






صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر: 
فرزین انتصاریان

مدیر اجرایی و دبیر تحریریه: امیر حیدری
طراح و صفحه آرا: سید مسعود رضوی
امور بازرگانی: عباس حجت انصاری

عکاس: رضا مرادی
ــر  ــیرکوند، دکت ــهرام ش ــه: ش ــات تحریری ــای هی اعض
نویــد خبیــری، دکتــر صــادق علــی اکبــری، اســماعیل امینی، 

غزالــه انتظامــی، مجتبــی معیــن فــر، آیــدا علــی اکبــری
از همکاری: باتشکر 

دکتــر فرشــید شــکرخدایی،نایب رئیــس انجمــن 
مدیریــت کیفیت ؛  دکتــر اســکندر ســتوده،مدیرعامل 
ــزد؛ دکتــر حســن فــروزان فــرد،  ــع الســتیک ی صنای
ــر  ــران ؛دکت ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
ــازمان  ــت س ــی کیفی ــاون ارزیاب ــلم بیات،مع مس
ــات  ــو هی ــرین وفایی،عض ــدس نس ــتاندارد ؛مهن اس
مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت؛ مهنــدس محمــود 
اکابر،مدیرتضمیــن کیفیــت فــوالد خوزســتان ؛دکتر 
ــران  ــاق ای مهــدی جعفــرزاده ،امــور رتبــه بنــدی ات
ــرو  ــل مت ــاور مدیرعام ــورد ،مش ــک راهن ــر باب ؛ دکت

ــران ته

بسم اهلل الرمحن الرحمی

نشریه کیفیت و مدیریت
انجمن مدیریت کیفیت ایران 

دفتر مرکزی :میدان ونک ،خیابان برزیل شرقی ، نبش
 بن بست نارنج ،پالک 4/2 طبقه دوم  تلفن :88198123

دفتــر تحریریــه و امــور اجرایــی : یوســف آبــاد، خیابــان ابــن 
ســینا ، بیــن خیابــان  7 و 9 پــالک 4 طبقــه 2 

انجمن مدیریت کیفیت ایران
تلفن : 88101192               نمابر 88725944

www.iranqms.com                            :وب سایت
info@iranqms.com                                : ایمیل

چاپخانه و لیتوگرافی : خجسته نوین
تهران زیر پل حافظ کوچه هالل احمر پالک 2 

تلفن : 88897751

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
16
18
21
22
24
26
28
29
30
32
34
35
35
35
36
37
39
40
41
41
42
42

 <<<< بخش پیام ها:
کیفیت توسعه می آفریند 

نگاهی به صنعت تایر کشور
نابودی زمینه های توسعه صنایع غذایی در سال98 

اصلی ترین دغدغه در شرایط دشوار مقابله با کرونا؛ توجه به حفظ و ...
نقش استانداردسازی و نظام ارزیابی ملی کیفیت در رونق تولید کشور 

نقش استراتژیک کیفیت در تحقق جهش تولید 
مفهوم کیفیت ، بسیار  فراتر از ساخت یک محصول خوب است

کیفیت و نقش آن در جهش تولید و صادرات
<<<< بخش تحریریه

پساکرونای نوآورانه
کرونا و تاثیر آن بر کیفیت آب و هوا

کرونا فرصت بزرگ یادگیری در چهارمین دوره انقالب صنعتی
تجربه منحصر به فرد کرونا در انطباق پذیری با شرایط جدید مفاهیم ...

اقدامات موسسات بین المللی رتبه بندی برای مقابله با »کووید-19«
وداع با دفتر کار 

نقش نوآوری های دیجیتال در بهبود شرایط حاصل از بحران ویروس ...
اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا بر سیستم حمل و نقل مترو

<<<< مقاالت علمی
اصل سوال، حل مسئله و پیشرفت

وقتی انعطاف پذیری مهم تر از کارآیی است 
چابک سازی فرایند تضمین کیفیت

<<<< اخبار انجمن
فراخوان نیازهای پژوهشی، مشاوره ای صنایع مختلف جهت ارتقاء کیفیت... 

مرکز پژوهش انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد 
مدیریت کیفیت در راه »ساخت«

گردهمایی )نشست هم اندیشی( اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران
خیز صنعت خودرو برای ارتقای کیفیت زنجیره ارزش

پویش اجتماعی، آگاهی بخشی به شهروندان و اطالعات علمی وکاربردی...
<<<< تازه های ایزو

دستیابی به مقیاسی مناسب برای تجارت در روز جهانی اندازه شناسی 
اطالعیه مهم ایزو درخصوص برگزاری جلسات کمیته های فنی و ....

فرمت فایل جدید برای چاپگرهای سه بعدی 
گرنوبل : شهر پایدار 
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توســعه همــه جانبــه هــر جامعــه ای در گــرو ایجــاد بســترهای مناســب فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی  اســت ، غلبــه سیاســت در ایــران بــر 
همــه شــئونات اجتماعــی و فرهنگــی و البتــه اقتصــادی موجــب خســارت هــای بزرگــی بــرای کشــور شــده اســت ، ایــن رونــد ســواری کشــیدن 
ــورم و  ــا و ت ــم ه ــم ، فشــار تحری ــورد کیفیــت صحبــت مــی کنی ــت در م ــا هــر وق ــل توســعه موجــب شــده ت ــر گــرده همــه عوام سیاســت ب

مشــکالت تولیــد زودتــر بــر ذهــن غلبــه کنــد .
توســعه هــر جامعــه ای در گــرو تعهــدی اســت کــه تولیــد کننــدگان و ارایــه دهنــدگان خدمــات در آن جامعــه بــه کیفیــت محصوالتشــان دارنــد، 
و ایــن مهــم بــه دســت نمــی آیــد مگــر بــه توســعه رقابــت و ایجــاد اکوسیســتمی کــه در آن خالقیــت و نــوآوری و کیفیــت ارج ببینــد و بــی 

کیفیتــی خریــداری نداشــته باشــد .
ــه گــروگان گرفتــن اقتصــاد و کیفیــت  ــارز ب ــه ب ــاری ملــی ، نمون ــردن در ایــن الت ــرای ب ــام میلیــون هــا نفــر ب التــاری خودروســازان و ثبــت ن
توســط سیاســت کاران اســت . سیاســت جایگزینــی واردات محکــوم بــه شکســت اســت و هرگــز موجــب توســعه نخواهــد شــد و سیاســت توســعه 
ــا هــدف توســعه صــادرات بــه کشــورهای  صــادرات راهــکار اصلــی توســعه همــه جانبــه کشــور اســت  ، توســعه کیفیــت کاالهــای صادراتــی ب

همســایه ، راهــکار اصلــی قابــل پیشــنهاد اســت .
ــا توســعه سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت در شــرکت هــای ایرانــی قابــل انجــام باشــد ، انجمــن مدیریــت کیفیــت  ایــن راهــکار مــی توانــد ب
ایــران خــود را متعهــد مــی دانــد در ارزیابــی سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت شــرکت های صادراتــی همراهــی کنــد و ارایــه خدمــات ارزیابــی 

در کالس جهانــی را ســازمانی نمایــد .
اوج گرفتــن مشــکالت کشــور بــه جهــت تحریــم  لــزوم صــادرات محصــوالت غیــر نفتــی و خدمــات را تشــدید کــرده اســت و مشــتریان کاالهــا 
و خدمــات ایرانــی فقــط بــا درک و احســاس کیفیــت کاالی ایرانــی حاضــر بــه جایگزینــی ایــن کاال بــا رقبــای قدرتمنــد منطقــه ای و جهانــی 
هســتند . ایــن وظیفــه همــه مــا مدیــران کیفیــت اســت کــه بــا ایجــاد نظــام هــای ســخت گیرانــه پیــش گیــری از خطــا و کنتــرل کاالهــای 

معیــوب بــه وظیفــه ملــی خــود جهــت ایجــاد اعتمــاد در مصــرف کننــدگان کشــورهای مقصــد صــادرات بکوشــیم
مشــکالت سیســتمی در حــوزه کیفیــت بــا هزینــه هــای مســتقیم انــدک و آمــوزش فــراوان کارکنــان قابــل پیــاده ســازی است.توســعه آمــوزش 
ــران نیــز بســته هــای آموزشــی  هــای آنالیــن موجــب کاهــش شــدید هزینــه هــای آموزشــی گشــته اســت کــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ای
هیجــان انگیــزی در بســترهای آنالیــن ارایــه خواهــد نمــود و در همیــن راســتا تفاهــم نامــه مهمــی بــا موسســه آموزشــی اتــاق تهــران منعقــد 

شــده اســت .
ــدازی مرکــز  ــر ماموریــت و نحــوه فعالیــت تشــکل هــا گذاشــته و خواهــد گذشــت از همیــن رو راه ان ارتباطــات پســاکرونایی تاثیــر شــگرفی ب
پژوهــش هــای انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا هــدف ارایــه خدمــات تخصصــی بــه صنایــع و خدمــات کشــور در حــوزه کیفیــت راه انــدازی 

شــده اســت ، از همــه اعضــا انتظــار مــی رود مجــری یــا مشــتری ایــن پژوهــش هــا باشــند .
شــبکه متخصصیــن مدیریــت کیفیــت و تعییــن صالحیــت حرفــه ای مدیــران کیفیــت از مهــم تریــن فعالیــت هــای جدیــد انجمــن اســت کــه 
موجــب ارتقــای دانــش و توانمنــدی هــای کارشناســان مرتبــط بــا مدیریــت کیفیــت خواهــد شــد و امیدواریــم بــا توســعه فعالیــت هــای مجــازی 

کمبودهــای ارتباطاتــی را جبــران کنیــم و خدمتگــزار همــه اعضــا در پیشــبرد اهــداف نهضــت توســعه کیفیــت باشــیم
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران کــه در تنظیــم سیاســت هــای توســعه کیفیــت صــادرات نقــش محــوری داشــته اســت ، هــم اکنــون بــا تکیــه بــر 
صدهــا متخصــص کیفیــت در کشــور کــه سالهاســت شــبکه ســازی شــده انــد در ایــن مســیر ســخت همــراه همــه تولیــد کننــدگان محصــوالت و 
خدمــات ایرانــی بــوده و مــی توانــد توانمندســازی  بنــگاه هــا را بــر عهــده گیــرد کــه امیــد داریــم از ایــن برهــه حســاس کنونــی کــه گویــا بــی 

انتهــا اســت عبــور کنیــم .
به امید سرافزاری کشور عزیزمان در عرصه تولید محصوالت باکیفیت

کیفیت توسعه می آفریند 

دکتر فرشید شکرخدایی
نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
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صنعــت تایــر یکــی از اســتراتژیک تریــن و راهبــردی تریــن صنایــع کشــور بــوده و نقــش مهمــی در صنعــت حمــل و نقــل و توریســم کشــور دارد.ایــن 
صنعــت بــه نوعــی مکمــل صنعــت خــودرو بــوده و بــه طــوری کــه خــودرو بــدون تایــر مفهومــی نــدارد.

کیفیــت تایــر بــه دلیــل نقــش آن در هدایــت خــودرو در جــاده هــای کشــور از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار بــوده و معمــوال تایــر بــرای شــرایط 
آب و هوایــی و جــاده ای کشــور هــا و منطقــه نیــز طراحــی مــی گــردد.

اســتاندارد تایــر اجبــاری بــوده و بــه دلیــل اینکــه صنعــت تایــر در چرخــه اول تامیــن نیــاز خودروســاز مــی باشــد بایســت دارای اســتاندارد IATF باشــد 
تــا بتواننــد بــه صنعــت خــودرو کشــور تایــر عرضــه نمایــد. ضمنــا عــالوه بــر اســتانداردهای ایمنــی کیفیــت کــه بــه تحمــل ســرعت و بــار هــر تایــر 
مربــوط مــی گــردد .در حــال حاضــر اســتانداردهای محیــط زیســتی کــه شــامل مقاومــت غلتشــی و صــدا و نیــز ترمزگیــری در جــاده هــای خیــس 

نیــز بــه اســتانداردهای ایمنــی در اروپــا و آمریــکا اضافــه شــده اســت کــه دیگــر کشــورها نیــز از آن تبعیــت مــی نمایــد.
خوشــبختانه صنعــت تایــر در کشــور مــا دارای تاریخچــه بیــش از آن 50 ســال بــوده و در حــال حاضــر بــا داشــتن ده واحــد تولیــدی تایــر جمهــوری 
اســالمی ایــران قــادر بــوده اســت تقریبــا 80درصــد نیــاز تایرهــای ســواری و حــدودا 50 درصــد از نیــاز تایرهــای وانتــی، کامیونــی و اتوبوســی خــود 

را تامیــن نمایــد.
ایــن صنعــت بــه دلیــل تولیــدات صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی در کشــور از مزیــت نســبی ویــژه ای برخــوردار بــوده و تقریبــا بیــش از 60 درصــد 
از مــواد اولیــه ایــن صنعــت در داخــل قابــل تامیــن مــی باشــد کــه داشــتن ایــن زنجیــره تامیــن مــواد اولیــه بــه اهمیــت و نقــش آن در اقتصــاد ملــی 

مــی افزایــد.
تولیــد انــواع تایــر در کشــور بــه بیــش از 250 هــزار تــن در قیــاس بــا نیــاز کشــور بــه 350 هــزار تــن در ســال مویــد تامیــن بیــش از 75 درصــد از 

نیــاز کشــور مــی باشــد.
توجــه بــه توســعه ایــن صنعــت و رســیدن بــه ظرفیــت اقتصــادی و تامیــن نیــاز کشــور بــا نگــرش توســعه صــادرات و صــادرات محــوری مــی توانــد 

نیــاز کلیــه کشــورهای منطقــه را تامیــن نمــوده و از ایــن رهگــذر ارزآوری خوبــی بــرای کشــور فراهــم نمایــد.

نگاهی به صنعت تایر کشور

دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل مجتمع صنایع الستیک یزد
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یکی از مهم ترین مشخصه های سال 98 برای این صنعت، به خصوص در در زمینه کنسرواسیون، نابودی زمینه های توسعه است.
ــا شــوند عمــده فعالیت هــای کســب و کارهــای کوچــک  ــروس کرون ــار بحــران شــیوع وی ــی در ســال 98 پیــش از آنکــه گرفت ــع غذای فعــاالن صنای
ــوک ارزی و  ــل ش ــه دلی ــه ب ــال 97 ک ــد. از س ــی بودن ــای اساس ــار گرفتاری ه ــان دچ ــت ش ــه فعالی ــرای ادام ــی ب ــوع صنعت ــط )SME( از ن و متوس
تحریم هــای اعمــال شــده از ســوی آمریــکا، فضــای کســب و کار بــا محدودیــت مواجــه شــد، متعاقبــا ســرمایه گذاران و فعــاالن صنایــع مختلــف هــم 

در تنگنــا قــرار گرفتنــد و در ایــن شــرایط امــکان نــوآوری از آنهــا گرفتــه شــد.
محدودیت هــای مالــی و نقدینگــی ناشــی از افزایــش نهاده هــای تولیــد و مــواد اولیــه در ســال گذشــته باعــث شــد تــا شــرکت ها اغلــب بــه ســمت 
ــل  ــه دلی ــود، ب ــته ب ــر گذاش ــته بندی تاثی ــه و بس ــواد اولی ــر م ــاره ب ــه یکب ــا ک ــش قیمت ه ــد. جه ــت کنن ــا حرک ــی از بانک ه ــع مال ــت مناب دریاف
ــه هــر  ــا فعــاالن صنایــع غذایــی ب ــر روی محصــوالت نهایــی نبــود و همیــن امــر باعــث شــد ت محدودیت هــای مالــی مصرف کننــده قابــل اعمــال ب

ــا. ــوآوری و توســعه فعالیت ه ــا ن ــف فعالیت هــای خــود باشــند ت ــال عــدم توق ــه دنب ــا ب شــکلی تنه
ــاالن اقتصــادی اســت  ــن مولفه هــای ضــروری توســعه فعالیــت فع ــک دوره فعالیــت یکــی از مهم تری ــرای ی ــل ب ــری اقتصــاد« حداق » پیش بینی پذی

تــا آنهــا بتواننــد بــر اســاس ایــن شــاخص اقــدام بــه اخــذ تصمیم هایــی کننــد کــه تقویــت تولیــد را در پــی داشــته باشــد.
ــند.  ــق می بخش ــاد را تحق ــری اقتص ــه پیش بینی پذی ــتند ک ــاخص هایی هس ــن ش ــی از مهم تری ــهیالت بانک ــورم و تس ــرخ ت ــرخ ارز، ن ــر ن ــه عنص س
امــا تــا زمانــی کــه ایــن ســه شــاخص بــه طــور مــداوم در حــال تغییــر هســتند، امــکان عمــل بــر مبنــای رفتــار حرفــه ای از فعــاالن اقتصــادی گرفتــه 
ــه صــادرات  ــر تمامــی بخش هــای فعالیــت از جمل ــه ب ــا ایــن رفتــار محافظه کاران می شــود و رفتارهــای احتیاط آمیــز جــای آنهــا را می گیــرد. طبیعت

ــذار اســت. ــز اثر گ نی
حــال بــا شــیوع ویــروس کرونــا، نگرانــی عمــده از وضعیــت پیــش آمــده، ایجــاد بیــکاری گســترده و عواقــب ناشــی از آن اســت، زیــرا بــا ادامــه ایــن 
وضعیــت در نیمــه اول ســال 99 مــا بــا کاهــش حجــم تولیــد، تعطیلــی برخــی از کســب و کار هــا و تعدیــل نیــروی انســانی مواجــه خواهیــم شــد. 
خوشــبختانه از همــان روزهــای آغــاز شــیوع ایــن ویــروس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران پیشــنهادات جامعــی را بــه منظــور 
ــت  ــک فعالی ــف ی ــای توق ــه هزینه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حای ــا نکت ــه داد. تنه ــا ارای ــران کرون ــی از بح ــادی ناش ــارت های اقتص ــران خس جب
صنعتــی عــددی اســت امــا هزینــه راهانــدازی یــک فعالیــت صنعتــی عــددی بــه مراتــب بزرگ تــر اســت. اگــر نــگاه بلند مــدت بــه صنایــع غذایــی 
بــه عنــوان یــک صنعــت پشــتیبان بــرای تامیــن مــواد غذایــی مــردم بــه خصــوص در ایــن شــرایط پیــش آمــده نداشــته باشــیم و خدایــی ناکــرده 
باعــث توقــف صنعــت شــویم، هزینــه راه انــدازی مجــدد بخش هــای آن بســیار باالتــر خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه بیــکاری گســترده در ایــن بخــش 
می توانــد منجــر بــه درگیــری بــا دولــت از یــک ســو و تحمیــل هزینه هــای هنگفــت بــه دولــت بــه دلیــل پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه نیروهــای از 

بیــکار شــده شــود.

نابودی زمینه های توسعه صنایع 
غذایی در سال۹۸ 

دکترحسن فروزان فرد 
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
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سیســتم  کج روی هــای  و  اشــتباهات  از  بســیاری  کرونــا  ویــروس 
ــه و  ــر روی ــتلزم تغیی ــه مس ــت ک ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــی را ب آموزش
ــه در  ــوزی و چ ــش دانش آم ــه در بخ ــوزش چ ــی در آم ــری اساس بازنگ
ــا در فضــای  ــن نشــانه گیری کرون ــی اســت. مهم تری ــوزش عال ــز آم مراک
ــد از آن غافــل  ــود؛ موضوعــی کــه نبای آموزشــی، »کیفیــت آموزشــی« ب
مانــد، چراکــه اســتمرار ایــن وضعیــت چرخــه تحصیلــی را به مــرور فلــج 

ــرد. ــد ک خواه
ــا و  ــروس کرون ــه ســبب شــیوع وی ــاه 1398 ب ــدارس از اواخــر بهمن م م
نیــز قبــل از آن به علــت تعطیــالت ناشــی از آلودگــی هــوا و بارش هــای 
ــه  ــود ک ــد ب ــام عی ــد؛ ای ــت دادن ــادی را از دس ــوزش زی ــان آم ــرف زم ب
خانواده هــا و آموزش وپــرورش دیگــر پذیرفتنــد کــه مــدارس بــاز 

ــت. ــدم برداش ــری ق ــور دیگ ــن وادی ج ــد در ای ــد و بای ــد ش نخواهن
ــه اینکــه اآلن بایــد فــالن پایــه  ــا توجــه ب صداوســیما پــای کار آمــد و ب
تحصیلــی، درس علــوم و ریاضــی اش را تــا فــالن صفحــه خوانــده باشــد، 

شــروع بــه پیشــروی دروس کــرد.
بســیاری از خانواده هــا دل بــه کار دادنــد و همــراه بــا فرزندشــان شــدند 
و اگــر یــک  قــدم صداوســیما برمی داشــت، آن هــا 10 قــدم برمی داشــتند؛ 
امــا چــه بســیار خانواده هایــی کــه چنیــن کاری نکردنــد و حتــی وقتــی 
ــان در  ــود و فرزندش ــد، خ ــروع می ش ــی ش ــح درس ریاض ــت صب هش
خــواب نــاز بودنــد و چــه کــودکان و نوجوانانــی کــه بــه ســبب شــرایط 
خانوادگــی ، نتوانســتند درســی را از تلویزیــون ببیننــد و بیاموزنــد. کم کــم 
پــای برنامــه شــبکه آموزشــی دانش آمــوزی )شــاد( وســط کشــیده شــد و 
ــاال  ــدل ب ــد و م ــی های اندروی ــه گوش ــی ک ــه خانواده های ــا ب دهن کجی ه

نداشــتند، شــروع شــد.
ــدن  ــگ ش ــال کم رن ــن درح ــی دراین بی ــت آموزش ــه کیفی ــل از آنک غاف
و زنجیــره علمــی )از کالس اول ابتدایــی تــا تحصیــالت عالیــه( درحــال 
ــی اســت؛  ــن خال ــای آسیب شناســانه دراین بی گسســتن بود.جــای نگاه ه
بایــد قبــول کــرد کــه دانش آمــوز پایــه اولــی کــه به راحتــی در کارنامــه 
ــه، در  ــی گرفت ــوب و عال ــیار خ ــی بس ــای توصیف ــی اش نمره ه تحصیل
ــرای  ــری ب ــادت خواهــد کــرد و زحمــت کمت ــوال ع ــن من ــه ای ــده ب آین
علم آمــوزی خواهــد کشــید.مثال دانش آمــوز پایــه ســوم متوســطه 
اول کــه سرنوشــت و تمامــی آینــده اش در گــرو برگــه هدایــت تحصیلــی 
اســت، در شــرایط پیــش رو ممکــن بــوده به راحتــی بــا سرنوشــتش بــازی 
شــود و امتیــاز مناســب بــرای رشــته ای کــه عالقــه دارد را کســب نکنــد و 

