندارد  ،14090 ISOانطبــاق بــا تغییــرات آب و هوایــی-
اصــول ،الزامــات و دســتورالعمل هــا اولیــن اســتاندارد ایــزو

در ایــن حــوزه اســت و هــدف از آن کمــک بــه ســازمان ها در
ارزیابــی اثــرات تغییــرات آب و هوایــی و تعییــن هــدف بــرای
انطبــاق موثــر اســت .همچنیــن ایــن اســتاندارد بــه آنهــا در
تعییــن و مدیریــت ریســک و تصاحــب فرصــت هایــی کــه
تغییــرات آب و هوایــی مــی توانــد بــه همــراه داشــته باشــد،
کمــک مــی کنــد.
ایــن اســتاندارد چارچوبــی ارائــه مــی دهــد کــه ســازمان
هــا را قــادر مــی ســازد تــا نســبت بــه انطبــاق بــا تغییــرات
اقلیمــی حیــن طراحــی و اجــرای خــط مشــی هــا ،راهبردهــا،
برنامــه هــا و فعالیــت هــا توجــه کافــی داشــته باشــند.
هــدف ایــن اســت کــه ایــن اســتانداردی جامــع بــرای
انطبــاق بــا تغییــرات آب و هوایــی باشــد و کمیتــه در مــورد
دیگــر اســتانداردهایی کار کنــد کــه دســتورالعمل هــای
آینــده را ارائــه مــی کننــد .ایــن مطلــب شــامل اســتاندارد
ایــزو  14091و ایــزو  14092اســت.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن مــورد بــه پورتــال
ایــزو در نشــانی  www.iso.orgمراجعــه کنیــد.
منبع :پرتال ایزو
مترجم :پریسا فقیهی
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تجدید نظر در استاندارد کنترل خودرو به ایمنی بیشتر راننده کمک می کند
اســتاندارد اســترالیا بــا طیــف وســیعی از صنعــت خــودرو کــه شــامل مهندســان نوســازی،
درمانگرها،گــروه هــای حمایــت از معلــوالن و متخصصــان بهینــه ســازی خــودرو تعامــل دارد تــا
اســتانداردهای مربــوط بــه وســایل نقلیــه موتــوری بــرای معلــوالن را بهبــود بخشــد  .نتیجــه
ایــن ارتبــاط انتشــار اســتاندارد  3954:2019 ASبــا عنوان"کنتــرل هــای خودروهــای موتــوری-
سیســتم هــای حمایتــی بــرای افــراد ناتــوان" بــوده اســت.
طبــق گــزارش اداره آمــار اســترالیا  4میلیــون اســترالیایی بــا ناتوانــی دســت و پنجــه نــرم مــی
کننــد کــه تحــرک و یــا دسترســی آنــان بــه حمــل و نقــل عمومــی یــا خصوصــی را تحــت تاثیــر
قــرار مــی دهــد.
طراحــی یــا اصــاح محصــوالت (از جملــه خودروهــا) بــه افــراد معلــول ایــن امــکان را مــی دهــد
تــا بــه فعالیــت هــای روزانــه خــود پرداختــه و ازامکاناتــی مشــابه ســایر اســترالیایی هــا بهــره
منــد شــوند.
اســتاندارد تجدیــد نظرشــده معیــاری بــرای کنترلهــای خــودرو هــا بــرای افــراد معلــول تعییــن
مــی کنــد .ایــن اســتاندارد بیشــتر بــر الزامــات عملکــردی تاکیــد دارد تــا محدودیــت هــای
طراحــی کــه منجــر بــه یافتــن راه حــل اختصاصــی بــرای بــرآوردن نیازهــای خــاص راننــدگان
بــا حداقــل الزامــات ایمنــی مــی شــود .الزامــات طراحــی در ایــن اســتاندارد تنهــا بــه جنبــه
هــای ایمنــی و انطبــاق بــا "قوانیــن طراحــی اســترالیا بــرای خودروهــا" محــدود شــده اســت.
کریســتین موریــس ،مهنــدس ارشــد بازســازی معتقــد اســت کــه ایــن اســتاندارد بــرای
راننــدگان ،ســرمایهگذاران  ،بیمهگــذاران  ،کســانی کــه سیســتم قابــل انطبــاق طراحــی و
نصــب مــی کننــد و نیــز مســوالن حمــل و نقــل مفیــد اســت .ایــن راهنمــا بــه طــور اخــص در
برنامــه هایــی نظیر"طــرح ملــی بیمــه ناتوانــی" کــه بــر یافتــن راه حــل هــای خــاص متمرکــز
اســت تــا نتایــج بهتــری را بــه مشــتریان ارایــه دهــد ،اهمیــت کلیــدی مــی یابــد.
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ترجمه :کیواندخت پیرمحمدی  -دفتر روابط عمومی و ارتباطات بینالملل
منبع2019 Standards Australia - NEWS – June :
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بــا توجــه بــه خیــز کمبــود انــرژی و گرمایــش جهانــی ،در
حــال حاضــر کشــورها توجــه بیشــتری بــه فنــاوری هــای
انــرژی پــاک و اســتفاده از فنــاوری ســبز در صنایــع دارنــد.
نســخه مــاه مه/ژوئــن  2019مجلــه ایزوفوکــوس بــه هرچیــز
پــاک ،ســبز و پایــدار اختصــاص دارد.
مدیرعامــل شــورای اســتاندارد هــای کانــادا ،چانتــال گوآی،
در مقدمــه ســخنرانی خــود اینگونــه مــی نویســد" :نیــاز بــه
انطبــاق بــا تغییــرات آب و هوایــی ،دیگــر یــک انتخــاب
نیســت ،بلکــه یــک ضــرورت اســت .فرصتــی بــرای نــوآوری
محیاســت تــا فنــاوری هــای بینــه زندگــی ســبز را ارائــه
داده و مطمئــن شــویم کــه محیــط زیســت ســاخته شــده،
انعطــاف پذیــر اســت.
نســخه اخیــر مجلــه ایزوفوکــوس تجزیــه و تحلیــل دقیقــی
از مســائل کلیــدی ارائــه مــی دهــد کــه بــر فنــاوری هــای
ســبز تاثیرگذارنــد – از آلودگــی تــا تغییــرات آب و هوایــی-

و همچنیــن آخریــن دســتاوردهای فنــاوری از سراســر جهــان،
از جملــه کانــادا ،کاســتاریکا و اســترالیا.
در ایــن شــماره بــه چندیــن فنــاوری اثرگــذار نــگاه شــده
کــه بــه تحقــق هــدف "ســبز" کمــک مــی کننــد .یکــی از
رویکردهــا ارائــه شــده در یکــی از مقــاالت در مــورد راه حــل
هــای اجــاق گازهــای پــاک در جایــی اســت کــه نتیجــه
پیشــرفت هــای تکنولوژیکــی در افزایــش تعــداد مــدل هایــی
اســت کــه در مقایســه بــا اجــاق هــای ســنتی و آتــش بــاز،
آالیندگــی کمتــری تولیــد کــرده انــد .همچنیــن ایــن شــماره
متضمــن فنــاوری هــای پایــدار نویــن و اقداماتــی اســت کــه
در حــوزه هــای گســترده ای همچــون خودروهــای الکتریکــی،
ایمنــی مدیریــت فاضــاب و مدیریــت زیســت محیطــی
قراردارنــد.
ایــن مجلــه را بصــورت آنالیــن در پرتــال ایــزو بــه نشــانی
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