ــه راهــی شــود. ــه ســمت رشــته های متفرق درنتیجــه ب
خانواده هــا بــه مدرســه نرفتــن فرزندشــان و میهمانــی رفتــن و میهمانــی 
ــدارس در  ــدروزه م ــا بازگشــایی چن ــد و ب ــادت کرده ان ــردن ع ــزار ک برگ
ــی ای  ــا تنبل ــی ب ــوزان ابتدای ــیاری از دانش آم ــه بس ــم ک ــدان دیدی هم
وصف ناشــدنی، بــه مدرســه نرفتنــد و والدینشــان حتــی آن هــا را از 
ــد! ــه دادن ــدون مدرســه  ادام ــه زندگــی ب ــد و ب ــدار نکردن ــاز بی خــواب ن

ــش  ــا پی ــروس کرون ــه شــیوع وی ــه شــرایط غافلگیران به راســتی حــال ک
آمــد و شــاهد ضربــه ســهمگین آن بــر ریشــه کیفیــت آموزشــی 
هســتیم، بایــد چــه قدم هایــی برداریــم؟ اگــر مهرمــاه 99 نیــز آمیختــه 

ــا باشــد، آیــا بازهــم همیــن آش و همیــن کاســه خواهــد بــود؟  ــا کرون ب
ــس  ــی پ ــه را یک ــای مدرس ــی کالس ه ــی به راحت ــوزان ابتدای دانش آم
از دیگــری می گذراننــد، بچه هایــی کــه دسترســی بــه گوشــی های 
ــم  ــم کالس درس یک ونی ــوند و بازه ــار زده می ش ــد، کن ــمند ندارن هوش

ــد؟ ــاه می ده ــای کوت ــه ویس ه ــود را ب ــای خ ــاعته ج ــاعته و دوس س
ــه  ــم ب ــت بازه ــرار اس ــا ق ــد، آی ــد 19 نباش ــری از کووی ــر خب ــا اگ ی
ــاخت های  ــای زیرس ــرای ارتق ــی ب ــم و قدم ــنتی برگردی ــای س روش ه
ــروز شــرایط خــاص غافلگیــر  مجــازی برنداریــم و همچنــان درصــورت ب

ــویم؟ ش
به راســتی کــه دراین بیــن بایــد پذیرفــت مهم تریــن علــت آســیب پذیری 
نظــام آموزشــی مــا از هــر بحرانــی، تنهــا یــک دلیــل دارد و آن هــم جــا 
ــه ابزارهــای روز و چســبیدن  ــا توســل ب ــن ب ــای نوی ــدن از آموزش ه مان
ــتباهات و  ــیاری از اش ــا بس ــروس کرون ــت. وی ــنتی اس ــای س ــه روش ه ب
ــه  ــت ک ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــتم آموزش ــای سیس کج روی ه
ــش  ــه در بخ ــوزش چ ــی در آم ــری اساس ــه و بازنگ ــر روی ــتلزم تغیی مس

ــت. ــی اس ــوزش عال ــز آم ــه در مراک ــوزی و چ دانش آم
و  اقتصــادی  تعطیلــی بخش هــای  اگرچــه  در دوران شــیوع کرونــا 
گردشــگری را نیــز شــاهد بودیــم، امــا تأثیــرات آن بــر آمــوزش، موضوعــی 
اســت کــه اگــر ســنگ بنــا را خــراب کنــد، تــا ثریــا دیوارهــای آموزشــی 

کــج خواهنــد رفــت!
ــرای  ــژه ب ــود، به وی ــالت ب ــن تعطی ــر ای ــن اث ــری بارزتری ــف در یادگی توق
دانش آموزانــی کــه عملکــرد ضعیف تــری در مدرســه داشــتند و بــا 
تــالش و فشــار معلــم بــه آمــوزش واداشــته می شــدند. بــا وقــوع ناگزیــر 
تعطیلــی، ایــن دانش آمــوزان از مدرســه فاصلــه گرفتــه و گرفتــار توقــف 
ــوزان  ــن دانش آم ــکاف بی ــا ش ــه نه تنه ــرایطی ک ــدند. ش ــری ش یادگی
ــتفاده  ــاعات اس ــه س ــید، بلک ــه رخ کش ــان ب ــبب خانواده هایش ــه س را ب
دانش آمــوزان از فضــای مجــازی را بــه بهانــه بهره گیــری از برنامــه 
شــاد، افزایــش داد؛ موضوعــی کــه تــا مدت هــا بایــد روی آن کارکــرد تــا 
بتــوان فرهنگــش را جــا انداخــت.از ســویی خطــر افزایــش تــرک تحصیــل 
ــل  ــی متحم ــی و روان ــیب های روح ــش آس ــروم و افزای ــق مح در مناط
ــه  ــتی ک ــود دارد و به راس ــا وج ــای آن ه ــوزان و خانواده ه ــر دانش آم ب
ــه و آتش ســوزی  ــد ســیل، زلزل ــه مانن ــر مترقب ــک وضعیــت غی ــا ی کرون
ــد  ــا نبای ــرد؛ ام ــر ک ــی را غافلگی ــام آموزش ــا و نظ ــه خانواده ه ــود ک ب
ــته  ــای الزم را داش ــر آمادگی ه ــه اگ ــیم ک ــل باش ــوع غاف ــن موض از ای
ــدم  ــه ق ــود، بلک ــت می ش ــان فرص ــا برایم ــن تهدیده ــا ای ــیم، نه تنه باش
ــری  ــد برایمــان شــوق یادگی ــد آموزشــی می توان ــادن در مســیر جدی نه
ــاز  ــه همــراه داشــته باشــد. بدین ســان نی ــای بی شــماری را ب و مهارت ه
ــرای  ــن ب ــه والدی ــوزش ب ــوی، آم ــوای آموزشــی ق ــد محت ــا تولی اســت ت
همــگام شــدن بــا ایــن مســیر، توجــه بــه دانش آموزانــی کــه کــودک کار 
ــد، در  ــای محــروم زندگــی می کنن ــا در مناطــق و خانواده ه هســتند و ی
تابســتان در دســتور کار قــرار گیــرد و بدانیــم کــه در مهرمــاه غافلگیــری 

ــود. نظــام آموزشــی نابخشــودنی خواهــد ب

اصلی ترین دغدغه در شرایط دشوار 
مقابله با کرونا؛ توجه به حفظ و 

ارتقای کیفیت آموزش
امیر حیدری

دبیرانجمن مدیریت کیفیت ایران
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ــم  ــی عل ــای اســتوار و ارکان اصل ــه  ه اســتاندارد و استانداردســازی از پای
ــت  ــی، پیشــرفت صنع ــای عمران ــعه فعالیت ه ــاوری اســت و در توس و فن
ــری از  ــن رو بهره گی ــته و دارد، از ای ــزایی داش ــش بس ــد نق ــق تولی و رون
اســتانداردها در راســتای افزایــش کیفیــت ســبب دســت یابی  بــه فنــا وری  

هــای پیشــرفته در تولیــد هــر محصــول خواهــد شــد.
منافــع  حافــظ  فقــط  اســتانداردها  کــه  می شــود  تصــور  عمومــاً 
مصرف کننــدگان هســتند؛ اگرچــه ایــن نظــر تــا حــدودی صحیــح اســت 
ــه  ــدگان توج ــادی مصرف کنن ــردی و اقتص ــای ف ــه نیازه ــتاندارد ب و اس
ــت کاال و  ــازی و کیفی ــی استانداردس ــای کنون ــا در دنی ــاص دارد، اّم خ
خدمــات از مهم تریــن عوامــل رقابــت محســوب شــده و اســتمرار حرکــت 
چــرخ تولیــد و فــن آوری و همچنیــن حضــور مؤثــر در بازارهــای داخلــی 

ــن موضــوع بســتگی دارد. ــه ای ــاًل ب ــی، کام و جهان
ســود حاصــل از رعایــت اســتانداردها بــرای تولیدکننــدگان بســیار بیشــتر 
ــداوم  ــوب ت ــار مطل ــو آث ــه از یک س ــرا ک ــت، چ ــدگان اس از مصرف کنن
حضــور در بــازار و افزایــش ســهم بــازار و رونــق تولیــد را بــرای صاحبــان 
ــه جویــی  ــه ارمغــان مــی آورد و از ســوی دیگــر منجــر به صرف ســرمایه ب
ــس از  ــات پ ــای خدم ــه  ه ــات و هزین ــش ضایع ــل از کاه ــای حاص ه
فــروش و دوباره کاری هــای ناشــی از تعمیــر یــا تعویــض کاال یــا قطعــات 
ــش  ــبب افزای ــه س ــود و در نتیج ــص، می ش ــوب و ناق ــای معی و فرآینده
ــه  ــی ب ــاد عموم ــای اعتم ــه ارتق ــوالت و در نتیج ــت محص ــطح کیفی س

ــد محصــوالت را خواهــد داشــت. ــق تولی محصــول و رون
عوایــد ناشــی از ایــن کار معمــوالً به قــدری چشــمگیر اســت کــه هرگونــه 
ســرمایه  گــذاری در زمینــه استانداردســازی کاال و خدمــات را بــرای 
صاحبــان صنایــع، مشــاغل و صنــوف و همچنیــن مجریــان و پیمانــکاران 
پــروژه  هــای عمرانــی و صنعتــی موجــه می ســازد، به طوری کــه در 
ــا  ــه  ه ــج ملمــوس آن را در کاهــش هزین ــد نتای ــان کوتاهــی می توانن زم
ــا در بخــش  ــان نه تنه ــروزه جه ــد. ام ــرمایه مشــاهده کنن و بازگشــت س
صنعــت، بلکــه در همــه حــوزه  هــا و عرصــه  هــا در حــال تحــول اســت 
ــترش و  ــال گس ــوالت در ح ــن تح ــای ای ــا به پ ــز پ ــازی نی و استانداردس
توســعه اســت و تقریبــاً همــه عرصــه  هــا از جملــه: فعالیت هــای عمرانــی، 
ســازندگی، علمــی و آموزشــی، کشــاورزی و حتــی فرآیندهــای مدیریتــی 

را نیــز در برگرفتــه اســت.
ــوم  ــت« موس ــت کیفی ــه »مدیری ــه ب ــدی ک ــتانداردهای جدی ــک اس این
ــه نتیجــه محصــول نهایــی بســنده نمی کنــد، بلکــه یــک  اســت، فقــط ب
ــت  ــن مدیری ــرد. ای ــی گی ــر نظــر م ــا زی ــا انته ــدا ت ــد را از ابت خــط تولی
بــه شــکلی هدفمنــد و برنامه ریزی شــده، تحــرک و پویایــی را بــه 

بخش هــای مختلــف ســازمانی هدیــه می دهــد.
ســرمایه گذاری در جهــت بهبــود فرآیندهــای ســازمانی و کیفیــت خدمــات 
و کاالهــای تولیــدی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای خدمــات گیرنــدگان، 
ــژه  ــات به وی ــز صــدور خدم ــی و نی ــدگان داخل مشــتریان و مصــرف  کنن
ــی  ــن راه یاب ــورها و همچنی ــایر کش ــه س ــی ب ــی و مهندس ــات فن خدم
ــل در  ــن اص ــش واردات، مهم تری ــی و کاه ــای جهان ــه بازاره ــا ب کااله
ــال   ــور در ح ــر کش ــود. ه ــوب می ش ــادی محس ــعه اقتص ــی توس خط مش
ــادی را در  ــف اقتص ــای مختل ــود ظرفیت ه ــش و بهب ــه افزای ــعه ک توس
ــتاندارد  ــه اس ــد ک ــد، در می یاب ــرار داده باش ــود ق ــای خ ــه  ه رأس برنام

ــرل  ــن ســنجش و کنت ــات و همچنی ــد و خدم ــاخص های تولی ــردن ش ک
کیفیــت مــدام محصــوالت، یکــی از نــکات اصلــی در برنامــه  هــای توســعه 

و پیشــرفت اســت.
به عنــوان یــک اصــل پذیرفته شــده، کیفیــت فراگیــر محصــول، زمینه ســاز 
ــایر  ــت س ــول رضای ــه در حص ــل پای ــتریان و عام ــت مش ــب رضای جل
ــت  ــه موفقی ــتیابی ب ــری و دس ــرای رقابت پذی ــازمان ب ــک س ــان ی ذینفع
ــن در  ــی کشــور اســت؛ بنابرای ــره مســائل زیربنای ــاً در زم ــدار و اساس پای
ــری در  ــازوکارهای رقابت پذی ــا س ــود را ب ــد خ ــروز بای ــی ام ــای رقابت دنی
حــال و آینــده تجهیــز نماییــم و اصــول نویــن مدیریــت و قواعــد حضــور 
ــن  ــن ای ــرا درآورد. مهم تری ــه اج ــه و ب ــی را آموخت ــای جهان در بازاره
ــا  ــتقرار ابزاره ــرا و اس ــاد آن، اج ــی ابع ــت در تمام ــت کیفی ــول رعای اص
ــای  ــتفاده از روش ه ــرداری و اس ــت، الگوب ــت کیفی و سیســتم های مدیری
ســنجش و اندازه گیــری معیارهــای موفقیــت اســت. جایــزه ملــی کیفیــت 
ایــران در واقــع ابــزاری اســت بــرای اندازه گیــری ایــن معیارهــا و در کنــار 
ــان ســازمان ها  ــت ســالم و علمــی در می ــرای ایجــاد رقاب آن وســیله ای ب
ــرای  اعــم از دولتــی و خصوصــی، تولیــدی و خدماتــی و نمــادی اســت ب
ارج نهــادن بــه زحمــات مدیــران، کارشناســان و محققــان و کارکنانــی کــه 
بــه کیفیــت بهــاداده و بــا خالقیــت و نــوآوری در تولیــد محصــول یــا ارائــه 
ــه دنبــال تأمیــن  ــاب به عنــوان فلســفه وجــودی ســازمان ها، ب خدمــات ن
 INQA انتظــارات مشــتریان و کســب رضایــت آن هــا هســتند. در مــدل
ــت  ــئولیت مدیری ــه مس ــف ازجمل ــای مختل ــی در بخش ه ــرم مدیریت ه
ــی  ــت میان ــئولیت های مدیری ــردی(، مس ــارت راهب ــن و نظ ــد )تدوی ارش
ــدی و  ــای تولی ــی( و بخش ه ــتم های مدیریت ــرای سیس ــتقرار و اج )اس
ــه  ــاًل موردتوجــه قرارگرفت ــی( کام ــی )فرایندهــای تولیــدی و اجرای اجرای
ــرم  ــتند و ه ــی هس ــی دارای معیارهای ــاد مدیریت ــن ابع ــدام از ای و هرک
ــت  ــل تح ــور کام ــازمان به ط ــدار س ــت پای ــدف موفقی ــی را باه مدیریت
ــیاری  ــباهت های بس ــوان ش ــش می ت ــن بخ ــد. در ای ــش قراردادهان پوش
را میــان معیارهــای مــدل INQA و مــدل ســرآمدی EFQM مالحظــه 

نمــود.
بخشــی کــه به طــور خــاص در مــدل INQA مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و 
ــخت گیرانه تری  ــاس تر و س ــای حس ــدل EFQM معیاره ــه م ــبت ب نس
ــس  ــات پ ــد و خدم ــن، تولی ــره تأمی ــت، زنجی ــده اس ــرای آن تعریف ش ب
از فــروش اســت. در ایــن مســیر، معیارهــای مختلفــی بــرای فرایندهــای 
بررســی بــازار و نظــرات مشــتریان، طراحــی جامــع محصــول و فرایندهــای 
آن، مدیریــت منابــع، فرایندهــای تولیــدی، فرایندهــای تحویــل و عملکــرد 
ــات  ــتفاده و خدم ــیر اس ــتری در مس ــه مش ــل ب ــس از تحوی ــول پ محص

ــروش تعریف شــده اســت. ــس از ف پ
ــت  ــی کیفی ــزه مل ــدل جای ــه م ــا نمــود ک ــوان ادع ــن اســاس می ت ــر ای ب
ــد  ــر فراین ــد ب ــا تأکی ــی را ب ــای مدیریت ــه نظام ه ــی اســت ک ــران، مدل ای

ــرار مــی دهــد. تولیــد محصــول تحــت پوشــش ق
بــر همیــن اســاس هــدف نهایــی فرآینــد ارزیابــی ملــی کیفیــت بهبــود 
ــت  ــوالت تح ــد محص ــد تولی ــر فراین ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای مدیریت نظام ه
ــت  ــطح کیفی ــود س ــه آن بهب ــه در نتیج ــت ک ــوزه اس ــش آن ح پوش
محصــوالت کشــور و رونــق تولیــد و فراهــم نمــودن شــرایط ورود 

ــت. ــی اس ــای جهان ــه بازاره ــی ب ــی ایران محصوالت

نقش استانداردسازی و نظام ارزیابی 
ملی کیفیت در رونق تولید کشور 

دکتر مسلم بیات
 معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران
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بــرای دســتیابی بــه جهــش تولیــد نبایــد بــه افزایــش تولیــد محصــول در 
کارخانه هــا و سیســتم های تولیــدی متکــی باشــیم زیــرا در ایــن صــورت 
فقــط رونــق تولیــد رخ خواهــد داد و ممکــن اســت دســتیابی بــه جهــش 
ــای  ــه ظرفیت ه ــد ب ــی بای ــرایط فعل ــن در ش ــود؛ بنابرای ــد ش ــد کن تولی
داخلــی کشــور توجــه بیشــتری داشــته باشــیم و به طــور همزمــان بــرای 
ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان نیــز برنامه ریــزی شــود تــا بــه ســمت 
ــتفاده  ــان اس ــاد دانش بنی ــم. اقتص ــت کنی ــی حرک ــد داخل ــای تولی ارتق
از دانــش بــرای ایجــاد کاالهــا و خدمــات و یکــی از الزامــات اساســی در 
تحقــق جهــش تولیــد اســت و از آنجــا کــه اقتصــاد دانش بنیــان برپایــه 
تولیــد، توزیــع و کاربــرد دانــش و اطالعــات تشــکیل شــده، اصــالح فضای 

ــادی دارد. ــان اهمیــت زی ــق اقتصــاد دانش بنی ــرای تحق کســب وکار ب
در ایــن راســتا و در بحــث جهــش تولیــد داخلــی بایــد دو موضــوع کیفیت 
و نــرخ همــواره مدنظــر تولیدکننــدگان قــرار گیــرد. بــرای توســعه تولیــد 
و تقویــت برنــد کاالهــای داخلــی، توجــه بــه کیفیــت کاال و نــرخ مناســب 
ــت و  ــا کیفی ــی ب ــد کاالهای ــع تولی ــت. در واق ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
نــرخ رقابتــی، منجــر بــه جهــش تولیــد، اشــتغالزایی، ایجــاد ارزش افــزوده، 
افزایــش درآمدهــای کشــور و تامیــن رضایــت مصرف کننــدگان کاالهــای 
داخلــی می شــود. امــروزه شــرکت های تولیــدی و ســازمان ها بایــد 
بــرای افزایــش اعتبــار و تقویــت برنــد و ارتقــای جایــگاه اجتماعــی، خــود 
را به درســتی بــه جامعــه معرفــی کننــد و ایــن امــر جــز در ســایه تولیــد 
ــد.  ــد ش ــر نخواه ــش میس ــات رضایت بخ ــوب و خدم ــه کاالی مرغ و ارائ
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه وقتــی در فرهنــگ یــک جامعــه جایــگاه، 
نقــش و کارکــرد مشــتری به درســتی تعریــف و تبییــن شــده و خدمــت 
ــه مشــتری به عنــوان یــک ارزش مطــرح باشــد، ســازمان ها در جایــگاه  ب
ــا  ــد، به طــوری کــه هــر ســازمان، خدمــات ب ــرار می گیرن اصلــی خــود ق
ــاداری  ــت و وف ــه و درنتیجــه رضای ــه مشــتری ارائ ــا ارزش ب کیفیــت و ب

ــد. ــم می کن ــتری را فراه مش
 یکــی از عواملــی کــه موجــب تحقــق جهــش تولیــد و توســعه صنعــت 
ــری را در  ــده و رقابت پذی ــادی ش ــای اقتص ــا و دوام بنگاه ه ــور و بق کش
ــت.  ــدی اس ــای تولی ــت کااله ــد، کیفی ــن می کن ــی تضمی ــازار جهان ب
ــرکت های  ــیاری از ش ــن بس ــور نیافت ــث حض ــه باع ــی ک ــن دلیل مهم تری
ــن  ــا را در ای ــت آنه ــده و رقاب ــی ش ــازار جهان ــورها در ب ــی و کش صنعت
ــوالت  ــی در محص ــای کیف ــدان ویژگی ه ــرده، فق ــن ک ــا غیرممک بازاره
ــی،  ــارت جهان ــترش تج ــا گس ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ــان ب تولیدی ش
تغییــرات ســریع در الگــوی مصــرف و تقاضــا، انقــالب در فنــاوری 
اطالعــات و نیــز افزایــش در تعــداد و کیفیــت رقبــای محلــی و بین المللــی 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــری از اهمی ــوم رقابت پذی ــر مفه ــه اخی در دو ده
شــده اســت. تولیــد هــر کشــور نقــش مهمــی در رشــد، رفــاه، وضعیــت 
اقتصــادی و آســایش مــردم ایفــا می کنــد. بســیاری از کشــورها بــا تــالش 
زیــاد صنعــت خــود را بــه ســطحی از رشــد و شــکوفایی رســانده اند کــه 
ــه ســایر کشــورها صــادر کــرده و درصــد  بتواننــد محصــوالت خــود را ب
باالیــی از اشــتغال، درآمــد و ارزش افــزوده کشورشــان را بــه آن اختصاص 
دهنــد زیــرا رشــد و جهــش تولیــد عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال و آســایش 
ــوی  ــود. از س ــب تر می ش ــر و مناس ــوالت باکیفیت ت ــد محص ــبب تولی س
ــدی  ــدی قدرتمن ــع تولی ــازمان ها و صنای ــوری دارای س ــر کش ــر اگ دیگ

ــته  ــی را داش ــای بین الملل ــق در بازاره ــوری موف ــوان حض ــه ت ــد ک باش
باشــند، قــدرت اقتصــادی آن کشــور نیــز افزایــش خواهــد یافــت. بهبــود 
ــگاه  ــازمان و بن ــر س ــی در ه ــم و حیات ــوع مه ــول موض ــت محص کیفی
اســت. درحال حاضــر تولیــد و صنعــت به عنــوان مهم تریــن بخــش 
ــرار گرفتــه و  ــون توجــه مصرف کننــدگان ق کســب وکار و تجــارت در کان
کیفیــت محصــول، عنصــری ضــروری در بازارهــای رقابتــی فعلــی شــده 
اســت؛ به ویــژه در اروپــا در هیــچ مقطعــی از زمــان توجــه بــه کیفیــت تــا 
ایــن حــد حائــز اهمیــت نبــوده اســت. بدیهــی اســت کیفیــت تولیــدات 
صنعتــی و موضــوع رقابتــی بــودن تولیــدات بــه عوامــل متعــددی بســتگی 
ــق،  ــه تحقی ــه و چرخ ــدن حلق ــته ش ــا بس ــن آنه ــه از مهم تری دارد ک
ــازار اســت. بخشــی از ایــن جریــان برعهــده تولیدکننــدگان و  تولیــد و ب
ــی  ــر وجــود سیاســت های حمایت ــم دیگ ــران اســت و بخــش مه صنعتگ
ــت و  ــط دول ــد توس ــش تولی ــت و جه ــد صنع ــرای رش ــازی ب و بسترس

مدیــران اســت.
ــی  ــدی واقع ــه توانمن ــدات و ارائ ــت تولی ــه کیفی ــه ب ــال توج ــر ح  به ه
ــت ضــروری به نظــر می رســد.  ــی دول ــت مال ــرای حمای ــدگان ب تولیدکنن
ــرای بررســی مســئله نقدینگــی و  حمایــت از تولیــدات داخلــی کشــور ب
ــت  ــدی، بحــران در صنع ــای تولی ــود واحده ــف و رک ــل توق ــت، عل صنع
ــاص  ــی، اختص ــد مل ــت تولی ــت در تقوی ــش سیاس ــی نق ــی، بررس مل
تســهیالت مربــوط بــه خوداشــتغالی و توجــه دادن مســئوالن بــه 
ــن  ــوان مهم تری ــدی به عن ــای تولی ــران و واحده ــکالت کارگ ــع مش رف
ــل  ــت و نی ــای کیفی ــاخت های ارتق ــن زیرس ــه از مهم تری ــان ک ذی نفع
ضــروری  هســتند،  مشــتری مداری  درنهایــت  و  کیفیت مــداری  بــه 
ــی دو موضــوع  ــد داخل ــه شــد در بحــث تولی ــر آنچــه گفت ــا ب اســت. بن
کیفیــت و نــرخ همــواره بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. در شــرایط فعلــی 
بــرای تحقــق جهــش تولیــد و رونــق کســب وکار داخلــی، کیفیــت دارای 
نقــش اســتراتژیک اســت کــه بایــد مــورد توجــه تولیدکننــدگان داخلــی 
قــرار گیــرد. اســتفاده از فناوری هــای نویــن، احســاس مســئولیت و 
محصــول  باکیفیــت  تولیــد  مهــم  پیش شــرط های  از  وجــدان کاری 
ــازار، کیفیــت  ــاد کارشناســان حــوزه اقتصــاد و ب ــی اســت و به اعتق داخل
ــش  ــروش و افزای ــعه ف ــن توس ــب ضام ــرخ مناس ــار ن ــول در کن محص
ــی اســت کــه اگــر به صــورت جــدی  ســهم بازارهــای منطقــه ای و جهان
مــورد توجــه تولیدکننــدگان کشــور قــرار گیــرد، جهــش تولیــد محقــق 
ــت  ــد محصــوالت باکیفی ــا تولی ــا ب ــد تنه ــش تولی ــق جه ــود. تحق می ش
ــول  ــتای تح ــدام و در راس ــن اق ــا ای ــت و ب ــن اس ــی ممک ــرخ رقابت و ن
ــروش،  ــود ف ــرمایه، س ــت س ــدی، بازگش ــرکت های تولی ــادی در ش اقتص
ــی  ــد قابل توجه ــهام از رش ــرخ س ــا و ن ــش هزینه ه ــازار، کاه ــهم ب س
ــد  ــرای تحقــق جهــش تولی ــن لحــاظ ب ــه ای ــد شــد. ب برخــوردار خواهن
ــگان  ــت نخب ــری از ظرفی ــا بهره گی ــد ب ــور، بای ــی کش ــرایط کنون در ش
ــوان داخلــی  ــر ظرفیت هــا و ت ــوآوری و تمرکــز تولیــد ب جــوان، ایجــاد ن
و افزایــش بهــره وری در تمامــی بخش هــای تولیــدی کشــور و توجــه بــه 
جهــش در کیفیــت و کمیــت تولیــدات صادرات محــور، شــرایط و فضــای 
مناســبی بــرای ارائــه محصــول تولیــدی بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی 

فراهــم شــود.

نقش استراتژیک کیفیت در تحقق 
جهش تولید 

شهرام شیرکوند
 پژوهشگر صنعت
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امــروزه کیفیــت بعنــوان مهمتریــن عامــل موفقیــت در بازارهــای جهانــی مطــرح اســت. بــرای داشــتن کیفیتــی در ســطح بیــن المللــی نــه تنهــا مــی 
بایســت مشــخصه هــای فنــی محصــول را بصــورت کامــل تامیــن کــرد،  بلکــه مــی بایســت نقــش مشــخصه هــای دیگــری ماننــد قیمــت، حمــل 
مناســب ، برخــورد مطلــوب در فــروش ، خدمــات مناســب در تعمیــر و نگهــداری، دوام و .... را نیــز بــه صــورت رضایــت بخــش اجــرا کــرد تــا بتــوان 
مدعــی شــد کــه محصــول نهایــی، محصولــی بــا کیفیــت اســت. از طرفــی علیرغــم تمامــی نظــری کــه در مــورد محصــول خــود داریــم ، فقــط زمانــی 

مــی توانیــم مدعــی ارائــه محصولــی بــا کیفیــت باشــیم کــه مصــرف کننــده نهایــی، محصــول را بــا کیفیــت بدانــد. 
مشــکل بســیاری از کســب و کارهــا و صنایــع تولیــدی و خدماتــی مــا از ایــن جــا آغــاز مــی شــود. در واقــع شــکافی بیــن دیــدگاه شــرکت هــای تولیــد 
کننــده محصــول یــا خدمــت و مصــرف کننــدگان، در مــورد کیفیــت و مفهــوم آن وجــود دارد. اگــر از مدیــران ایــن ســازمانها در بــاب وضعیــت کیفیــت 
ســوال کنیــد، مــی گوینــد کیفیــت در حــال بهبــود اســت و در اثبــات ادعــای خــود برنامــه هــا و رونــد  بهبــود ســاالنه شــاخص هــای کیفــی خــود را 

بــه شــما ارائــه خواهنــد کــرد. امــا نتایــج مشــتریان و نظــرات مصــرف کننــدگان ، اغلــب نتیجــه ای متفــاوت را بیــان مــی کنــد. 
شــاید علــت ایــن شــکاف را بتــوان  تمرکــز بیــش از حــد مدیــران ارشــد ســازمانها  بــر مفهــوم رایــج و قدیمــی کیفیــت دانســت کــه  بــه نتایــج فرآینــد 

تولیــد محصــول تکیــه دارنــد.- تفســیر محــدودی از مفهــوم کیفیــت کــه صرفــا بــا کنتــرل آن نمــی تــوان انتظــار جلــب رضایــت مشــتریا ن را داشــت.
شــرکت هــا معمــوال در تدویــن برنامــه هــای بهبــود کیفیــت محصــول ، دو مجموعــه اساســی از ســواالت را در فراینــد تولیــد تــا تحویــل محصــول 
خــود در نظــر نمــی گیرنــد. اول ، مشــتریان کیفیــت را چگونــه تعریــف مــی کننــد ، و چــرا ناگهــان خواســتار کیفیــت باالتــری نســبت بــه گذشــته 

هســتند؟ دوم ، کیفیــت بــاال در خدمــات بــه مشــتری چقــدر مهــم اســت و چگونــه مــی تــوان پــس از فــروش آن را تضمیــن کــرد؟
ــه خــارج شــود . در  ــر نیازهــای مشــتریان متمرکــز باشــد، کامــال در ســت اســت. امــا بایــد از حالــت شــعار گون ــر  اینکــه کیفیــت بایــد ب تاکیــد ب
واقــع کیفیــت میــزان و درجــه بــرآورده شــدن خواســته هــای مشــتری اســت )خواســته مشــتری از خــود محصــول، از فراینــد تحویــل محصــول، از 
روش فــروش و رفتــار متصدیــان فــروش ، از فرآینــد خدمــات و تعمیــرات ، از دوام محصــول ،  برنــد محصــول و ... ( . خواســته هایــی کــه بــرای هــر 

مشــتری مــی توانــد متفــاوت باشــد. 
کیفیــت نیــز بــرای هــر فــردی متفــاوت اســت، بــه همیــن خاطــر ممکــن اســت محصولــی بــرای یــک مشــتری محصــول بــا کیفیتــی باشــد و بــرای 

مشــتری دیگــر محصولــی کامــاًل بــی کیفیــت.  نکتــه ای کــه بایــد بــه صــورت خــاص در برنامــه کیفــی  ســازمان هــا ســنجش و گنجانــده شــود .
بنابراین کیفیت باید به معنای واقعی مشتری محور باشد ، نه مبتنی بر فناوری ، تولید محور یا مبتنی بر رقیب. 

مفهوم کیفیت ، بسیار  فراتر از 
ساخت یک محصول خوب است

نسرین وفایی
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
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در دنیــای رقابــت و تجــارت جهانــی کنونــی، کشــورهای صنعتــی در حــال تــالش 
بــرای حفــظ رهبــری در فّنــاوری و نــوآوری هســتند و کشــورهای درحال توســعه 
در جســت وجوی دســتیابی بــه آن هــا می باشــند، لــذا تعییــن معیارهــای 
بــرای تخمیــن عملکــرد صنعتــی کلیــه کشــورها بــدون در نظــر گرفتــن ســطح 
ــعه  ــازمان توس ــن رو س ــد. ازای ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــا ض ــعه یافتگی آن ه توس
صنعتــی )یونیــدو( از ســال 2002/2003 شــاخص عملکــرد رقابت پذیــری صنعتــی 
را مطــرح نمــود. ایــن شــاخص تولیــد و صــادرات کاالهــای صنعتــی کشــورها را 

ــنجد. ــری می س ــدرت رقابت پذی ــر ق ازنظ
تعریــف دقیــق شــاخص رقابت پذیــری صنعتــی عبــارت اســت از: تــوان کشــورها 
ــعه  ــن توس ــی ضم ــی و بین الملل ــای داخل ــان در بازاره ــش حضورش ــرای افزای ب
ــن آوری  ــم ف ــر و حج ــزوده باالت ــاارزش اف ــی ب ــی و فعالیت های ــای صنعت بخش ه

بیشــتر.
شــاخص رقابــت پذیــری صنعتــی شــامل 8 زیــر شــاخص فرعــی مــی شــود کــه در 

ســه بعــد رقابــت پذیــری صنعتــی را در بــر مــی گیــرد.
اولیــن بعــد مربــوط بــه ظرفیــت کشــورها از نظــر تولیــد و صــادرات محصــوالت 
ــت )MVA pc( و  ــزوده صنع ــرانه ارزش اف ــیله س ــه وس ــود و ب ــی ش ــی م صنعت

ســرانه صــادرات صنعتــی کشــورها )MXpc( ســنجیده مــی شــود.
ــه منظــور  ــی شــود. ب ــن آوری کشــورها م ــای ف ــق و ارتق ــد دوم شــامل تعمی بع
انــدازه گیــری ایــن بعــد پیچیــده ،دو زیــر شــاخص شــدت )تراکــم( صنعتی شــدن 
و کیفیــت صــادرات در نظــر گرفتــه شــده است.شــدت صنعتــی شــدن کشــورها 
از طریــق میانگیــن خطــی ســهم ارزش افــزوده صنایــع بــا تکنولــوژی پیشــرفته و 
متوســط از ارزش افــزوده کل صنعــت )MHVAsh( و ســهم ارزش افــزوده صنعت 
ــت  ــی شــود. کیفی ــی )MVAsh( ســنجیده م ــص داخل ــد ناخال از مجمــوع تولی
صــادرات کشــورها نیــز بــه وســیله میانگیــن خطــی ســهم صــادرات صنعتــی بــا 
تکنولــوژی پیشــرفته و متوســط از مجمــوع صــادرات صنعتی )MHXsh( و ســهم 

صــادرات صنعتــی از کل صــادرات )MXsh( بــه دســت مــی آیــد.
ــر روی  ــرات کشــورها ب ــده اث ــری در برگیرن ــت پذی ــد رقاب ــت ســومین بع در نهای
ــزوده  ــهم ارزش اف ــر س ــالوه ب ــرات ع ــن اث ــت. ای ــان اس ــی جه ــدات صنعت تولی
کشــورها در ارزش افــزوده صنعتــی جهــان )ImWMVA( ،ســهم ارزش افــزوده 
هــر کشــور در تجــارت صنعتــی جهانــی )ImWMT( را نیــز در بــر مــی گیــرد.
براســاس آنچــه گفتــه شــد شــاخص رقابــت پذیــری را مــی تــوان بــر 6 عامــل بنــا 

نمــود. ایــن عوامــل عبارتنــد از :
1. سرانه ارزش افزوده صنعت

2. سرانه صادرات صنعتی
3. تراکم صنعتی شدن

4. کیفیت صادرات
5. نقش هر کشور در سرانه ارزش افزوده صنعت جهان

6. نقش هر کشور در تجارت صنعتی جهان.
ــه  ــت مقول ــه اهمی ــوان ب ــدی می ت ــن شــاخص کلی ــه ای ــا موشــکافی و توجــه ب ب
کیفیــت در ایــن شــاخص پــی بــرد و بــه ایــن موضــوع پــی بــرد کــه کشــورها در 
ســطح کالن و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی در ســطح پایین تــر جهــت حضــور 

کیفیت و نقش آن در جهش تولید و صادرات

اسماعیل امینی
رئیس گروه سنجش نرخ کیفیت کاال سازمان 

ملی استاندارد ایران

ــت در  ــه کیفی ــه مقول ــژه ب ــه وی ــد توج ــی نیازمن ــی و بین الملل ــای داخل در بازاره
ــه  ــن توجــه تنهــا معطــوف ب تمامــی فرایندهــا و سیســتم های خــود می باشــند. ای
فرآینــد تولیــد کاال و خدمــت نبــوده و دربرگیرنــده تمامــی فرآیندهــا و سیســتم های 
موجــود در واحدهــای تولیــدی و خدمــات می شــود چراکــه بــرای دســت یافتــن بــه 
موفقیــت پایــدار نیازمنــد توجــه همه جانبــه به تمامــی جوانــب دخیــل در کیفیــت 

تولیــد و ارائــه خدمــت هســتیم.
اساســاً مفهــوم کیفیــت و اســتاندارد در کنــار یکدیگــر مبانــی مرتبــط و کاربــردی را 

در ارتبــاط بــا کاالهــا، خدمــات و فرایندهــای آنــان فراهــم می آورنــد.
اســتاندارد مدرکــی اســت دربرگیرنــده قواعــد، راهنمایی هــا و یــا ویژگی هایــی بــرای 
ــق  ــه از طری ــرر ک ــی و مک ــتفاده عموم ــور اس ــا به منظ ــج آن ه ــا نتای ــا ی فعالیت ه
هم رأیــی فراهــم و به وســیله ی ســازمان شناخته شــده ای تصویب شــده باشــد و 
ــه خــاص اســت  ــک زمین ــی از نظــم در ی ــزان مطلوب ــه می ــدف آن دســت یابی ب ه
کــه مبتنــی بــر نتایــج اســتوار علــوم، فنــون، تجربیــات و درراه ارتقــاء منافــع مطلوب 
جامعــه اســت؛ و مفهــوم کیفیــت به صــورت عــام بــرآورده شــدن انتظــارت و الزامــات 

مشــتری از محصــول اســت.
ــای  ــا رویکرده ــنایی ب ــت، آش ــتاندارد و کیفی ــن اس ــاط بی ــر ارتب ــرای درک بهت ب

ــت ــروری اس ــیار الزم و ض ــت بس کیفی
به طورکلــی بــرای کیفیــت تعاریــف متعــددی وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه تعاریــف 

موجــود به طورکلــی ســه رویکــرد بــه کیفیــت وجــود دارد کــه عبارت انــد از:
ــه  ــاره دارد ک ــک محصــول اش ــات ی ــد امکان ــن ح ــه باالتری ــت ب ــرد 1- کیفی رویک
ایــن نــگاه مفهــوم برتــری اســت؛ ماننــد یــک گوشــی همــراه بــا باالتریــن امکانــات 

ســاختاری و نرم افــزاری
رویکــرد 2- در نــگاه دیگــر کیفیــت تأمیــن احتیاجــات و انتظــارت موردنظر مشــتری 
اســت کــه کیفیــت در ایــن نــگاه بــه متناســب بــودن بــرای مقصــود اطالق می شــود.
رویکــرد3-در نــگاه دیگــر کــه تطابــق بــا الزامــات اســت، رعایــت و بــرآوردن الزامــات 

ــت. ــده اس دیده ش
ــارت  ــه عب ــتاندارد مربوط ــف آن در اس ــت، تعری ــاوت از کیفی ــف متف ــود تعاری باوج

ــت« ــته ها اس ــات و خواس ــدن الزام ــرآورده ش ــه ای از ب ــزان و درج ــت: »می اس
ــر نســبی اســت و  ــک ام ــت ی ــت کیفی ــوان گف ــف می ت ــن تعاری ــه ای ــی ب ــا نگاه ب
ــر  ــا انتظــارات مشــتریان مــدام در حــال تغیی ــوده و ب ــت نب کیفیــت قابل قبــول ثاب
اســت. ازایــن رو جهــت حضــور در فضــای رقابتــی بــازار و جهــش تولیــد بــا توجــه 
بــه مزیــن شــد ســال 1399 بــه شــعار جهــش تولیــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
)دامــت برکاتــه( توجــه شــرکت ها و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی به مقولــه کیفیت 
نه تنهــا امــری الزم بلکــه ضــروری اســت. چراکــه بقــای آن هــا در گــروی توجــه بــه 
ــه همیــن جهــت در عصــر جدیــد کــه عصــر انقــالب  نیازهــای مشــتریان اســت. ب
ــعی در  ــرکت ها س ــر ش ــای برت ــری از فناوری ه ــا بهره گی ــت ب ــارم اس ــی چه صنعت
پاســخگویی بــه نیازهــای مشــتریان خــود بــا رعایــت اســتانداردها خــاص محصولی و 
فراتــر از آن هــا رعایــت اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت فراگیــر و حرکــت به ســوی 

استانداردســازی تمامــی فرایندهــای مرتبــط باکیفیــت محصــول خــود را دارنــد.
ــمت  ــه س ــود ب ــای خ ــت بق ــل جه ــا قب ــرو از مدت ه ــرآمد و پیش ــازمان های س س
ــی  ــه موضوع ــن موضــوع ب ــون ای ــته اند و اکن ــر گام برداش ــت فراگی ــت کیفی مدیری
اساســی بــرای تمامــی شــرکت های و واحدهــای تولیــدی تبدیل شــده اســت چراکــه 
الزمــه بقــای آن هــا و حضورشــان در فضــای رقابتــی توجــه بــه مدیریــت کیفیــت 

فراگیــر اســت.
ــه جهــش و رونــق تولیــد ملــی کشــور و  ــه ایــن مهــم درنهایــت منتــج ب  توجــه ب
درنتیجــه رقابت پذیــری اقتصــاد کشــور در ســطح ملــی و بین المللــی خواهــد شــد، 
کــه ازایــن رو ســازمان ها و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی جهــت بقــای خــود ناچــار 
ــارب  ــر تج ــی ب ــای مبتن ــاس مدل ه ــر اس ــی ب ــه ی کیفیت بخش ــه عرص ــه ورود ب ب

زیســته هســتند.
ــزه ملــی  ــر اســاس مــدل بومــی و ملــی جای ــران ب ــی ملــی کیفیــت ای نظــام ارزیاب
کیفیــت ایــران INQA بــا تصویــب شــورای عالــی اســتاندارد در ســال 1382 بنــا 
ــا زمینه ســاز ورود فعــال و منســجم ســازمان ها، واحدهــای تولیــدی و  نهــاد شــد ت
ــری باشــد. خوشــبختانه مجلــس شــورای اســالمی  ــه عرصــه رقابت پذی ــی ب خدمات
نیــز بــا تصویــب قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد  در ســال 1396 و تعییــن ایــن 
جایــزه به عنــوان تنهــا جایــزه رســمی حــوزه کیفیــت کشــور، عــزم جــدی خــود را 
بــرای کمــک بــه ارتقــای کیفیــت محصــوالت و زمینه ســازی بــرای ورود محصــوالت 

ایرانــی بــه بازارهــای جهانــی را نشــان داده اســت.
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تحریریه
در این بخش میخوانید :

<<<< پساکرونای نوآورانه
<<<< کرونا و تاثیر آن بر کیفیت آب و هوا

<<<< کرونا فرصت بزرگ یادگیری در چهارمین دوره انقالب صنعتی
<<<< تجربه منحصر به فرد کرونا در انطباق پذیری با شرایط جدید مفاهیم ...

<<<< اقدامات موسسات بین المللی رتبه بندی برای مقابله با »کووید-19«
<<<< وداع با دفتر کار 

<<<< نقش نوآوری های دیجیتال در بهبود شرایط حاصل از بحران ویروس ...
<<<< اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا بر سیستم حمل و نقل مترو



12

گســترش ویــروس کرونــا در بســیاری از کشــورهای جهــان، 
بــه تبــع آن  کاهــش مســافرت های زمینــی، هوایــی و 
ــزول تقاضــای نفــت و از  ــز ن ــه ســوخت و نی ــاز ب کاهــش نی
ــت  ــزل قیم ــا و تن ــه و تقاض ــن عرض ــوازن بی ــن ت ــن رفت بی
ــن کاهــش تقاضــای  ــی داشــته اســت. همچنی نفــت را در پ
ــی از  ــوان یک ــه عن ــته ب ــاه گذش ــی دو م ــن ط ــت در چی نف
ــه دلیــل تعطیلــی بخــش  بزرگتریــن وارد کننــدگان نفــت ب
بزرگــی از تولیــدات ایــن کشــور عامــل دیگــری در کاهــش 

ــوده اســت.  ــت ب قیمــت نف
البتــه قیمــت همــه چیــز از ذغال ســنگ تــا مــس و همچنین 
ــده اســت.  ــه واســطه ایــن بحــران آســیب دی ــازار ســهام ب ب
ــا،  ــا در اروپ مــی تــوان گفــت تاثیــر گســترش ویــروس کرون
ــم  ــر تصمی ــکای شــمالی بســیار بیشــتر از تاثی آســیا و آمری
اوپــک بــر قیمــت نفــت خواهــد بــود. امــا ایــن اثــر موقتــی 
ــاید  ــروس، ش ــن وی ــری ای ــه گی ــع هم ــس از رف ــت  و پ اس

ــاز گــردد! ــازار نفــت ب ــه ب ثبــات ب
دولــت ایــران در زمــان ارائــه الیحــه بودجــه ســال 1399 بــه 
مجلــس، قیمــت هــر بشــکه نفــت در ســال آینده خورشــیدی 
را حــدود 50 دالر بــرآورده کــرده بــود کــه بــر ایــن اســاس به 
نظــر می رســد بــرآورد درآمــد حاصلــه از نفــت 10.7 میلیــارد 
دالر بــا اتــکا بــه فــروش روزانــه 590 هــزار بشــکه نفــت در 
ــروس  ــیوع وی ــه ش ــا ادام ــا ب ــت. ام ــوده اس ــال 1399 ب س

کرونــا و کاهــش تقاضــای جهانــی نفــت، تامیــن ایــن درآمــد 
می توانــد بــا کســری بیــش از 50 درصــد مواجــه  شــود و بــه 

زحمــت بــه 5.3 میلیــارد دالر برســد.
ــت و  ــروش نف ــر ف ــد ب ــور نبای ــاد کش ــای اقتص ــس مبن پ
ــت  ــتفاده از ظرفی ــود. اس ــه ش ــر گرفت ــادرات آن در نظ ص
ــی  ــای کارآفرین ــیل ه ــان و پتانس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــا  ــروس کرون ــران وی ــق از بح ــور موف ــای عب ــه راه ه از جمل
اســت. بــا در نظــر گرفتــن تشــدید اثــرات تحریــم بــر جامعــه 
ــران از  ــادی ای ــاالن اقتص ــیاری از فع ــذف بس ــال ح و احتم
ــن  ــور چی ــه کش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــاد  و ب ــه اقتص چرخ
ــش  ــوص در بخ ــه خص ــران ب ــاری ای ــریک تج ــن ش مهم تری
ــوان اذعــان کــرد  واردات نفــت محســوب مــی شــود؛ مــی ت
ــه  ــا ب ــی را دارد ت ــن توانای ــده ای ــه وجــود آم ــه شــرایط ب ک
ــد و  ــرار ده ــر ق ــی کشــور را تحــت تاثی شــدت اقتصــاد نفت
تشــدید اثــرات تحریــم بــر جامعــه را در پــی داشــته باشــد. 
ــبب  ــور س ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــن ش ــته از ای گذش
بســته شــدن مرزهــای کشــورهای همســایه از جملــه عــراق، 
ــه  ــده ک ــتان گردی ــتان و پاکس ــتان، افغانس ــه، ترکمنس ترکی
ایــن مهــم تجــارت خارجــی ایــران و صــادرات کاال بــه 
ــی از  ــرده اســت. یک ــه ک ــا مشــکل مواج ــن کشــورها را ب ای
مهمتریــن راهکارهــا در تغییــر شــرایط اقتصــادی؛ اســتفاده 
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــتارتاپی اس ــاي اس ــرکت ه ــت ش از ظرفی

پساکرونای 
نوآورانه
غزاله انتظامی 

ــیون صنعت  ــناس فدراس کارش
نفــت ایــران
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ــیار  ــر( و بس ــل مدیریت ت ــک )قاب ــدازه کوچ ــر ان ــا از نظ ه
ــم مــي  ــای مه ــن، یکــي از روش ه ــازده هســتند. بنابرای پرب
ــا  ــد توســعه شــرکت هــاي دانــش بنیــان و اســتارتاپی ب توان
هــدف حمایــت از بخــش هــاي اقتصــادي و ایــن بــار بویــژه 
ــا  ــرح ی ــل ط ــه اص ــه س ــوآوری ب ــد. ن ــات باش ــش خدم بخ
ــان  ــازی هم ــر و تجاری س ــق اث ــو، خل ــای ن ــت ایده ه دریاف
ــرای برنامه ریــزی، هدایــت، هماهنگــی  اثــر، پایبنــد اســت. ب
و کنتــرل رونــد نــوآوری نیــاز بــه یــک نــگاه مدیریتــی اســت 
ــد.  ــوآوری می نامن ــت ن ــگاه را مدیری ــن ن ــان ای ــه در جه ک
یکــي از موضــوع هــاي جالــب در مدیریــت نــوآوري، اســتفاده 
از ظرفیــت مشــارکت اجتماعــي در فرآینــد خالقیــت و ارائــه 
ایــده بــراي حــل مســایلی همچــون بحــران کرونــا نیــز مــی 
باشــد. بــرای عبــور از پاندمــی کرونــا نیــاز اســت کــه دولــت 
ــد  ــورت نظام من ــه ص ــد و ب ــاذ کن ــه اتخ ــردی نوآوران رویک
ــا  ــد ت ــازی نمای ــده را تجاری س ــه نش ــد پخت ــای جدی ایده ه
خالقیــت کســب و کار هــای نوپــا را برانگیــزد و بــه گونــه ای 
ایــن خالقیــت را مدیریــت نمایــد کــه سیاســت های حمایتــی 
و اســتراتژی هایش بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در بخــش 
هــا و زیربخــش هــای تاثیرگــذار اجــرا گــردد. امــا چــرا توجــه 

ــان ضروریســت؟ ــش بنی ــای دان ــه شــرکت ه ب
ــده  ــام ش ــات انج ــتاوردها و اقدام ــن دس ــه جدیدتری از جمل
ــا کــه  توســط  ــا بیمــاری کرون ــه ب ــرای پیشــگیری و مقابل ب
ــا  ــه و از آن ه ــورت گرفت ــان ص ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــاد کــرد؛ مــوارد ذیــل  ــا ی ــرکات کرون ــه عنــوان ب ــوان ب می ت

می باشــد:
ــاز،  ــیژن س ــور، اکس ــی ونتیالت ــتگاه های ایران ــاخت دس • س
ــور  ــتگاه مانیت ــو و دس ــک نان ــذ ماس ــازنده کاغ ــتگاه س دس

ــی ــم حیات عالئ
• مواد شوینده و ضدعفونی کننده 

• کیت های تشخیص کرونا 
• دوربین اسکنر حرارتی 

• لباس محافظ بیمارستانی 

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ارکان  مدیریــت نــوآوری 
ــا  ــت ب ــه دول ــت ک ــوب اس ــت؛ مطل ــده اس ــبینی آین پیش
همفکــری تشــکل ها، ســناریو های مختلــف از پیامد هــای 
کرونــا را مــد نظــر قــرار دهــد و بــرای هــر ســناریو 
برنامه  ریــزی جداگانــه ای داشــته باشــد تــا بــرای رخداد  هــای 
ــه  ــه ب ــد. باتوج ــب کن ــی الزم را کس ــی آمادگ ــا کرونای پس
ــش  ــان شــد، شــرکت های دان ــاال بی دســتاورد هایی کــه در ب
ــی  ــع بحران ــه در مواق ــد ک ــت کردن ــتارتاپی ثاب ــان و اس بنی
می تواننــد بســیار ایــده پــرداز و عملگــرا باشــند. بــه همیــن 
ــی  ــت در ســناریو های خــود نهاد های ــر اســت دول ســبب بهت
ــن  ــه ای ــتری ب ــه بیش ــه در آن توج ــد ک ــبینی نمای را پیش
ــی کــه خال شــان بســیار  ــد )نهادهای اکوسیســتم نشــان دهن
در ایــن ســال ها حــس می شــد( و هدفگذاری هایــش را 
ــا درخشــش هــر چــه بیشــتر کســب و کار هــای  متناســب ب

ــد. ــرار ده ــا ق ــت از آن ه ــا و حمای نوپ
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ــی هــوا  ــده اصل ــد، ســطح دو آالین براســاس تحقیقــات جدی
ــه شــدت کاهــش  از زمــان آغــاز همــه گیــری کوویــد 19 ب
ــش  ــی از افزای ــر حاک ــق دیگ ــک تحقی ــا نتیجــه ی ــه، ام یافت
یــک آالینــده ثانویــه - ازن ســطح زمیــن - در چیــن اســت. 
 Geofysical« مجلــه  در  کــه  جدیــد  مطالعــه  دو 
نشــان  شــد،  چــاپ   »Research  Letters AGU
می دهــد کــه آلودگــی دی اکســید نیتــروژن در شــمال 
چیــن، اروپــای غربــی و ایــاالت متحــده در مقایســه بــا مــدت 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته، 60 درص ــال گذش ــابه س مش
دی اکســید نیتــروژن یــک گاز بســیار واکنــش پذیــر اســت 
کــه در هنــگام احتــراق تولیــد می شــود و تأثیــرات مضــری 
ــق  ــول از طری ــور معم ــه ط ــن گاز ب ــا دارد. ای ــر روی ریه ه ب
ــا و  ــه، نیروگاه ه ــایل نقلی ــه ای از وس ــای گلخان ــار گازه انتش

فعالیت هــای صنعتــی وارد جــو می شــود.
عــالوه بــر دی اکســید نیتــروژن، یــک مطالعــه دیگــر 
ــر از 2.5  ــی ذرات )ذرات کوچکت ــه آلودگ ــد ک ــان می ده نش
میکــرون( در شــمال چیــن 35 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ایــن مــاده، ذره ای از ذرات جامــد و قطــرات مایــع تشــکیل 
ــتند و در  ــک هس ــی کوچ ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــت ک ــده اس ش

ــوند. ــیب می ش ــث آس ــرده و باع ــوذ ک ــا نف ــه ه ــاق ری اعم
ــه جدیــد بخشــی از مجموعــه ویــژه تحقیقــات  ایــن دو مقال
ــری  ــه گی ــه هم ــوط ب ــه مرب ــت ک ــالت AGU اس در مج

ــی اســت. فعل
ــال  ــتیتوی روی ــوی در انس ــمند ج ــتاوراکو، دانش ــی اس جن

بلژیــک در حــوزه هوانــوردی فضایــی در بروکســل و همــکار 
یکــی از مقــاالت، می گویــد: »چنیــن افــت قابــل توجهــی در 
ــر  ــی ســابقه اســت. نظــارت ب ــه ای ب ــد گازهــای گلخان تولی
ــاز  ــه 1990 آغ ــا در ده ــواره ه ــق ماه ــوا از طری ــت ه کیفی
ــه  ــر ب ــه منج ــر ک ــه دیگ ــل مقایس ــداد قاب ــا روی ــد و تنه ش
کاهــش کوتــاه مــدت در تولیــد گازهــای گلخانــه ای اســت، 
ــل  ــه دلی ــن ب ــن 2008 چی ــک پک ــداد المپی ــن روی در حی

ــه ثبــت شــده اســت.« ــررات ســخت گیران وضــع مق
ــه گفتــه محققــان ، بهبــود کیفیــت هــوا احتمــاالً موقتــی  ب
ــه دانشــمندان گوشــزد  ــود ، امــا ایــن یافتــه هــا ب خواهــد ب
مــی کنــد کــه کیفیــت هــوا مــی توانــد در آینــده بــا وضــع 

مقــررات دقیــق تــر بــر آالیندگــی بهبــود یابــد.
اســتاوراکو معتقــد اســت کــه ایــن آزمایــش ناخواســته بــرای 
درک بهتــر مقــررات قابــل اســتفاده خواهــد بــود، زیــرا بهبــود 

کیفیــت هــوا در ایــن شــرایط خبــری مثبــت اســت.
بــا ایــن حــال، بــر اســاس یکــی از مطالعــات جدیــد، کاهــش 
ــطح ازن  ــش س ــث افزای ــروژن باع ــید نیت ــی دی اکس آلودگ
در چیــن شــده اســت. ازن یــک آالینــده ثانویــه اســت 
ــاال  کــه در هنــگام تابــش نــور خورشــید و درجــه حــرارت ب
ــی  ــاد م ــر ایج ــن ت ــو پایی ــیمیایی را در ج ــای ش واکنش ه
کنــد. ازن در ســطح زمیــن بــرای انســان مضــر اســت و باعــث 

ــی شــود. ــی م ــوی و قلب بیمــاری ری
در مناطــق بســیار آلــوده، بــه ویــژه در زمســتان، ازن ســطح 
مــی توانــد توســط اکســیدهای ازت از بیــن بــرود، بنابرایــن 

کرونا و تاثیر آن بر کیفیت آب و هوا
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بــا کاهــش آلودگــی دی اکســید نیتــروژن ســطح ازن افزایش 
ــوا در بســیاری از  ــت ه ــد. در نتیجــه، اگرچــه کیفی ــی یاب م
مناطــق تــا حــد زیــادی بهبــود یافتــه اســت، بــه گفتــه گای 
ــس  ــی مک ــه هواشناس ــوی در موسس ــمند ج ــر، دانش بروس
ــی از  ــی یک ــنده اصل ــان و نویس ــورگ آلم ــک در هامب پالن
مطالعــات، هنــوز هــم مــی توانــد یــک مشــکل باشــد. نتایــج 
ایــن یافتــه بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا کاهــش دی اکســید 

ــز، مشــکل ازن حــل نمــی شــود. نیتــروژن و ذرات ری
 American« از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
Geophysical Union«، اســتاوراکو و همکارانــش بــرای 
ــز  ــروژن در مرک ــید نیت ــی دی اکس ــرات آلودگ ــرآورد تغیی ب
اصلــی شــیوع آن در کشــورهای چیــن، کــره جنوبــی، ایتالیــا، 
اســپانیا، فرانســه، آلمــان، ایــران و ایــاالت متحــده، از انــدازه 
ــد. آنهــا  گیــری ماهــواره ای در کیفیــت هــوا اســتفاده کردن
دریافتنــد کــه آلودگــی دی اکســید نیتــروژن در طــول دوره 
قرنطینــه 2020، نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال  2019 
ــا  ــه طــور متوســط 40 درصــد و 20 ت در شــهرهای چیــن ب
38 درصــد در اروپــای غربــی و ایــاالت متحــده کاهــش یافتــه 

اســت.
ــی دی  ــه آلودگ ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــال، ای ــن ح ــا ای ب
اکســید نیتــروژن در ایــران کاهــش نیافته اســت. نویســندگان 
گمــان مــی کننــد کــه ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
محدودیــت هــای رفــت و آمــد کامــل تــا اواخــر مــاه مــارس 
ــه  ــت در خان ــل از آن، اقام ــل از آن، قب ــود نداشــت و قب وج

ــندگان در  ــد. نویس ــه می ش ــده گرفت ــادی نادی ــد زی ــا ح ت
تعطیــالت ســال نــو ایرانــی پــس از 20 مــارس شــاهد انتشــار 
گازهــا بودنــد، امــا هــر ســال ایــن انتشــار شــدید گازهــا در 

ــود. ــی مشــاهده می ش ــو ایران ــال ن جشــن س
ــه بررســی تغییــرات کیفیــت هــوا در شــمال  مطالعــه دوم ب
ــرای  ــروس ب ــا وی ــه کرون ــی ک ــت، جای ــه اس ــن پرداخت چی
اولیــن بــار در آن گــزارش شــد. ایــن تیــم ســطح دی اکســید 
نیتــروژن و چندیــن نــوع آلودگــی هــوا دیگــر را توســط 800 
ــن  ــمال چی ــن در ش ــطح زمی ــت س ــرل کیفی ــتگاه کنت ایس

ــد. ــدازه گیــری کردن ان
ــه طــور  ــه آلودگــی ذرات ب ــد ک براســر و همــکارش دریافتن
ــه و دی اکســید نیتــروژن  متوســط 35 درصــد کاهــش یافت
ــت  ــروع محدودی ــس از ش ــد پ ــط 60 درص ــور متوس ــه ط ب

ــه اســت. ــه کاهــش یافت ــد در 23 ژانوی ــت و آم ــای رف ه
ــت ازن  ــن غلظ ــه میانگی ــد ک ــا دریافتن ــال، آنه ــن ح ــا ای ب
ــش  ــان مشــابه افزای ــدت زم ــب 1.5-2 در م ــا ضری ســطح ب
یافتــه اســت. در ســطح زمیــن، ازن از واکنــش هــای پیچیــده 
 )VOC( شــامل دی اکســید نیتــروژن و ترکیبــات آلــی فــرار
ــی  ــواع مختلف ــه توســط ان ــی ک ــی شــود، گازهای تشــکیل م
ــا  ــوند، ام ــی ش ــر م ــی منتش ــی و صنعت ــوالت خانگ از محص
ســطح ازن همچنیــن مــی توانــد تحــت تأثیــر شــرایط آب و 

هوایــی و عوامــل دیگــر باشــد.
مترجم آیدا علی اکبری



16

ــی  ــاوری های ــا اشــاعه فن چهارمیــن دوره انقــالب صنعتــی ب
ــتی را  ــی و زیس ــی، رایانش ــپرهای فیزیک ــان س ــه می فاصل
ــن  ــا حــذف مــی کننــد، مشــخص مــی شــود. ای ــگ ی کمرن
دوره بــا ظهــور فنــاوری هــای نویــن در چنــد حــوزه رباتیــک، 
هــوش مصنوعــی، زنجیــره بلوکــی، نانوتکنولــوژی، پــردازش 
ــای  ــیا و خودروه ــت اش ــاوری، اینترن ــت فن ــی، زیس کوانتوم
ــد،  ــام تولی ــالب، کل نظ ــن انق ــت. ای ــراه اس ــودران هم خ
مدیریــت و حکمرانــی را در صنعــت و هــر کشــوری متحــول 

مــی کنــد. 
ایــن روزهــا بخــش قابــل توجهــی از اخبــار و حــوادث گوشــه 
و کنــار دنیــا بــه ویروســی اختصــاص یافتــه اســت که مــارا در 
معــرض تهاجــم قــرار داده، و یــک مهاجــم فراگیــر محســوب 
ــده هــا ضــروری  ــی درســت ماننــد ســایر پدی مــی شــود ول
اســت کــه چنــد وجهــی بــه ایــن پدیــده و پیامدهایــش فکــر 

. کنیم
تمامــی بنــگاه هــای مختلــف دنیــا صرفنظــر از دامنــه فعالیت 
مــاه هاســت کــه درگیــر بــه نوعــی دســته پنجــه نــرم کــردن 
بــا ایــن ویــروس و پیامدهایــش هســتند و فرآینــد و فعالیتــی 
ــن  ــری ای ــره تاثیرپذی ــه در زنجی ــال زد ک ــوان مث ــی ت را نم
ویــروس قــرار نداشــته باشــد. از ایــن جهــت ضــروری اســت 

دقیــق تــر بــه ایــن زنجیــره هــا نگاهــی بیندازیــم.
ــه  ــتی در زمین ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــوص رعای در خص
ــه شــده  ــا بســیار گفت ــان کرون شناســایی، پیشــگیری و درم
و از آنجایــی کــه قطعیــت صــد درصــد در بســیاری از مــوارد 
هنــوز وجــود نــدارد  بطــور مــداوم بازنگــری، اصــالح و اطــالع 
رســانی مــی شــود. در ایــن خصــوص بطــور کلــی توجــه بــه 

چنــد مطلــب اساســی ضــروری اســت.
شــاید کمتــر فــرد یــا ســازمانی فکــر مــی کــرد کــه ویروســی 
ــام  ــه تم ــی ک ــه بخش ــدت ن ــن ش ــا ای ــکل و ب ــن ش ــه ای ب
ــوع  ــروزه موض ــد. ام ــر کن ــا را متاث ــت ه ــا و فعالی فرآینده
ــر  ــروس ب ــن وی ــر ای ــخیص تاثی ــد تش ــایی در فرآین شناس
ــدا  ــادی پی ــیار زی ــت بس ــخص اهمی ــردی مش ــالمت ف س
ــد  ــن فرآین ــه ای ــترده ب ــاز گس ــم نی ــه حج ــه البت ــرده ک ک
ــا بحــران جــدی مواجــه ســاخته  ــع را ب ــز مناب شناســایی نی
ــات  ــی از مطالع ــل توجه ــن اســاس بخــش قاب ــر ای اســت. ب
و تحقیقــات بــه موضــوع شناســایی اختصــاص یافتــه اســت. 
ــر  ــال و تاثی ــوع روش انتق ــوان موض ــی ت ــوارد م ــن م ــه ای ب
ــل  ــی قاب ــا موضوع ــرد ام ــه ک ــز اضاف ــدت را نی ــزاری و ش گ
ــه  ــروس از زاوی ــن وی ــه ای ــر کســی ب ــه کمت ــر اینک ــل ت تام

ــام آن  ــای ع ــه معن ــه ب ــت ن ــت. فرص ــه اس ــت پرداخت فرص
کــه غالبــاً بــا فرصــت طلبــی متــرادف اســت و خیلــی هــا از 
ایــن شــرایط تلــخ بهــره هــای بســیار زیــاد و غیــر اخالقــی 
ــق  ــه در ح ــا ک ــت ه ــه خیان ــد و چ ــب و کار بردن در کس
بشــریت کردنــد. فرصــت، نیــاز بــه داشــتن درک عمیــق تــر 
ــه بازنگــری روش هــای  ــی ریســک، توجــه جــدی ب از ارزیاب
ــا رویکــرد هوشمندســازی، توجــه بیشــتر بــه  کســب و کار ب
ــه  ــا و از جمل ــت آن در فراینده ــات و اهمی ــوع تحقیق موض
ــاخت  ــگاه زیرس ــت جای ــه اهمی ــتر ب ــه بیش ــعه، توج توس
هــای اطالعاتــی و بــاز تعریــف جــدی مفهــوم کار در فراینــد 
ــز  ــر و نی ــت تغیی ــوم مدیری ــه مفه ــه ب ــدار، توج ــعه پای توس
خالقیــت و نــوآوری ایــن روزهــا بیشــتر از هرزمــان دیگــری 
ایــن مفاهیــم در حالــت پوســت انــدازی قــرار گرفتــه انــد و 
ــه ریســک و فرصــت دو ســوی  ــاور داشــته باشــیم ک ــر ب اگ
ــه ای  ــه گون ــا ب ــف واژه ه ــاز تعری ــتند ب ــکه هس ــک س ی
اثربخــش بــه مــا در مدیریــت تغییــرات کمــک خواهــد کــرد. 
در ایــن یادداشــت نــه از زاویــه علــم اقتصــاد کــه در خصــوص 
آن فــراوان ســخن گفتــه شــده اســت، بلکــه از زاویــه ســایر 

ــم. ــی پردازی ــن موضــوع م ــه ای ــم ب مفاهی
در عــرض همیــن چنــد مــاه کــه بــه یکبــاره بــا حجــم قابــل 
توجهــی از بکارگیــری امکانــات و منابــع مــورد نیــاز بــه ویــژه 
بــرای پیشــگیری مواجــه بودیــم میــزان قابــل توجهــی کاالی 
ــازار شــد و  ــا بــدون کیفیــت وارد ب قاچــاق و تقلبــی و عمدت
نتیجــه آن فقــط در معــرض خطــر قرار دادن ســالمت انســانها 
بــود و ســود سرشــاری کــه عایــد یکســری افــراد و جریانهــا 
ــارت  ــطح نظ ــه س ــم ک ــدت دریافتی ــن م ــی ای ــد. در ط ش
ــرایط  ــت در ش ــی قیم ــت و حت ــازار و کیفی ــر ب ــرل ب و کنت
بحرانــی بــه شــدت آســیب پذیــر اســت و مــا تــوان کنتــرل 
چنیــن امواجــی را نداریــم در طــی ایــن مــدت دریافتیــم کــه 
ــا  ــداوم آنه ــری م ــار و بازنگ ــازی و انتش ــد استانداردس فرآین
ــر  ــد تغیی ــع اطــالع رســانی نیازمن ــی یکپارچگــی مناب و حت
ــازی  ــای مج ــه فض ــم ک ــد. دریافتی ــی باش ــگاه م ــه و ن روی
ــی  ــکار عموم ــادی در اف ــیار زی ــذاری بس ــر گ ــدرت و تاثی ق

کرونا فرصت بزرگ یادگیری در چهارمین دوره انقالب صنعتی
محمود اکابر

مدیر تضمین کیفیت 
شرکت فوالد خوزستان
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دارد و اعتمــاد بــه کانالهــای رســمی و حاکمیتــی در ســطح 
حداقلــی قــرار دارد و مــا بــه شــدت نیــاز داریــم مــوازی بــا 
تمامــی فعالیــت هــای پیشــگیرانه، تشــخیصی و درمانــی، بــه 
توســعه تفکــر مبتنــی بــر ســواد رســانه ای اهمیــت بیشــتری 
بدهیــم، و مهمتــر از آن دریافتیــم کــه در هــر شــرایط بحــران 
ــی  ــای مختلف ــانها از زوای ــی از انس ــل توجه ــف قاب ــه طی ک
ــد، ســوداگران  ــرار میگیرن ــی و خطــر ق تحــت شــرایط بحران
ــه شــیوه حداکثــری از  ــر از دیگــران ب فســاد هنــوز توانمندت

ــرداری میکننــد. فرصتهــا بهــره ب
 حــال بیاییــم از دریچــه ســازمانی بــه ایــن موضــوع بپردازیم. 
تقریبــا در تمامــی ســازمانها بویــژه ســازمانهای بــزرگ کمیته 
ــت  ــده و فعالی ــکیل ش ــا تش ــابه کرون ــامی مش ــا اس ــی ب های
میکننــد و اگرچــه هنــوز ناشــناخته هــای زیــادی در فرآینــد 
ــه  ــی ب ــکالت اساس ــود دارد، مش ــان وج ــا در م ــخیص ت تش

طــور خالصــه در ایــن مــوارد مطــرح مــی شــود:
ــن  ــن ای ــدی بی ــام من ــیتماتیک و نظ ــاط س ــچ ارتب 1. هی
کمیتــه هــای فرآینــدی از طرفــی بــا هــم و از طــرف دیگــر 
بــا نهادهــای حاکمیتــی و کانالهــای رســمی خبــری و اطــالع 
رســانی و تصمیــم گیــری وجــود نــدارد و هــم از ایــن جهــت 
ــم از  ــه 90 آنه ــا عمــده تصمیمــات در دقیق ــه غالب اســت ک

ــه چنــدان رســمی اطــالع رســانی میگــردد.  کانالهــای ن
ــک  ــازمانها ی ــه س ــده ک ــاهده ش ــواردی مش ــر م 2. در کمت
ــا  ــا و فعالیته ــی فرآینده ــه ارزیاب ــع و یکپارچ ــت جام فعالی
ــت  ــور مدیری ــر ام ــدون ب ــی م ــیوه ای ــه ش ــام داده و ب را انج
ــی بایســتی  ــه م ــزرگ ک ــای ب ــازمان ه ــژه در س ــد. بوی دارن
ــال  ــی کام ــی و فرع ــک اصل ــه تفکی ــا ب ــت ه تمــام فعالی
ــد و  ــرار بگیرن ــع ق ــک جام ــی ریس ــری و ارزیاب ــورد بازنگ م
ــا  ــت ه ــف فعالی ــی و بازتعری ــذف، جابجای ــوص ح در خص

ــود؛ ــام ش ــبی انج ــات مناس اقدام
3. بــه لحــاظ اقتصــادی و مطابــق بــا موازیــن قانونــی هنــوز 
یــک رویــه یکپارچــه پرداخــت و جبــران خدمــت در ســطح 
کلــی وجــود نــدارد و هریــک از ســازمان ها)اگرچــه بخشــی 
از آن طبیعــی و قابــل دفــاع اســت( از زاویــه دیــد خارجــی 
ــا ناقــص  ــد و ی ــم بن ــر و تحلیــل همــان قوانیــن نی ــه تغیی ب
و گاهــاً لحظــه ای مــی پردازنــد و تقریبــاً نــه صرفــاً بدلیــل 
ماهیــت ایــن بحــران، بطــور روزمــره تصمیــم مــی گیرنــد و 
ــه  ــری ب ــران ناپذی ــن ناپیوســتگی تصمیمــات لطمــات جب ای
ــه  ــد و از آنجاییک ــی کنن ــب و کار وارد م ــای کس ــد ه فرآین
ــازمانی  ــداف س ــق اه ــن تحق ــن رک ــانی مهمتری ــع انس مناب
اســت بیــش از پیــش ضــروری اســت مســئولیت هــا و 
ــرد و  ــرار بگی ــری ق ــورد بازنگ ــت م ــرع وق ــارات در اس اختی
ــا  ــا و فرآینده ــازمان ه ــاختار س ــدت س ــاً در دراز م مطمئن

ــود؛ ــد ب ــر و تحــول اساســی خواه دســتخوش تغیی
ــش  ــه کاه ــرای توجی ــده ب ــه ای ش ــی بهان ــا از جهت 4. کرون
بهــره وری و هرجــا کــه فعالیتــی دســتخوش مشــکالت 
ــا متصــل  ــه کرون ــز ب ــه چی ــه ســادگی هم اساســی اســت ب
مــی شــود و طبیعــی اســت کــه تحلیــل پیشــرفت فعالیــت 
هــا و تفکیــک مــوارد تاثیــر گرفتــه از کرونــا بویــژه بــا وجــود 
ــاده  ــود، کار س ــی ش ــه م ــده گرفت ــه نادی ــی ک ــت های فرص
ــوان تمــام مشــکالت و  ــن اســاس مــی ت ــر ای ای نیســت و ب
ــق  ــل آن را خل ــا نســبت داد و دالی ــه کرون ــا را ب کاســتی ه
ــدارد. ــت ن ــت بحــران مطابق ــوم مدیری ــا مفه ــن ب ــرد و ای ک

ــه  ــی ک ــازمان های ــتند س ــن دوران هس ــم در ای 5. و بپذیری
علیرغــم تمامــی بردارهــای تهاجمــی و منفــی تاثیرگــذار، راه 
ــا حفــظ کیفیــت محصــوالت و خدمــات  پایــداری خــود را ب
یافتــه انــد و علیرغــم وجــود نامالیمــات و کاســتی بــه ویــژه 
در ســازمان هــای بــزرگ کــه مــی بایســتی تمــام فعالیــت ها 
بــه تفکیــک اصلــی و فرعــی کامــاًل مــورد بازنگــری و ارزیابــی 
ریســک جامــع قــرار بگیرنــد. همچنــان و در کنــار فعالیتهــای 
مربــوط بــه پیشــگیری و یــا مهــار و درمــان بــه شــیوه ایــی 

پایــدار بــه تحقــق اهــداف خــود ادامــه مــی دهنــد.
خالصه و نتیجه گیری:

مــا اینــک بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه بازنگــری 
رویکردهایمــان در زمینــه ارزیابــی ریســکها و فرصتهــا، 
تحقیقــات و توســعه تضمیــن کیفیــت خدمــات و محصــوالت 
و فرآینــد پایــش، توســعه خالقیــت و نــوآوری توســعه 
ــانه  ــواد رس ــی و ارتباطــی، توســعه س ــاختهای اطالعات زیرس
ــژه در  ــتانداردها بوی ــر اس ــی ب ــر مبتن ــعه تفک ــی و توس ای
ــر در دوران  ــرودی آرامت ــا بحــران و ف ــه ب پیشــگیری و مقابل

ــم. ــران نیازمندی ــس از بح پ
ــرای ســالمت بشــریت  ــد ب ــا پیــش از آنکــه یــک تهدی کرون
باشــد یــک فرصــت بســیار بــی نظیــر تاریخــی بــرای توســعه 
پایــدار اســت و نمــی تــوان صرفــا از منظــر بهداشــتی بــه آن 
ــه گذشــته  ــد ده ــا در چن ــم اگرچــه مشــابه کرون ــگاه کنی ن
ــدازی  ــه پوســت ان ــن تجرب ــی ای ــه شــده ول ــا حــدی تجرب ت
قطعــا نقطــه عطــف بزرگــی در تاریــخ بشــریت خواهــد بــود و 

مهمتریــن پیــام آن اینســت:
توســعه هوشــمند فرآیندهــای کســب و کار و توجــه جــدی 
بــه آنچــه در خصــوص انقــالب چهــارم صنعتــی مطــرح شــده 
ــه  ــا دامن ــف ب ــای مختل ــازمان ه ــتور کار س بایســتی در دس
ــرد  ــرار بگی ــت ق ــد کاال و خدم ــاوت تولی ــای متف ــت ه فعالی
ــم،  ــرار داری ــا ق ــوج کرون ــه دوم م ــه در مرحل در شــرایطی ک
امیــد آنکــه بــا گــذار از مــوج ســوم و چهــارم کرونــا، توســعه 
انقــالب چهــارم صنعتــی بــا رشــد فزاینــده ای همــراه گــردد.
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ــا،  ــده دگرگونی ه ــی : شــرایط پیچی ــدی نظیف نویســنده: مه
تکنولــوژی  نوآوری هــای  جدیــد،  اختراعــات  پدیده هــا، 
حتــی شــیوع بیماری هــا هــر لحظــه چهــره جهــان و 
در  به ویــژه  می دهنــد.  تغییــر  را  آن  اقتصــادی  اوضــاع 
ــا کــه طبــق پیش بینی هــای  ــروس کرون شــرایط پاندمــی وی
ــان  ــا پای ــه آن ت ــال ادام ــی احتم ــر جهان ــات معتب موسس
ــت  ــازمانی جه ــاف س ــتن انعط ــت، داش ــدی اس ــال ج امس
تطبیــق بــا شــرایط جدیــد بــرای بقــای موسســات اقتصــادی 

ــی دارد.  ــرورت حیات ض
 

تطبیــق ســاختار و فعالیت هــا بــا ویژگی هــای تغییــرات 
ــتارت آپی  ــرکت های اس ــرای ش ــادی ب ــران اقتص ــرایط بح ش
ــر  ــه تغیی ــودن ب ــا ب ــل نوپ ــم شــروع خــوب، به دلی ــه به رغ ک
ــد  ــتری دارد و بای ــت بیش ــتند، اهمی ــاس هس ــرایط حس ش

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــرعت در دس به س
ــازمان  ــرم س ــش ن ــد بخ ــان می ده ــان نش ــای محقق یافته ه
ســازماندهی  چشــم انداز،  اســتراتژیک،  اهــداف  شــامل 
ــگ و  ــه فرهن ــان ب ــاداری کارکن ــزان وف ــانی، می ــع انس مناب
ــه اهــداف ســهم اساســی  ارزش هــای ســازمان و پایبنــدی ب
در موفقیــت آن دارد پــس توجــه کافــی بــه آنهــا، بــرای رشــد 
و تعالــی موسســه ضــروری اســت. وقتــی افزایــش بهــره وری 
و ســودآوری، اســتراتژی های جدیــد توســعه، بــزرگ  یــا 
کوچــک شــدن بخش هایــی از فعالیــت، عــدم تناســب 
ــدن  ــف ش ــط و ضعی ــرات محی ــا تغیی ــازمانی ب ــاختار س س
ــه  ــات ب ــد موسس ــر باش ــتراتژیک مدنظ ــای اس جهت گیری ه

ــد. ــاج دارن ــازمان احتی ــاختار س ــری س بازنگ
اهــداف اصــالح ســاختار ســازمان شــامل از بیــن بــردن عــدم 

کفایــت ســازمان، افزایــش بهــره وری، تغییــر و انطباق بیشــتر 
ــا و  ــام تخصص ه ــتفاده از تم ــد و اس ــای جدی ــا فعالیت ه ب
توانایی هــا، ســازماندهی خالقانــه بــا هــدف رهایــی از فعالیــت 
ــز در  ــا، تمرک ــترش فعالیت ه ــده، گس ــا زیان ــده ی ممنوع ش
ــع و تفکیــک مســوولیت های واحدهــا و افــراد  مدیریــت مناب
ــری  ــه، به کارگی ــش هزین ــرو، کاه ــل نی ــی تعدی ــت. ول اس
ــی  ــا تعطیل ــری ی ــدن ظاه ــر ش ــا کوچک ت ــر ی ــراد ارزان ت اف

موسســه خــارج از ایــن بحــث اســت.
نشانه هایی که عدم کفایت سازمان را نشان می دهند:

ــی  ــن های عموم ــو، جش ــات گفت وگ ــزاری جلس ــدم برگ • ع
و عــدم مشــارکت کارکنــان

• وجود نداشتن تعلقات سازمانی
• عدم آگاهی دقیق کارکنان نسبت به وظایف

ــتریان و  ــژه مش ــه به وی ــان موسس ــت ذی نفع ــدم رضای • ع
ــان کارکن

• وجــود چنــد دســتگی بیــن مدیــران و کارکنــان و اجــرای 
امــور بــا زور و تهدیــد

ــه  ــر ب ــه منج ــاالری ک ــع، شایسته س ــام ترفی ــدان نظ • فق
ــت     ــده اس ــان ش ــی کارکن ــأس و نارضایت ی

ــرات رخ داده در  ــا تغیی ــی ب ــاختار فعل ــودن س ــگام نب • هم
ــه ــی موسس ــی و بیرون ــط داخل محی

• عــدم جاری ســازی فرهنــگ ثابــت ســازمانی و ارزش هــای 
تعریــف شــده در موسســه

• تعییــن نشــدن اهــداف کمــی، شــفاف نبــودن چشــم انداز 
و اهــداف کلــی ســازمان

• فقدان یکپارچگی بین اجزای درونی ساختار سازمان
• وجود کارکنان مازاد

تجربه منحصر به فرد کرونا در انطباق پذیری با شرایط جدید 
مفاهیم نوین اصالح ساختار سازمانی



19

ــت و  ــرای فعالی ــه ب ــت ســازمان ک • یکنواخــت شــدن فعالی
ــدارد ــت بیشــتر، چالشــی وجــود ن رقاب

• شــکایت کارکنــان از مــوارد: شــاد نبــودن، اضطــراب، 
ســردرگمی، بی تحرکــی، نگرانــی، خســتگی غیرمعمــول، 
کار  جســت وجوی  در  دســتمزد،  کم بــودن  بی انگیزگــی، 

ــودن. ــر ب دیگ
ــازمانی،  ــاختار س ــد س ــی جدی ــرایطی طراح ــن ش در چنی
می کنــد.  طلــب  را  ارشــد  مدیــران  مســتقیم  دخالــت 
ــی  ــل بحران ــق عوام ــناخت دقی ــا ش ــراه ب ــد هم ــکار بای این
موفقیــت باشــد و دارای مشــخصات: سیســتماتیک، کل نگــر، 
ــه  ــر و حوصل ــا صب ــراه ب ــور، هم ــو مح ــرا، گفت وگ آموزش گ
فــراوان، بــا هــدف ایجــاد درک مشــترک همگانــی، بــا 
اجتنــاب از هراس افکنی هــای بی مــورد، مطالعــه ارزیابــی 
ــتراتژیک و  ــداف اس ــاره اه ــی دوب ــته، بررس ــای گذش دوره ه
اهــداف کمــی، تجدیدنظــر در چــارت ســازمانی و پســت ها، 
مطالعــات کارســنجی، بازنگــری و اصــالح فرآیندهــا، تعییــن 
بهینه ســازی  تــا  باشــد  شــاخص های کلیــدی عملکــرد 
فرآیندهــای اجرایــی منطبــق بــر اهــداف ســازمان و آخریــن 
تغییــرات محیــط داخــل و خــارج آن باشــد. اثربخشــی آنهــا 
ــازمان و  ــرون س ــط درون و بی ــر محی ــل ب ــراف کام ــا اش را ب
اطالعــات ذی نفعــان بیشــتر کنــد. ســرعت جریــان گــردش 
اطالعــات، پویایــی، ارتباطــات و یکپارچگــی درونــی ســازمان 

ــد. ــت کن را تقوی
آموزش هــای ادواری، ایجــاد و تقویــت جلســات عمومــی 
ــا  ــراه ب ــه هم ــت موسس ــون فعالی ــو پیرام ــث و گفت وگ بح
ــات،  ــرمایه، امکان ــران، س ــای مدی ــر تصمیم گیری ه ــز ب تمرک
توانمندی هــای  افزایــش  و  ماشــین آالت  توانمندی هــا، 

موسســه را تامیــن می کنــد.
 هدایــت اصالحــات برنامه ریــزی شــده ســاختار ســازمان بایــد 
بــرای انطبــاق بــا موضــوع فعالیــت و اهــداف و ماموریت هــای 
تعریــف شــده، تفکیــک مســوولیت تمــام افــراد، چابک شــدن 
ســازمان، بهبــود عملکــرد، افزایــش بهــره وری و ســودآوری و 
ــف  ــا روش هــای مشــخصی تعری ــر آن را ب تشــدید نظــارت ب
کنــد. در ایــن رویکــرد توجــه اصلــی بــه توانمندی هــا و نقــاط 
قــوت کارکنــان موجــود و تــالش در جهــت تقویــت آن اســت 
ــه  ــا. هرگون ــی آنه ــف و بی کفایت ــاط ضع ــر نق ــز ب ــه تمرک ن
ســهل انگاری یــا عملیــات اصالحــی را در محــدوده تغییــرات 
فــردی کارکنــان و چــارت ســازمان دانســتن، موسســه را در 
ــوص از  ــر به خص ــای فراگی ــروز بحران ه ــک ب ــرض ریس مع
دســت دادن کارکنــان کلیــدی و متخصــص قــرار خواهــد داد.

در  موثــر  عوامــل  بایــد  ساختارســازمان  اصــالح  بــرای 
شناســایی  موسســه  رقابتــی  مزیت هــای  و  قابلیت هــا 
ــت  ــه، قیم ــای نوآوران ــد از: توانایی ه ــه عبارتن ــوند ک می ش

ــاالی خدمــات، ارزیابــی ســریع  تمام شــده پاییــن، کیفیــت ب
بــازار ســپس عکس العمــل ســریع، هوشــمندی رقابتــی، 
مهارت هــای تجــاری، تبلیغــات متناســب بــا بخش هــای 
مختلــف مشــتریان، کارآمــدی نیــروی انســانی و رفتــار 
مثبــت ســازمانی آنهــا، اثربخشــی تجــارب مدیــران، برندینــگ 
برجســته، ارتبــاط خــوب بــا تامین کننــدگان مــواد و مصالــح 
ــا مشــتریان، افزایــش ســهم  ــر ب و ماشــین آالت، ارتبــاط موث

ــود. ــیه س ــش حاش ــازار و افزای ب
ــوزش  ــی و آم ــا جلســات توجیه ــی ب ــات اجرای ــروع اقدام ش
کارکنــان شــروع می شــود. ایــن جلســات تــا زمــان اطمینــان 
از اینکــه ابهامــات همــه مدیــران و همــه کارکنــان رفــع شــده 
ــته  ــه داش ــد ادام ــت، بای ــه اس ــن رفت ــا از بی ــترس آنه و اس

باشــد.
ــی و  ــای اجرای ــک از واحده ــات هری ــزای اقدام ــن اج تعیی
ابــالغ زمان بندی هــا ســپس جلســات توجیهــی مدیــران 
ــا تکــرار  ــد مرتب ــر بای ــان موث و روســا و سرپرســتان و کارکن
شــود. ارتقــای نرم افــزار یکپارچــه اطالعــات مدیریــت و 
ــور  ــت. حض ــروری اس ــات ض ــه ای اطالع ــودن لحظ ــه روز ب ب
الهام بخــش،  و  امیدوار کننــده  و  هدایت گرانــه  و  فعــال 
شفاف ســازی اهــداف، ارتقــای اطالعــات افــراد موثــر، تاکیــد 
بــر مشــارکت همگانــی و اعــالم نظــرات بایــد توســط مدیــران 
ــان در  ــتر کارکن ــی بیش ــن کار کارآی ــود. ای ــام ش ــد انج ارش
ــا  ــات و تنگناه ــریع انحراف ــخیص س ــات، تش ــرای اصالح اج
و تنظیــم اصالحیــه رفــع تنگناهــا را در پــی خواهــد داشــت.

ــت نقــاط  ــت ارشــد در مــورد تقوی ــوری مدیری تصمیمــات ف
قــوت و رفــع نقــاط ضعــف در اثربخشــی و کیفیــت و کارآیــی 
برنامــه و کنتــرل موثــر اجــرای امــور نقــش مهمــی خواهــد 

داشــت.
اظهــار احتــرام و قدردانــی مدیــران ارشــد بــه ســرمایه 
ــی،  ــای تخصص ــژه نیروه ــا به وی ــی از آنه ــانی و قدردان انس
موثــر، وفــادار بــه شــرکت و مــورد اعتمــاد در همــه رده هــا بــا 
ــای  ــراوان و انگیزه ه ــذل تشــویقات ف ــا، ب صــدور تقدیرنامه ه
مــادی، تــالش کارکنــان را بــرای اجــرای برنامــه بــه نهایــت 

خواهــد رســاند.
جــذب کارکنانــی کــه مثــل دیگــران فکــر نمی کننــد و دیــد 
متفــاوت دارنــد باعــث خواهنــد شــد در هــر شــرایطی حتــی 
در شــرایط غیرممکــن بتــوان بهتریــن راه حــل را پیــدا کــرد.

در ماه هــای ابتدایــی شــروع اصالحــات، چالش هــای تداخــل 
آن بــا اقدامــات در روال عادی موسســه، برداشــت های اشــتباه 
ــه،  ــران مجموع ــی مدی ــی بعض ــدان حت ــران و کارمن کارگ
اختــالل در اجــرای اقدامــات وجــود خواهــد داشــت.  در کلیه 
ایــن مــوارد، توجــه و دقــت و صبــر و حوصلــه فــراوان، اتــکای 
بــه دانــش و تجربیــات طوالنــی مشــاوران، حضــور آگاهانــه و 
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امیدبخــش در محــل اجــرا، اجتنــاب از هــر گونه پیــش داوری 
و اقدامــات شــتابزده و انعطاف هــای مناســب توســط مدیــران 
ارشــد بــرای پیشــبرد برنامــه ضــروری اســت. تامیــن خالقانــه 
همــه الزامــات موجــب ظهــور و توســعه ســازمان هایی 
ــی  ــا ســاختارهای ســنتی سلســله مراتب ــه ب ــد شــد ک خواه
ــژه  ــن الزامــات به وی ــد. دقــت در ای تفاوت هــای اساســی دارن

ــت دارد. در پیشــرفت موسســات اســتارت آپی بســیار اهمی
ــرایط  ــازمان در ش ــاختار س ــالح س ــالق اص ــای خ  نمونه ه

ــف مختل
در فرانســه قوانیــن جدیــد ســال های 90 میــالدی، فعالیــت 
کارخانــه فرآورده هــای چوبــی را بــه شــدت محــدود و 
ــی  ــی و بانک ــاوران دولت ــی مش ــرد ول ــه ک ــل توجی غیرقاب
ــر حفــظ محیط زیســت  پیشــنهاد توســعه فعالیــت مبتنــی ب
شــامل حفــظ بخــش تحقیــق و توســعه کــه در زمینــه 
به کارگیــری ازن بــرای رفــع بــوی ناخوشــایند کارخانــه 
ــز و  ــگاه مجه ــظ آزمایش ــا حف ــراه ب ــرد هم ــوب کار می ک چ
ــا تولیــد  ــد. موسســه ب ــان را دادن ســازماندهی مجــدد کارکن
دســتگاه های تصفیــه  هــوا ازن بــرای رفــع آلودگی هــای 

محیطــی کارخانه هــای به ســرعت شــکوفا شــد.
مدیریتــی  ضعف هــای  مــوارد  محوری تریــن  از  یکــی 
شــرکت ها، پراکندگــی فعالیت هــای جــدا از فعالیت هــای 
ــی  ــای غیراصل ــه فعالیت ه ــد هم ــت. بای ــه اس ــی موسس اصل
حــذف یــا برون ســپاری شــوند. بدیهــی اســت کــه کارخانــه 
لبنیــات یــا شــرکت پیمانــکاری نبایــد وارد حمــل تخصصــی 
لبنیــات، مصالــح و ... شــود وگرنــه بخشــی از ســود فعالیــت 
ــود  ــان می ش ــل پنه ــده حم ــت نش ــه مدیری ــی در هزین اصل
می دهــد.  قــرار  تحت تاثیــر  را  شــرکت  ســودآوری  و 
ــه  ــل، هزین ــرکت های حم ــه ش ــل ب ــپاری حمل ونق برون س

ــت. ــد داش ــری خواه کمت
ــروس کرونــا نیــز ضــروری اســت  در شــرایط بحــران وی
ــد بلکــه  ــن ندهن ــه رکــود فعالیــت ت موسســات اقتصــادی ب
بــا هوشــمندی، فعالیت هــا را بــر الزامــات جدیــد اقتصــادی، 
ــد. ــل کنن ــادی تبدی ــت اقتص ــه فرص ــد را ب ــق و تهدی منطب

مدیــران  هوشــمند کارخانه هــای زیــر، خالقیــت انعطــاف در 
اصــالح ســریع ســاختار بــا هــدف فــرار از رکــود ایــام کرونــا 

ــد: ــان می دهن ــی نش را به خوب
تبدیــل  ضدعفونی کننــده  تولیــد  بــه  نوشــابه  کارخانــه 
ــاخت  ــه س ــرعت ب ــه س ــی ب ــارو برق ــده ج ــد، تولیدکنن ش
ــد  ــه تولی ــی روی آورد، موسس ــس مصنوع ــتگاه های تنف دس
ــه  ــا ب ــیوع کرون ــا ش ــیونی ب ــادگاری و کلکس ــکه های ی س
ــرای کادر  ــورت ب ــظ ص ــتیکی محاف ــای پالس ــد طلق ه تولی
درمانــی پرداخــت، موسســه تولیــد کاالهــای لوکســی چــون 
عطرهــای خــاص، ژل ضدعفونی کننــده بــا رایحــه ای شــیرین 
ــوازم  ــزرگ ل ــده ب ــرد. شــارپ، تولیدکنن ــد ک و خوشــبو تولی

ــک های  ــد ماس ــه تولی ــک روز ب ــرف ی ــری ظ ــی تصوی صوت
پزشــکی پرداخــت، کارخانــه تولیــد خــودرو از پارچــه صندلی 
ــرد.   ــد ک ــاالی پزشــکی تولی ــت ب ــا کیفی ــودرو، ماســک ب خ
هنــگام بحران هــای خــاص ماننــد ویــروس کرونــا کــه ابعــاد 
همه جانبــه دارنــد، ســرعت تامیــن الزامــات انطبــاق ســاختار 
ــاد  ــی دارد. ایج ــت اساس ــاص اهمی ــرایط خ ــا ش ــازمانی ب س
ســاختار ســازمانی منعطــف منطبــق بــر دورکاری و ارتباطــات 
ــن  ــتفاده از آخری ــراد، اس ــاس اف ــش تم ــرای کاه ــازی ب مج
ــگ  ــای محکــم و فرهن ــای ارتباطــی، ایجــاد الگوه تکنولوژه
ــراد تحــت سرپرســتی یــک  ــن کاری، محــدود کــردن اف نوی
ــر کوچــک در  ــد دفت ــر، ایجــاد چن ــر 10 نف ــه حداکث ــر ب نف
ــان در آنجــا ســاکن هســتند،  ــه بیشــترین کارکن نقاطــی ک
ایجــاد گروه هــای پشــتیبانی موقــت احتیاطــی بــرای مواقعــی 
کــه تعــداد زیــادی از کارکنــان در رده هــای مختلــف بیمــار 
ــت  ــرای حفاظ ــر ب ــرایط کاری کم خطرت ــاد ش ــوند، ایج ش
ــاده  ــاری، آم ــر بیم ــص از خط ــدی و متخص ــان کلی کارکن
نگه داشــتن نیروهــای موقــت آمــاده بــه کار بــرای برنامه هــای 
منعطــف تولیــد منطبق با نوســانات ســناریوهای آتــی بحران، 
ایجــاد یــا به روز رســانی های کانال هــای ارتبــاط موبایلــی 
بیــن کارکنــان یــک موسســه بــدون نیــاز بــه هزینــه اپراتــور 
ــار  ــرکت دچ ــان از ش ــریع کارکن ــی س ــوری، جابه جای کش
ــا  ــه موقت ــگ ک ــر هلدین ــه شــرکت های دیگ ــت ب ــود موق رک
دچــار افزایــش فعالیــت شــده اند و افزایــش کیفیــت ارتبــاط 
شــفاف مدیــران بــا تمــام الیه هــای کارکنــان ضــروری 
اســت. شناســایی و رفــع ســریع موانــع قانونــی جدیــد پیــش 
آمــده بــرای موسســات و روابــط کار، به کارگیــری روش هــای 
ــاص  ــی و اختص ــت قانون ــی، حمای ــتغال و کاریاب ــد اش جدی
ــوردار از  ــرکت های برخ ــرای ش ــژه ب ــه وی ــهیالت و یاران تس
تعالــی ســازمانی باالتــر، از جملــه تامیــن ایــن الزامات توســط 
دولــت اســت. بخــش IT به عنــوان بــازوی اساســی واحدهــای 
بازاریابــی و تبلیغــات و فــروش بایــد فعالیــت بــرای اســتفاده 
از ظرفیت هــای فضــای مجــازی جهــت توســعه فعالیت هــای 
بازاریابــی و تبلیغــات هوشــمند را تشــدید و بــرای گســترش 
ــان  ــام ذینفع ــا تم ــمند ب ــه هوش ــتریان و رابط ــی مش کم
ــد.  ــام ده ــدی انج ــات ج ــور اقدام ــطح کش ــه در س موسس
ســهولت و روانــی ارتباطــات هوشــمند بســیار اهمیــت دارد. 
ــوان داد  ــک نمی ت ــده نزدی ــورد آین ــی در م ــوز نظــر قطع هن
ــروزی در  ــی پی ــدوار باشــیم در شــرایط کنون ــد امی ــی بای ول
ــری  ــا، انعطاف پذی ــروس کرون ــران وی ــا بح ــه ب ــش مقابل چال
ــی  ــای مدیریت ــمندی و مهارت ه ــه هوش ــات و درج موسس
مدیــران را افزایــش و آنهــا را بــرای روبــه رو شــدن بــا شــرایط 
ــرده  ــل ک ــر از قب ــی، قوی ت ــاد جهان ــده اقتص ــده آین پیچی
باشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن تجربــه بــرای همیشــه 
ــر داده  ــا، تغیی ــرایط آنه ــه ش ــته ب ــا را بس ــردم دنی ــه م هم

اســت.
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ــد و  ــال دارن ــش از 100 س ــی بی ــا قدمت ــدی در دنی ــات رتبه بن موسس
طبــق برآوردهــای انجــام شــده در حــال حاضــر 130 تــا 150 موسســه 
ــب و  ــتند. کس ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــان مش ــطح جه ــدی در س رتبه بن
ــن موسســات  ــام ای ــه کــه از ن ــی موسســات رتبه بنــدی همانگون کار اصل
بــر می آیــد، انجــام رتبه بنــدی جامــع بنگاه هــای اقتصــادی اســت 
ــر اســاس  ــی شــده ب ــای ارزیاب ــود و توســعه در بنگاه ه ــات بهب ــا اقدام ت
ــزی  ــی طرح ری ــی و غیرمال ــاخص های مال ــنجش ش ــل از س ــج حاص نتای
و عملیاتــی گــردد. بررســی موسســات رتبه بنــدی در جهــان نشــان 
ــش  ــتقیم از دان ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــا ب ــر آنه ــد اکث می ده
 The Big( ــدی ــزرگ رتبه بن ــی ب ــه بین الملل ــه موسس ــص س و تخص
ــي(،   ــد پ ــورز )اس ان ــد پ ــتاندارد ان ــی اس Three Agencies( یعن
ــات  ــازار موسس ــهم ب ــر س ــکل زی ــد. ش ــتفاده می کنن ــچ اس ــز و فی مودی

رتبه بنــدی را در ســطح جهــان نشــان می دهــد.
 

سهم بازار موسسات رتبه بندی در جهان )رانسونز، 2017(

ــابقه ای در  ــالل بی س ــث اخت ــد-19« باع ــروس »کووی ــا وی ــیوع کرون ش
ــاغل  ــان ش ــرای ســالمتی کارکن ــدی جــدی ب ــا و تهدی ــرد بنگاه ه عملک
در کســب و کارهــای سراســر جهــان شــده اســت، از ایــن رو موسســات 
ــود  ــدکاری خ ــظ رون ــا حف ــند ب ــی می کوش ــدی بین الملل ــر رتبه بن معتب
ــد و  ــه نماین ــا ارائ ــه بنگاه ه ــان را ب ــل عرضه ش ــات قاب ــان خدم همچن
ــر  ــش رو آماده ت ــران پی ــا بح ــر ب ــه بهت ــرای مواج ــا را ب ــب و کاره کس
ــی  ــم نمــودن زیرســاخت های فن ــا فراه ــدی ب ســازند. موسســات رتبه بن
و پشــتیبانی الزم و اتخــاذ رویکــرد دورکاری کمــاکان در تــالش هســتند 
ــر ارزیابــی تخصصــی بنگاه هــای اقتصــادی و ارائــه گزارش هــای  عــالوه ب
کارشناســی بــه آنهــا در دوران »کوویــد-19«، نوســانات و تاثیــرات کوتــاه 
ــر روی  ــرار داده و بیشــتر ب ــد-19« را مــد نظــر ق مــدت پاندمــی »کووی
عملکــرد آینــده بنگاه هــا متمرکــز شــوند تــا تصویــری واقعــی از شــرایط 

ــش گذاشــته شــود. ــه معــرض نمای ــا ب اقتصــادی بنگاه ه

موسســه اســتاندارد انــد پــورز )Standard & Poor’s( اعــالم کــرده 

اســت همچنــان پاســخگوی نیازهــای مشــتریان خــود اســت و تــا پایــان 
بحــران »کوویــد-19« مجدانــه بــه انجــام وظیفــه خواهــد پرداخــت. ایــن 
موسســه مســائل بهداشــتی، ایمنــی و رفــاه 23000 کارمنــد خــود در 70 
ــا اتخــاذ سیاســت  ــرار داده و ب ــی خــود ق ــت اصل ــان را اولوی کشــور جه
دورکاری )Remote( ســعی نمــوده اســت شــرایط کارکنــان بــا توجــه 
ــه  ــه ب ــات بی وقف ــه خدم ــا در ارائ ــردد ت ــق گ ــد منطب ــرایط جدی ــه ش ب
ــای  ــتای ایف ــه در راس ــن موسس ــود. ای ــل ش ــان حاص ــتریان اطمین مش
نقــش مســئولیت های اجتماعــی )CSR(، خــود را ملــزم بــه حمایــت از 
ــا را برطــرف  ــای اساســی آنه ــا نیازه ــا نمــوده ت بیمارســتان ها و دولت ه
ــک  ــاغل کوچ ــت از مش ــالش اس ــه در ت ــن موسس ــن ای ــازد. همچنی س
ــنگان  ــه گرس ــی و تغذی ــت غذای ــای امنی ــرده و در برنامه ه پشــتیبانی ک
و ارائــه خدمــات پزشــکی بــه آنهــا مشــارکت کنــد. موسســه اســتاندارد 
انــد پــورز بــا در نظــر گرفتــن منافــع تمامــی ذینفعــان در صــدد اســت 
ــای منســجم و یکپارچــه خــود در ســطح  ــا انجــام فعالیت ه ــان ب همچن

جهــان آثــار منفــی »کوویــد-19« را کمرنــگ ســازد. 
موسســه مودیــز )Moody’s( اعــالم کــرده اســت 11000 نفــر نیــروی 
کار ایــن موسســه در 40 کشــور جهــان طــی دوران »کوویــد-19« از راه 
ــن  ــارات مســئوالن ای ــر اظه ــا ب ــد کــرد. بن دور )Remote( کار خواهن
موسســه، مســائل بهداشــتی و ایمنــی کارکنــان در اولویــت قــرار گرفتــه و 
بــا ادامــه رویکــرد کار از راه دور، اطمینــان حاصــل شــده اســت کارمنــدان 
بــا بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT( نقشــی کارآمــد 
ــای  ــتای ایف ــه در راس ــن موسس ــد. ای ــا می نماین ــتریان ایف ــرای مش ب
نقــش مســئولیت اجتماعــی )CSR(، مبلــغ یــک میلیــون دالر را بــرای 
ــه کســب و کارهــای کوچــک و مســائل  امــور انسان دوســتانه و کمــک ب

آموزشــی اختصــاص داده اســت.
موسســه رتبه بنــدی فیــچ )Fitch Ratings( اعــالم کــرده اســت 
2000 کارمنــد ایــن موسســه در ایاالت متحــده و بســیاری از مناطق اروپا 
ــه انجــام کار از راه دور  ــه ب ــادی اســت ک ــای متم ــرای هفته ه ــیا ب و آس
)Remote( مشــغول هســتند. ایــن موسســه از ژانویــه 2020 از نزدیــک 
ــی و  ــرده اســت ایمن ــوده و ســعی ک ــد-19« را رصــد نم ــش »کووی چال
رفــاه کارمنــدان و اســتمرار فعالیــت آنهــا را مهیــا نمایــد. زیرســاخت های 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT( موسســه رتبه بنــدی فیــچ کامــال 
ــه  ــد ب ــوده و مشــتریان می توانن ــات ب ــن اقدام ــه پشــتیبانی از ای ــادر ب ق
ــه  ــر گرفت ــای در نظ ــود و پروتکل ه ــات خ ــی اطالع ــت و محرمانگ امنی
ــی دارد  ــه آمادگ ــن موسس ــند. ای ــته باش ــل داش ــان کام ــده اطمین ش
ــالح  ــود را اص ــی خ ــی و محل ــه ای، مل ــرد منطق ــاز عملک ــورت نی در ص
ــرای مشــتریان،  ــر ارتقــای ســطح امنیــت شــخصی ب ــا عــالوه ب نمایــد ت
اختاللــی بــه کســب و کار آنهــا وارد نشــود. موسســه رتبه بنــدی 
ــل  ــداد قاب ــوده و تع ــاط ب ــا مشــتریان در ارتب ــور مســتمر ب ــه ط ــچ ب فی
 )Webinar( ــن ــورت آنالی ــود را بص ــده خ ــای زن ــی از آموزش ه توجه
ــن  ــئوالن ای ــارات مس ــر اظه ــا ب ــت. بن ــرار داده اس ــا ق ــترس آنه در دس
ــای  ــای اقتصــادی معیاره ــدی بنگاه ه ــه در رتبه بن ــی  ک موسســه در حال
ــون  ــم اکن ــده اند، ه ــاظ ش ــی لح ــی و مدیریت ــی، عملیات ــات مال اطالع
ســعی گردیــده اســت نوســانات کوتــاه مــدت بحــران »کوویــد-19« مــد 
نظــر قــرار گرفتــه شــده و بیشــتر بــر روی انتظــارات و پیــش بینی هــای 
عملکــرد آینــده بنگاه هــا تمرکــز گــردد تــا تصویــری واقعــی از آنهــا بــه 

معــرض نمایــش گذاشــته شــود.
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ــری  ــس از دوران همه گی ــد پ ــال برن ــاروس فایننش ــم م جی
ایــن  از  قبــل  بــا  بانکــداری  دنیــای  کرونــا،  ویــروس 
ــام  ــیوه انج ــود. ش ــد ب ــاوت خواه ــیار متف ــری بس همه گی
ــتفاده از  ــاغل، اس ــده مش ــردم، آین ــوی م ــی از س ــور بانک ام
ــه مدتــی  فنــاوری نویــن و ارزش نام هــای تجــاری همگــی ب
وابســته اســت کــه طــول خواهــد کشــید تــا »شــرایط نرمــال 
جدیــد« حاکــم شــود. نــگاه بــه آینــده بنیانــی مناســب بــرای 
ــد انجــام داد. هــر روز  ــی اســت کــه اکنــون بای درک اقدامات
ــداری و  ــتم بانک ــه کل اکوسیس ــود ک ــکار می ش ــتر آش بیش
ــر  ــی تحت تاثی ــازمان های مال ــا س ــل مشــتریان ب نحــوه تعام
ــزل شــده اســت.  ــا از اســاس متزل ــروس کرون همه گیــری وی
در آینــده هنگامــی کــه بــه ایــن دوران نــگاه می کنیــم دوره 
ــرایط  ــری و ش ــل از همه گی ــده قب ــر را دوره متمایز کنن حاض

ــرد.  ــم ک ــد توصیــف خواهی ــال جدی نرم
 در بخــش اعظــم تحقیقاتــی کــه قبــل از همه گیــری کنونــی 
دربــاره تحــول دیجیتــال، تجربــه مشــتری، اســتفاده از داده ها 
ــال  ــاوری انجــام شــد کام ــوآوری و فن ــل پیشــرفته، ن و تحلی
ــه  ــد چ ــت می دانن ــن صنع ــران ای ــه رهب ــود ک ــخص ب مش
ــا  ــوارد، آنه ــیاری از م ــود و در بس ــام ش ــد انج ــی بای اقدامات
از نقشــه راه نیــز مطلــع بودنــد. امــا صرفــا اضطــراری بــرای 
اقــدام فــوری یــا ســریع وجــود نداشــت، زیــرا مــا در دوره ای 
ــر  ــز تغیی ــه چی ــاال هم ــا ح ــم. ام ــی می کردی ــق زندگ پررون
ــم  ــاهد خواهی ــی را ش ــد، محیط ــت. در دوره جدی ــرده اس ک
ــد  ــی خواهن ــور شــکل متفاوت ــود کــه در آن بســیاری از ام ب
داشــت: نحــوه تکمیــل شــدن کار، نحــوه انجــام امــور بانکــی 
ــد از  ــای جدی ــری مهارت ه ــوه یادگی ــتری، نح ــوی مش از س
ــای تجــاری  ــان ســازمان ها و نحــوه درک نام ه ســوی کارکن
ــزان  ــود. می ــاوت خواهــد ب از ســوی مشــتری ها همگــی متف
ــه دینامیــک تجــاری و  ــن دگرگونی هــا ب ریشــه دار شــدن ای
ــه تعــادل  ــان رســیدن ب ــز مــدت زم مســائل اجتماعــی و نی

جدیــد وابســته اســت.
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــات تحقیقات ــی از موسس ــت، یک کوگنیزان
فنــاوری اطالعــات و آینــده کار فعالیــت می کنــد بــه بررســی 
اثــرات همه گیــری ویــروس کرونــا، پنــج ســال پــس از دوران 
کنونــی پرداختــه اســت یعنــی اثراتــی کــه ایــن همه گیــری 
ــک،  ــارت الکترونی ــرگرمی ها، تج ــل، س ــغل ها، تحصی ــر ش ب
ــت.  ــد داش ــت محیطی خواه ــائل زیس ــر و مس ــارکت بش مش
ــم اندازی از  ــوان چش ــا می ت ــن پیش بینی ه ــت در ای ــا دق ب
ــد انجــام  آینــده بانکــداری و آنچــه ایــن صنعــت اکنــون بای
ــر از  دهــد پیــدا کــرد، یعنــی روزهــا، ماه هــا و ســال ها جلوت
تحقــق آن آینــده و بــه ایــن ترتیــب بــرای آن دوران آماده تــر 

خواهیــم بــود.
ــا،  ــروس کرون ــری وی ــر همه گی ــم تحت تاثی ــول مه ــک تح ی

دیجیتالــی شــدن یــک شــبه جهــان اســت. قبــل از بحــران 
کنونــی، صنعــت بانکــداری مدت هــای طوالنــی را بــه بحــث 
ــد  ــا 15 درص ــا تنه ــد ام ــدن گذران ــی ش ــاره دیجیتال درب
ــوب  ــال محس ــول دیجیت ــران تح ــود را رهب ــازمان ها خ س
می کردنــد. در واقــع طــی یــک دهــه ای کــه از بحــران مالــی 
ســال 2008 می گــذرد و طــی آن اقتصــاد جهــان دورانــی رو 
بــه رشــد را ســپری کــرده تعــداد بســیار کمــی از ســازمان ها 
در مســیر یــاد شــده بــا ســرعت حرکــت کرده انــد. بــا شــروع 
همه گیــری ویــروس کرونــا همــه چیــز تغییــر کــرده و ایــن 
ــور  ــازمان ها مجب ــت. س ــوده اس ــریع ب ــدت س ــر به ش تغیی
شــدند بــه مشــتری های خــود امکانــات بانکــداری دیجیتــال 
به عنــوان جایگزیــن خدمــات قبلــی ارائــه کننــد و کارمنــدان 

وادار شــدند در ایــن مســیر حرکــت کننــد.
ــا شــروع ایــن همه گیــری،  ــد ب ــت می گوی موسســه گوگنیزان
ــن  ــه ای ــد ب ــن درآی ــه شــکل آنالی ــر آنچــه می توانســت ب ه
ــه  ــازمان ها ک ــته از س ــرای آن دس ــت. ب ــده اس ــکل درآم ش
ــد فرصت هــا از میــان رفتــه  ــن تحــول آمــاده نبودن ــرای ای ب
اســت، از رضایــت مشــتری ها کاســته شــده و کارآیــی 
ــه  ــازمان ها ب ــیاری از س ــت. بس ــوده اس ــی نب ــان کاف کارکن
ــی ســازگار شــوند  ــا نظــم جدیــد جهان ــا ب جــای آنکــه صرف
ــه  ــد ک ــی برون ــوی محیط ــه آن س ــا ب ــد ت ــی یافته ان راه های
قبــال ممکــن بــه نظــر می رســید. یکــی از مثال هــای خــوب 
در ایــن زمینــه اقــدام معلمــان اســت. آنهــا بــه دانش آمــوزان 
ــه  ــد فراســوی دروس متعــارف، ب و دانشــجویان فرصــت دادن
ــار دیگــر بــه  تحقیــق و بررســی بپردازنــد یعنــی آموختــن ب
ــد. در  ــل ش ــش تبدی ــادی بخ ــرگرم کننده و ش ــی س موضوع
ــی،  ــای ویدئوی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــداری ب ــش بانک بخ
همــکاری بیشــتری پدیــد آمــد و رونــد نوآوری هــا کــه قبــال 

ــرد. ــدا ک ــرعت پی ــید س ــول می کش ــا ط ماه ه
چنــد پرســش مهــم مطــرح اســت: چــرا وقتــی زمینه هــای 
ــا  ــداری ی ــده، بانک ــم ش ــال فراه ــی دیجیت ــق دگرگون تحق
آمــوزش بــه عقــب بازگــردد؟ چــرا بایــد یــک موسســه مالــی 
از مشــتری ها بخواهــد بــه شــعبه مراجعــه کننــد تــا مراحــل 
ــد؟ چــرا  ــل کنن ــا درخواســت وام را تکمی ــاح حســاب ی افتت
ــی  ــع دیجیتال ــازمان ها موان ــات و س ــی موسس ــد تمام نبای
شــدن را رفــع کننــد و روندهــای دیجیتالــی شــدن خــود را 

وداع با دفتر کار 
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بــه همــان صورتــی درآورنــد کــه ســازمان های پیشــرو از آن بهره منــد هســتند؟ آینــده جدیــد بــرای کار و حرفــه، تحولــی 
ــرای اکثــر کارکنــان  ــه ب ــاره کار از خان ــا تحقــق خواهــد یافــت. بحــث درب اســت کــه تحت تاثیــر همه گیــری ویــروس کرون
بانک هــا در حــد بحــث باقــی مانــده بــود. در بهتریــن حالــت ایــن امــکان تنهــا بــرای تعــداد اندکــی از کارکنــان کــه دچــار 
بیمــاری شــده بودنــد یــا امــکان حضورشــان در محــل کار نبــود فراهــم می شــد. معمــوال تقاضاهــا بــرای کار از خانــه نادیــده 
گرفتــه می شــد، زیــرا ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه ایــن شــیوه کار ســبب افــت بهــره وری شــود. هنگامــی کــه همه گیــری 
ویــروس کرونــا رخ داد کار از خانــه تقریبــا بــرای همــه بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــد. تقریبــا هیــچ یــک از کارمنــدان، کار در 
خانــه و کنــار تمامــی اعضــای خانــواده را تجربــه نکــرده بودنــد، امــا حــاال چنیــن چیــزی بــه یــک عــادت تبدیــل شــده اســت. 
تجهیــزات جدیــد خریــداری، محیــط بــرای کار فراهــم و برنامه هــای جدیــد کاری تدویــن شــد طــوری کــه بیــن نیازهــای 

ــد. ــوازن به وجــود آم ــواده و کار ت خان
در آینــده برخــی نیروهــای کار بــه دفاتــر بــاز خواهنــد گشــت، امــا بســیاری چنیــن نخواهنــد کــرد. موسســه گوگنیزانــت 
ــط کار  ــه در محی ــا 60 ســاعت کار در هفت ــوم 40 ت ــا مفه ــت، ام ــد رف ــان نخواهن ــل از می ــر کار به طــور کام ــد دفات می گوی
ــود. چهارمیــن انقــالب صنعتــی کــه قبــل از همه گیــری  از میــان مــی رود. دفتــر کار محصــول ســومین انقــالب صنعتــی ب
ــه پیــش رفتــه و دفتــر کار یکــی از قربانیــان  ــا ســرعت ب ــا در آغــاز آن بودیــم تحت تاثیــر ایــن همه گیــری ب ویــروس کرون
ــیار  ــال 2008 بس ــی س ــران مال ــل از بح ــه قب ــداری نســبت ب ــت بانک ــا، صنع ــروس کرون ــری وی ــل از همه گی آن اســت. قب
قدرتمند تــر بــود، امــا قبــل از بحــران کنونــی نیــز نیــاز بــه اســتراتژی های متفــاوت در حــوزه بازاریابــی، نــوآوری و بانکــداری 
دیجیتــال کامــال احســاس می شــد. پرســش مهــم ایــن اســت کــه آیــا نهادهــای مالــی پــس از بحــران کنونــی بــه مدل هــای 
نئوبانکــداری پایبنــد باقــی خواهنــد مانــد یــا نــه؟ پیــش از بحــران همه گیــری ویــروس کرونــا، صنعــت بانکــداری دورانــی 
ــارات  ــش مســتمر انتظ ــی و افزای ــی غیربانک ــای مال ــت از ســوی نهاده ــش رقاب ــم افزای ــرد. به رغ ــق را ســپری می ک ــر رون پ
ــد.  ــد بودن ــال 2008 قدرتمن ــران س ــر از بح ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــاری بی ــای اعتب ــا و اتحادیه ه ــر بانک ه ــتری ها، اکث مش
امــا طــی چنــد هفتــه دنیــای بانکــداری میزانــی بــاال از اختــالل را تجربــه کــرد کــه همــه چیــز را از حالــت قبلــی خــود کــه 
طبیعــی محســوب می شــد تغییــر داده اســت. در نحــوه عملکــرد بانک هــا، کار کارمنــدان و شــیوه انجــام امــور بانکــی از ســوی 
ــرای  ــول ب ــالل و تح ــن دوران اخت ــد از ای ــاری بای ــای اعتب ــا و اتحادیه ه ــت. بانک ه ــده اس ــود آم ــر به وج ــتری ها تغیی مش
از نــو ســاختن خــود بهــره ببرنــد. اکنــون دوره ای اســت کــه در آن نهادهــای بانکــی بایــد بــه درک انتظــارات مشــتری ها 
بپردازنــد. ایــن شــامل نحــوه اســتفاده بانک هــا از داده هــا، هــوش مصنوعــی و منابــع فنــاوری و انســانی بــرای اثرگــذاری بــر 

بازاریابــی، نــوآوری و ارائــه دیجیتــال محصــوالت و خدمــات اســت.
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شــیوع بیمــاری کوویــد 19 چالــش هــای بســیاری را تاکنــون 
بــر اقتصــاد جهانــی و زندگــی روزمــره مــردم تحمیــل کــرده 
اســت و همچنیــن در آینــده عواقــب وســیعی در ورای 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت. ب ــد داش ــاری خواه ــترش بیم گس
ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال 2020، شــیوع ویــروس 
ــت  ــان را تح ــت جه ــوم جمعی ــک س ــه ی ــک ب ــا نزدی کرون
ــت هــا  ــن دوره، دول ــی ای ــرار خواهــد داد. در ط تاثیــر ق
ــه ســرعت  ــد ب ــا بای ــان انســان ه ــرای نجــات ج ــدا ب در ابت
عمــل کننــد و پــس از آن اثــرات منفــی ایــن بیمــاری را بــر 
اقتصــاد کاهــش دهنــد.  بنابرایــن اقتصاددانــان و کارشناســان 
فنــاوری در سراســر جهــان بــه دنبــال تدویــن سیاســت هــای 
نــوآور و دســتورالعمل هــای معجــزه آســا هســتند تــا اثــرات 
ــد. در حــال  ــن بیمــاری را کاهــش دهن منفــی اقتصــادی ای
حاضــر ایــن واقعیــت محقــق شــده اســت کــه ویــروس کرونــا 
اقتصــاد کشــورها را تحــت تاثیــر قرار داده اســت. ایــن اقتصاد 
متشــکل از مشــاغل و افــرادی اســت کــه بــرای آن کار مــی 
کننــد؛ و در ایــن بیــن احتمــاال کســب وکارهــای کوچــک بــه 
علــت آســیب پذیــر بــودن، بیــش از ســایر بخــش هــا تحــت 

تاثیــر قــرار مــی گیرنــد. 
ــب  ــه کس ــی اولی ــده، بررس ــالم ش ــای اع ــاس آماره ــر اس ب
وکارهــای کوچــک و متوســط در مــاه مارس 2020 در کشــور 
ایتالیــا بــه عنــوان یکــی از کشــورهایی کــه بیشــترین مرگ و 
میــر را داشــته اســت نشــان داد کــه 72٪ از 6000 شــرکت 
حاضــر در تحقیــق، بــه دلیــل افــت تقاضــا یــا مشــکالت در 
طــول زنجیــره تأمیــن و  یــا حمل و نقــل و تدارکات مســتقیم 
تحــت تأثیــر قرارگرفتــه انــد. بیشــترین بنــگاه هایــی کــه بــه 
دلیــل کاهــش تقاضــا آســیب دیــده انــد بــه ترتیــب حمــل و 
نقــل 98٪، گردشــگری 89٪، مــد 79٪ و مــواد غذایــی ٪77 
اســت. بررســی اولیــه کســب و کارهــای ایــران در اســفندماه 
1398نشــان مــی دهــد کــه 65٪ فعالیــت هــای اقتصــادی 
بــا کاهــش تولیــد و خدمــات مواجــه بــوده اســت. همچنیــن 
ــت  ــه 31٪ فعالی ــد ک ــی ده ــده نشــان م ــج بدســت آم نتای
هــای اقتصــادی بــا تغییــر تولیــد همــراه نبــوده و تولیــد در 

4٪ مــوارد افزایــش یافتــه اســت. 
ــرای  ــوی ب ــرک ق ــک مح ــران ی ــن بح ــال، ای ــن ح در عی
ــه  ــدم توج ــت، ع ــده اس ــال ش ــوآوری دیجیت ــت و ن خالقی
شــرکت هــا و کارآفرینــان بــه فراینــد نــوآوری دیجیتــال مــی 
توانــد مانعــی بســیار مهــم در موفقیــت ایــن کســب و کارهــا 
باشــد و منجــر بــه بــی انگیزگــی نســبت بــه فعالیــت هــای 
ــت  ــاس فعالی ــدن مقی ــک مان ــت، کوچ ــی، خالقی کارآفرین

ــد  ــه رش ــن ب ــت نیافت ــا و دس ــب و کاره ــن کس ــای ای ه
اقتصــادی مناســب شــود. همیــن موضــوع ضــرورت پرداختــن 
ــیوع  ــی و ش ــرایط کنون ــال در ش ــای دیجیت ــوآوری ه ــه ن ب
ــا و تغییــر ســبک زندگــی افــراد در جامعــه را  ویــروس کرون

ــی ســازد.  ــان م نمای
در شــرایط امــروزی نــوآوری دیجیتــال نقــش بــه ســزایی در 
پاســخ بــه چالــش هــای قابــل توجــه تحمیــل شــده توســط 
بحــران ویــروس کرونــا ایفــا مــی کنــد. یــک ایــده ی نــوآور 
ــد یــک کســب و کار را از مــرگ  ــا مــی توان در بحــران کرون
ــی  ــی م ــا در آن زندگ ــه م ــی ک ــد. جهان ــی نجــات ده حتم
ــی  ــت؛ دگرگون ــر اس ــال تغیی ــداوم در ح ــور م ــه ط ــم ب کنی
ــا و  ــدن فرصــت ه ــه، نحــوه دی ــل توجــه در جامع ــای قاب ه
شــیوه پاســخ بــه چالــش هــا توســط افــراد جامعــه، تغییــرات 
ــا از ایــده  بنیــادی در دیــدگاه افــراد جامعــه، باعــث شــده ت

هــای نوآورانــه اســتقبال خوبــی بعمــل آیــد.
پژوهــش هــای بیــن المللــی در مــاه ِمــی 2020 نشــان مــی 
دهنــد کــه دســتاوردهای جدیــد در صنعــت، جرقــه ای بــرای 
نــوآوری هــای جدیــد خواهــد شــد و در نتیجــه نیــاز بــه ایده 
هــای نوآورانــه دیجیتــال بــه منظــور تقویــت فعالیــت هــای 
صنعــت، هرگــز تــا بــه ایــن حــد زیــاد نبــوده اســت. شــرکت 
هــا زمانــی کــه رشــد مــی کننــد، موفــق مــی شــوند؛ آنهــا هر 
زمانــی کــه از نــوآوری فاصلــه مــی گیرنــد شــرایط دشــواری 
ــاف  ــه انعط ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــی کنن ــپری م را س
پذیــری یــک اصــل اســت. کارلــو در ســال 2020 بیــان مــی 
ــی شــدن  ــی از اجرای ــه خوب ــده، نمون ــد فزاین ــد کــه تولی کن
انعطــاف پذیــری در فنــاوری اســت، بــه عنــوان مثــال از یــک 
ــه  ــرای تولیــد قطعــات هواپیمــا ب چاپگــر ســه بعــدی کــه ب
ــرای  ــوان ب ــی ت ــا م ــران کرون ــرایط بح ــی رود، در ش کار م
تولیــد دســتگاه هــای تهویــه هــوای تنفســی، اســتفاده کــرد. 
ــروس کرونــا موجــب شــده  ــی وی از ســوی دیگــر، پاندم
ــتیبانی  ــا )EIT(  پش ــاوری اروپ ــوآوری و فن ــن ن ــه انجم ک
ــا از دانــش آمــوزان،  ــه فــردی را در سرتاســر اروپ منحصــر ب
ــن راه حــل  ــف یافت ــی کــه خــود را وق ــان و نوآوران کارآفرین
ــد، داشــته  ــی کــرده ان ــرات جهان ــرای تغیی ــه ب هــای خالقان
باشــد. تحــت همــکاری ایــن موسســه، هشــت انجمــن دانــش 
و نــوآوری دیجیتــال )KICs(، خــود را تجهیــز کــرده و 
ــش  ــه چال ــی ب ــتراتژیک و عملیات ــیوه ای اس ــه ش ــه ب فعاالن
ــا، پاســخ  ــاه مــدت ناشــی از شــیوع ویــروس کرون هــای کوت
ــادی و  ــار اقتص ــل انتظ ــای قاب ــش ه ــن چال داده و همچنی

ــد. ــی کنن ــی م ــش بین ــده را پی ــی آین اجتماع

نقش نوآوری های دیجیتال در بهبود شرایط حاصل از بحران 
Covid-19 ویروس دکتر نوید خبیری 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
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ــه منظــور پشــتیبانی از  ــا ب ــاوری اروپ ــوآوری و فن انجمــن ن
پاســخ جهانــی بــه ایــن پاندمــی از طریــق فعالیت هــا و منابع 
ملمــوس و راه حــل هــای تقویــت شــده توســط کارآفرینــان 
ــن  ــن، ای ــد. بنابرای ــی ده ــان م ــش نش ــا، واکن ــازمان ه و س
ــی  ــوان بخش ــه عن ــران را ب ــه بح ــخ  ب ــکار پاس ــن، ابت انجم
ــا بحــران  ــارزه ب ــل متحــد در مب از تــالش هــای جمعــی مل
ویــروس کرونــا شــروع کــرده اســت. هیئــت مدیــره موسســه 
ــه  ــورو از بودج ــون ی ــاوری،60 میلی ــوآوری و فن ــی ن اروپای
مــازاد خــود را بــرای کارآفرینانــی اختصــاص داده اســت کــه 
ــش  ــا چال ــارزه ب ــرای مب ــری را ب ــای بســیار موث راه حــل ه
هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــی ســابقه، ایجــاد کــرده انــد. 
ایــن ســرمایه گــذاری، امــکان شــروع پــروژه هــای نوآورانــه 
جدیــد را بــرای حــل فــوری بحــران هــا، بــه عنــوان بخشــی 
ــاخته و از  ــر س ــکان پذی ــی، ام ــه پاندم ــخ ب ــروژه پاس از پ
اســتارت آپ هــای خــالق، ســازمان هــای صنعتــی و بنــگاه 
ــروری  ــاد ض ــریع اقتص ــودی س ــه در بهب ــک، ک ــای کوچ ه

ــد. هســتند، پشــتیبانی مــی کن
ــوآوری  ــی ن ــر اســاس گــزارش ســال 2019 شــاخص جهان ب
ــه رتبــه 120 در ســال  ــا رتبــه 61 نســبت ب ــران ب کشــور ای
اقتصــاد  توســعه  زمینــه  در  چشــمگیری  رشــد   ،2014
ــان  ــل در می ــن دلی ــه همی ــان داشــته اســت و ب ــش بنی دان
ــز  ــوآوری و نی ــه ن ــا بیشــترین رشــد در زمین ــی ب اقتصادهای
ــزی  ــی و مرک ــیای جنوب ــه آس ــوآوری در منطق ــرو در ن پیش

ــه اســت.  ــرار گرفت ق
ــر  ــال حاض ــرد در ح ــری ک ــه گی ــوان نتیج ــی ت ــن م بنابرای
کــه عــالوه بــر شــرایط تحریــم، ویــروس کرونــا نیــز فعالیــت 
هــای کســب و کار را تحــت تأثیــر و افــراد جامعــه را تحــت 

فشــار قــرار داده اســت و از ســوی دیگــر بســیاری از شــرکت 
هــا بــا فنــاوری برتــر در عرصــه هــای مختلــف بــرای مبــارزه 
ــه نظــر مــی رســد کــه  ــا ایــن ویــروس فعــال شــده انــد ب ب
ــا و  ــرایط کرون ــت در ش ــم دول ــای مه ــت ه ــی از سیاس یک
ــوی  ــد. از س ــا باش ــرکت ه ــن ش ــت از ای ــاکرونا حمای پس
ــه،  ــن مقال ــه آمارهــای اشــاره شــده در ای ــا توجــه ب دیگــر ب
ــی  ــرایط زندگ ــک در ش ــط و کوچ ــای متوس ــب وکاره کس
همــراه بــا قرنطینــه جــزء صنایــع آســیب پذیــر تلقــی مــی 
گردنــد کــه بایســتی بــرای پایــداری در ایــن محیــط حتمــا 
ــه  ــد و ب ــاد کنن ــود ایج ــب وکار خ ــدل کس ــی در م تغییرات
ــای  ــده ه ــی ای ــی و طراح ــات الکترونیک ــه خدم ــوی ارائ س
نوآورانــه دیجیتــال برونــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه آنچــه ارائــه 
گردیــد بــه نظــر مــی رســد تمامــی کســب و کارهــا در ایــران 
ــده  ــل ش ــه متص ــات نوآوران ــه عملی ــکان ب ــد ام ــا ح ــد ت بای
ــی  ــاوری های ــری فن ــکار گی ــد. ب ــه راه بیاندازن ــا را ب و آن ه
ــم  ــش ســودمندی و ک ــازی، افزای ــه س ــرای بهین ــه، ب نوآوران
ــا، مناســب هســتند.  ــی کســب و کاره ــان تعطیل ــردن زم ک
در شــرایط امــروز، ویــروس کرونــا توانســته اســت بــه آســانی 
ــال را  ــه ی دیجیت ــای نوآوران ــده ه ــه ای ســود حاصــل از ارائ
بــاال ببــرد. در واقــع اگــر بــه صــورت دقیــق بررســی کنیــم، 
مــی توانیــم خالقیــت و نــوآوری بســیاری را در ســطوح 
ملــی، ســازمانی و فــردی ببینیــم کــه در  کشــورهای تحــت 
تاثیــر کوویــد 19، درحــال ظهــور اســت. بنابرایــن مــی تــوان 
تاکیــد کــرد کــه بحــران کنونــی کوویــد 19 بــه جهــان ثابــت 
کــرد کــه مهمتریــن فاکتــور بــرای بــروز نــوآوری دیجیتــال 
گذشــت زمــان نیســت و ممکــن اســت نــوآوری تحــت چنین 

شــرایطی هــم محقــق شــود. 
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ــي از  ــان یک ــي در جه ــل عموم ــل و نق ــاي حم ــامانه ه س
ــا  ــون ه ــه میلی ــه روزان ــت ک ــاط دنیاس ــن نق ــع تری پرتجم
ــد  ــي کنن ــا م ــزرگ جابج ــک و ب ــهرهاي کوچ ــر را در ش نف
و از جملــه مهمتریــن ســامانه هــاي حمــل و نقــل عمومــي 
انبــوه بــر در جهــان متــرو محســوب مــي گــردد کــه در روز 
ــرو وارد  ــاي مت ــار ه ــه ایســتگاهها و قط ــر ب ــا نف ــون ه میلی
ــي اهمیــت پیــدا مــي کنــد  ــن موضــوع زمان مــي شــوند، ای
ــا نیــز در بیــن  کــه بیمــاري اپیدمــي خطرنــاک ماننــد کرون
ــاز  ــردم نی ــرف م ــک ط ــه از ی ــردد. بطوریک ــایع گ ــردم ش م
ــد و از  ــراي رســیدن مقصــد را دارن و تقاضــا در طــول روز ب
طرفــي دیگــر بــا یــک تهدیــد جانــي جــدي مواجــه هســتند 
و ایــن موضــوع مدیــران شــهري را بــا چالــش اساســي مواجــه 

کــرده اســت.
ــق  ــا تعلی ــي ی ــخن از تعطیل ــل س ــاه قب ــد م ــاید در چن ش
قطارهــاي متــرو تهــران بــه میــان مــي آمــد، بــراي مــا شــبیه 
ــروس  ــا وی ــوار، ام ــیار دش ــاور آن بس ــود و ب ــوخي ب ــک ش ی
ــران در  ــرو ته ــرد و مت ــدل ک ــت ب ــه واقعی ــن را ب ــا ای کرون
ــرفاصله  ــا س ــت و ب ــل ظرفی ــا حداق ــن ب ــفند و فروردی اس
ــن  ــه ای ــود ک ــي نم ــرویس ده ــدت س ــي م ــي طوالن زمان

موضــوع بــراي اســفند مــاه شــهر تهــران کــه مــردم در جنــب 
ــرداري خطــوط  ــد از آغــاز بهــره ب و جــوش شــب عیــد بودن
ــز  ــي مراک ــا تعطیل ــت. ب ــابقه اي نداش ــون س ــا کن ــرو ت مت
خریــد، بــازار و ادارات و بانــک هــا مراجعــات و تــردد مــردم 
در داخــل ایســتگاههاي متــرو را بــه حداقــل رســاند و رونــق 
ــن  ــد، ای ــف ش ــرو متوق ــتگاههاي مت ــردم در ایس ــت م حرک
اتفــاق بــه مثابــه ایــن بــود کــه روح را از جســم ایــن ســامانه 
گرفتــه  باشــند، اماکــن تجــاري و غرفــه هــاي متــرو تعطیــل 
شــده و هــزاران نفــر در کــه ایــن قســمت هــا مشــغول بودنــد 
ــد و بخــش عمــده اي از  ــه رفتن ــه قرنطین ــا ب ــرس کرون از ت

ــد. ــه خــود را از دســت دادن ــد و معــاش روزان درآم
امــا آنچــه کــه تشــریح گردیــد همــه ماجــرا نبــود زیــرا فعــال 
ــور  ــه حض ــه منزل ــرو ب ــاي مت ــتگاه ه ــوط و ایس ــودن خط ب
کارکنــان، راهبــران قطــار، راهبــران و تکنســین هــاي مراکــز 
ــود،  ــود ب ــل کار خ ــرات در مح ــداري و تعمی ــرل و نگه کنت
ــرف  ــتلزم ص ــار مس ــت قط ــم حرک ــي دانی ــه م ــور ک همانط
ــافر در  ــي مس ــان جابجای ــد زم ــاري همانن ــاي ج ــه ه هزین
ــدارد،  ــي ن شــرایط عــادي اســت و تفــاوت هزینــه اي چندان
امــا عــدم حضــور مســافران موجــب حــذف بخــش عمــده اي 

اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا بر سیستم حمل و نقل مترو
دکتر بابک راهنورد ؛ مشاور مدیرعامل شرکت مترو تهران



27

از درآمدهــاي ناشــي از فــروش بلیــط گردیــد و ایــن یعنــي 
افــت شــدید تقاضــا بــه خدمــات ایــن ســامانه مهــم حمــل و 

ونقــل عمومــي در تهــران.
ادامــه خدمــت رســاني بــه معنــي حضــور و تجمــع کارکنــان 
در محــل کار کــه خطــر جانــي بــراي آنــان بــه همــراه داشــته 
ــط )در  ــروش بلی ــد ف ــم شــدن درآم ــي  موجــب ک و از طرف
بعضــي از شــهرها بیــش از 90 ٪ســفرها کــم شــده اســت( 
ــا و  ــردن مکانه ــي ک ــاي ضدعفون ــه ه ــدن هزین ــه ش و اضاف
اجــراي ضوابــط فاصلــه اجتماعــي در سیســتم هــاي حمــل 
ــان  ــافرین و کارکن ــردد مس ــاي ت ــي و فضاه ــل عموم و نق

ــده اســت. گردی
 ایــن ویــروس همچنیــن موجــب کــم شــدن تولیــدات 
ــي از  ــش از نیم ــي در بی ــرویس ده ــات س ــي و خدم صنعت
فعالیــت هــا، کــم شــدن درآمــد در صنایــع زنجیــره تأمیــن 
و همچنیــن موجــب شــیوع بیمــاري در بیــن کارکنــان  
سیســتمهاي حمــل و نقــل عمومــي و مــرگ تعــدادي از آنهــا 

شــده اســت.
 طبــق نظــر کارشناســان حــدود 30 درصــد از افــرادي کــه 
ســوار سیســتم حمــل و نقــل عمومــي مــي شــوند، در معرض 

ــا هســتند و ایــن ریســک بزرگــي  ــه کرون احتمــال  ابتــالء ب
بــراي مــردم اســت،  لــذا نیــاز بــه محــدود کــردن ازدحــام و 
فشــردگي انســانها در محیــط هــاي شــهري از جملــه مشــوق 
ــاوت  ــي متف ــزي زمان ــه ری ــمت برنام ــه س ــت ب ــاي حرک ه
ــن موضــوع  ــي اســت. ای ــاي اقتصــادي و اجتماع ــت ه فعالی
ــرات ســاعات پیــک خواهــد  ــر اث موجــب کــم شــدن و تغیی
شــد و موجــب مــي شــود تقاضــا در شــبکه هــاي حمــل و 

نقــل عمومــي بهتــر مدیریــت گــردد. 
ــي و کســب و  ــل عموم ــل و نق ــي حم ــرویس ده ــا" س قطع
ــا آن نیــز هماننــد ســایر مشــاغل دچــار  کار هــاي مرتبــط ب
ــاغل در  ــر ش ــزاران نف ــده و ه ــي گردی ــاي اساس ــش ه چال
ــا مشــکالت مالــي   ایــن زنجیــره تامیــن و خدمــت رســاني ب
واقتصــادي دســت و پنجــه نــرم کننــد کــه امیــد اســت عــزم 
بیــن المللــي در جهــت مبــارزه و کنتــرل ایــن ویــروس جدي 
تــر شــود و راهکارهــاي کنترلــي و درمانــي شناســایي گــردد 
ــه ویــژه کشــورهاي در حــال توســعه  ــا اقتصــاد کشــورها ب ت
ــت اقتصــادي  ــده و امنی ــش نگردی ــار چال ــن دچ ــش از ای بی

بخــش عمــده از مــردم جهــان تامیــن گــردد.
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مقاالت علمی
در این بخش میخوانید :

<<<< اصل سوال، حل مسئله و پیشرفت
<<<< وقتی انعطاف پذیری مهم تر از کارآیی است 

<<<< چابک سازی فرایند تضمین کیفیت
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شــرط موفقیــت، داشــتن روحیــه پیشــرفت و حرکــت بــه ســمت جلو 
ــر شــدن،  ــا داشــتن و طــرح ســوال درســت در مســیر بهت اســت؛ ب
ذهــن نیــز در جهــت یافتــن راه حــل و ایــده فعــال شــده و مســیر 

پیشــرفت و توســعه را برایمــان روشــن مــی نمایــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــق در ای ــراد موف ــی اف ــای اصل ــی ه ــی از ویژگ یک
ــت  ــرفت و حرک ــال پیش ــواره در ح ــده و هم ــف نش ــچ گاه متوق هی
ــرار  ــان را تک ــه روزهایش ــا ک ــن معن ــتند؛ بدی ــو هس ــمت جل ــه س ب
نکــرده و هــر لحظــه بــه دنبــال تغییــر و ایجــاد پیشــرفت در برنامــه 
و زندگــی خــود هســتند؛ امــا کلیــد تغییــر و پیشــرفت در داشــتن 
ســوال اســت، وقتــی ســوال باشــد قــوای ذهــن نیــز در جهــت یافتــن 
ــه پاســخ و ایــده مــی  راه حــل و جــواب مســئله متمرکــز شــده و ب
رســد؛ وقتــی ســوالی نباشــد طبیعتــا فکــری هــم صــورت نگرفتــه و 
راه حــل و مســیری بــرای تغییــر و پیشــرفت حاصــل نمیشــود. فــرق 
افــراد خــالق و موفــق بــا ســایر مــردم در اســتعداد و توانایــی ذهنــی 
فــوق العــاده ایشــان نیســت بلکــه فرقشــان در همیــن ســوال داشــتن 
اســت؛ ایشــان همــواره بــه دنبــال یافتــن راه حــل هــای جدیــد بــرای 
حــل مســائل از خــود ســوال مــی پرســند و فکرشــان را بــرای یافتــن 
ــده هــای بزرگــی در  ــه ای ــن ســواالت متمرکــز کــرده و ب جــواب ای
جهــت بهتــر شــدن دســت پیــدا میکننــد؛ فکــر مقدمــه عمــل کــردن 
اســت، تــا وقتــی فکــر نباشــد، مــا مطابــق عــادات خــود کارهایمــان 
را تکــرار مینماییــم؛ ســوال کــردن آن چیــزی اســت کــه ذهنمــان 
ــه کار انداختــه و تولیــد افــکار و ایــده هــای جدیــدی مینمایــد  را ب
کــه زندگــی و رفتارمــان را تغییــر خواهــد داد. لــذا اگــر ســایر مــردم 
هــم ایــن ســواالت را از خــود پرســیده و فکــر خــود را بــرای یافتــن 
ــه مــرور ذهــن ایشــان نیــز ورزیــده  ــد، ب ــه کار اندازن جــواب آنهــا ب
ــکل  ــا مش ــرد؛ ام ــد ک ــد خواهن ــی را تولی ــای بزرگ ــده ه ــده و ای ش
ایــن اســت کــه اکثــر آدم هــا بــه دنبــال تغییــر و پیشــرفت نیســتند 
و اصــوال تمایــل دارنــد از عــادات قبلــی خــود پیــروی کــرده و بــی 

دردســر، کارهــا را بــه شــیوه یکســانی انجــام دهنــد. 
ــه دنبــال پیشــرفت و توســعه در کار خویــش  ــذا در نهایــت اگــر ب ل
ــا همــواره ســواالتی ایــن چنینــی را از خــود  هســتیم، الزم اســت ت
بپرســیم کــه مــن چــه طــور میتوانــم ایــن کار را بهتــر انجــام دهــم؟ 
چــه طــور بــا وقــت گــذاری کمتــر موفقیــت بیشــتری کســب نمایم؟ 
چــه طــور بهتــر عمــل کنــم؟ چــه طــور بهتــر درس بخوانــم؟ چــه 
طــور بهتــر برنامــه ریــزی کنــم؟ چــه طــور درآمــد خــود را افزایــش 

ــا  ــم و ... . اینه ــر کن ــران بهت ــا دیگ ــم را ب ــور ارتباط ــه ط ــم؟ چ ده
ــا یافتــن  ســواالتی هســتند کــه همــواره بایــد از خــود پرســیده و ب
ــد، در برنامــه خــود پیشــرفت و توســعه ایجــاد  راه حــل هــای جدی
ــز الزم اســت همــواره از خــود بپرســیم  ــن نی ــر ای نماییــم. عــالوه ب
ــردن  ــدا ک ــد از پی ــم؟ بع ــه خــود داری ــه چــه مشــکالتی در برنام ک
مشــکالت خــود نیــز ســوال مناســب در جهــت رفــع آنهــا را طــرح 
کــرده و فکــر خــود را در جهــت پیــدا کــردن راه حــل و ایــده هــای 
ــدار  ــر بی ــکلمان دی ــر مش ــال اگ ــرای مث ــم؛ ب ــه کار اندازی ــالق ب خ
ــت،  ــتن و ... اس ــه نداش ــت، برنام ــالف وق ــاد، ات ــواب زی ــدن، خ ش
ــر طــرف  ــن مشــکالت را ب ــم ای از خــود بپرســیم چــه طــور میتوان
ــن ســواالت  ــت و حــل مســئله از همی ــد خالقی ــم؟ اصــوال کلی نمای
آغــاز مــی شــود و تــا ســوالی نباشــد، ذهــن نیــز در جهــت یافتــن 
پاســخ تالشــی نخواهــد کــرد؛ لــذا همــواره در کارهــا و برنامــه هــای 
شــخصی خــود بــه دنبــال یافتــن ســواالتی باشــیم کــه پاســخ آنهــا 
ــه اهدافمــان  باعــث پیشــرفت و توســعه در کارمــان شــده و مــا را ب
نزدیــک تــر مــی نمایــد؛ نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه موفقیــت 
ــه اهــداف دور و بلنــد مــدت  ــه معنــای رســیدن خارجــی ب لزومــا ب
ــف  ــن ویژگــی کــه هیــچ گاه متوق نیســت، بلکــه صــرف داشــتن ای
ــال ایجــاد  ــه دنب نشــده و همــواره در جهــت پیشــرفت و توســعه، ب
تغییــر در برنامــه هــای خــود باشــیم، از مــا یــک فــرد موفــق مــی 
ســازد. پیشــرفت و تغییــر دائمــی باعــث میشــود احســاس موفقیــت 
پیــدا کــرده و انگیــزه و قوایمــان چندیــن برابــر بهتــر عمــل نمایــد؛ 
لــذا هــر روز بــه دنبــال اصــالح و پیشــرفت در کارهــا، برنامــه و رفتــار 
شــخصی خــود باشــیم؛ نکتــه آخــر اینکــه شــرط تحقــق ایــن مســئله 
ــه ایــن  ــاوری اســت، یعنــی بدانیــم جــواب هــای دیگــران ب خــود ب
مســائل لزومــا بهتــر از جــواب مــا نیســت و ایشــان نیــز هماننــد مــا 
ــه کار  ــن ســواالت ب ــن پاســخ ای ــا فکــر خــود را در جهــت یافت تنه
انداختــه انــد و مــا نیــز میتوانیــم هماننــد ایشــان، خــود بــه مســائل 
ــه  ــم؛ البت ــق نمایی ــر از ایشــان خل ــی را بهت ــده های پاســخ داده و ای
طــرح ســوال باعــث میشــود عــالوه بــر ایــن نیــز ذهنمــان در جهــت 
یافتــن راه حــل دغدغــه منــد شــده و از تجربیــات دیگــران نیــز بهــره 
ــود، در جهــت  ــی کــه اگــر  اصــوال ســوالی نب منــد گــردد؛ در صورت
یافتــن جــواب آن نیــز تالشــی نکــرده و بــه مطالعــه و تحقیــق نمــی 

پرداختیــم. 
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اقتصــادی،  بنــگاه  یــک  ساده ســازی  نســخه   :  BCG منبــع: 
ــا،  ــر رقب ــا در براب ــه ای هزینه ه ــی  مقایس ــت: ارزیاب ــنا اس ــال آش کام
ــه  ــا ب ــرا. ی ــوزه، و اج ــر ح ــه در ه ــش هزین ــداف کاه ــن اه تعیی
ــت  ــداف کاهــش قیم ــردن اه ــال ک ــن و دنب ــاده تر، تعیی ــارت س عب
ــن  ــوب. ای ــطوح مطل ــا س ــودآوری ت ــش س ــرای افزای ــاز ب ــورد نی م
ــدون نقــص  دســتورالعمل، ظاهــرا یــک حســاب و کتــاب ســاده و ب

ــت. ــور نیس ــا این ط ــا لزوم ــد ام ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــی جهان ــرکت هواپیمای ــک ش ــال ی  مث
ــرد  ــت. رویک ــری داش ــودآوری کمت ــود، س ــای خ ــه رقب ــبت ب نس
ــک از  ــر ی ــری ه ــرکت کاربردپذی ــن ش ــه ای ــود ک ــن ب ــی ای منطق
ــا و کادر  ــا، هواپیماه ــل خلبان ه ــه زا – مث ــزای هزین ــن اج مهم تری
ــا  ــق ب ــع را مطاب ــرت مناب ــن کث ــد و بنابرای ــش ده ــرواز – را افزای پ
معیارهــای صنعــت، پاییــن بیــاورد. بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه ایــن 
ــود،  ــا متحمــل می شــدند بیشــتر ب ــه رقب ــی ک ــا از هزینه های آیتم ه

ــرد. ــت می ک ــی را تقوی ــن منطق ــه ای چنی ــی مقایس ارزیاب
ــه  ــتم ب ــان داد کل سیس ــر نش ــی های دقیق ت ــال، بررس ــر ح ــه ه ب
ــا  ــم کــه پیچیدگــی ب ــا می دانی ــه هــم مرتبــط اســت. و م شــدت ب
ــتر  ــتم ها بیش ــدن سیس ــر ش ــم مرتبط ت ــه ه ــدن و ب ــر ش بزرگ ت
می شــود. وقتــی چنیــن اتفاقــی می افتــد، هزینه هــای پنهــان 
به طــور کلــی از هزینه هایــی کــه بــه روشــنی در مــورد آنهــا 

برنامه ریــزی شــده، فراتــر می رونــد.
ــا  ــا هواپیماه ــرواز ی ــان، کادر پ ــر خلبان ــم، تاخی ــه زدی ــی ک در مثال
ــروز زنجیــره ای از  هــر کــدام ایــن پتانســیل را داشــت کــه باعــث ب
تاخیرهــا در کل سیســتم شــود. شــرکت هواپیمایــی بــرای آمادگــی 
در برابــر ایــن مشــکالت، منابــع اضافــه ای در نظــر گرفــت )از 
جملــه هواپیماهــای ذخیــره، خلبانــان و کادر پــرواز رزرو، نیروهــای 
ــر  ــه تاخی ــه در نتیج ــی ک ــره(. اختالل های ــه و غی ــتیبانی اضاف پش
غیرقابــل  و  مســتقل  فاکتورهــای  به عنــوان  می شــوند،  ایجــاد 
کنتــرل در نظــر گرفتــه شــدند و منابــع اضافــه هــم »هزینــه انجــام 
ــه  ــه ک ــع اضاف ــن مناب ــذف ای ــد. ح ــاب آمدن ــه حس ــب وکار« ب کس
هزینه هــای  می توانســت  می کردنــد،  کار  ضربه گیــر  به عنــوان 
برنامه ریــزی شــده را کاهــش دهــد و در نتیجــه بازدهــی بــاال 
ــاال  ــکنندگی را ب ــل و ش ــتگی متقاب ــن وابس ــا در ضم ــت؛ ام می رف

ــد. ــر می ش ــز بدت ــه چی ــت هم ــرد و در نهای می ب
ــر شــکل  ــود کــه خــود سیســتم اساســا تغیی ــن ب ــر ای راه حــل بهت
ــا و  ــان، هواپیماه ــتر خلبان ــازی بیش ــا هماهنگ س ــد و ب ــدا کن پی
کادر پــرواز، پیچیدگــی و وابســتگی متقابــل کمتــر شــود. بــا اینکــه 
ــع و رســاندن  ــا کاهــش مناب ــن راهــکار روی کاغــذ در مقایســه ب ای
ــه  ــه ســطوح بهینــه بازدهــی کمتــری داشــت، امــا در عمــل ب آن ب
انعطاف پذیــری بیشــتری در برابــر تاخیرهــا و آثــار آن منجــر شــد و 

ــرد. ــاال ب ــی را ب ــده کل ــن، هزینه-فای بنابرای
ــی از  ــر روزه در خیل ــت« ه ــی اس ــه عمل ــز بهین ــر چی ــه »ه فرضی
صنایــع پیاده ســازی می شــود. ایــن فرضیــه مبتنــی بــر یــک ســری 
ــم درســت  ــه همیشــه ه ــر اســت ک ــی دیگ ــرا منطق ــات ظاه فرضی

نیســتند:
* یک سیستم را با نگاه به اجزای آن می توان شناخت

* بهینه ســازی اجــزا در نهایــت بــه بهینه ســازی کل منجــر خواهــد 
شد

* رفتــار داینامیــک سیســتم، یــک محدودیــت مفــروض اســت کــه 
بایــد بــا آن ســر کــرد

ــر مجمــوع  ــی ب ــل فهــم هســتند. حســابداری مال ایــن نظریه هــا قاب
ــار  ــا معی ــا هیــچ متــد ی درآمدهــا و هزینه هــا متمرکــز می شــود، ام
ــدارد.   ــا پیچیدگــی وجــود ن ــرای ســنجش انعطــاف ی اســتانداردی ب
ــرن 19  ــی ایجــاد شــده در ق ــوری« )سیســتم مدیریت »رویکــرد تیل
بــرای افزایــش کارآیــی( کــه تفکــر مدیریتــی رایــج را مــورد تاییــد 
ــه وظایــف ســاده تر و  ــه وظایــف پیچیــده ب ــا تجزی ــرار می دهــد، ب ق
ــتقل  ــور مس ــزا به ط ــن اج ــک از ای ــر ی ــازی ه ــت و بهینه س مدیری

ــود. ــروع می ش ش
بــه هــر حــال، وقتــی تعــداد ارتباطــات بــه هــم متصــل بــاال اســت 
و وقتــی در عرضــه و تقاضــا نوســان وجــود دارد، وجــود دیدگاهــی 
ــگاه اقتصــادی، ضــروری  ــه بن ــر و سیســتمی تر نســبت ب داینامیک ت
ــوان در  ــتم را نمی ت ــار کل سیس ــرایط، رفت ــن ش ــت ای ــت. تح اس
تحلیــل اجــزای آن بازتــاب داد. اختالل هــای داخلــی احتمــاال اثــرات 
ــی   ــرات دیجیتال ــی از اث ــد. یک ــی دارن ــل پیش بین ــی غیرقاب خارج
شــدن ایــن اســت کــه شــرکت ها بیشــتر بــه هــم متصــل شــده اند و 
بنابرایــن نوســانات آنهــا فــورا بــه هــم منتقــل می شــود. ایــن یعنــی 
مــرز سیســتمی کــه مــورد توجــه اســت، بایــد فراتــر از یــک بنــگاه 

فــردی بــرود.
ــا  ــتند، ام ــنا هس ــتمی آش ــر سیس ــده تفک ــا ای ــران ب ــی از مدی خیل
اثربخشــی  بــه  تبدیــل چشــم انداز سیســتم ها  کاربــرد عملــی 
ســازمانی چیســت؟ در حالــی کــه رفتارهــا و اصالحــات هــر سیســتم 
منحصــر بــه فــرد اســت، تعــدادی اصــول مشــترک وجــود دارد کــه 

ــت. ــه کار گرف ــا را ب ــوان آنه می ت
مشــخص کنیــد کــه آیــا یــک »رویکــرد سیســتمی« الزم اســت یــا 
ــه  ــم حــل مشــکل اســت و ب ــک پارادای ــرد سیســتمی )ی ــه. رویک ن
ــه  ــبت ب ــه نس ــی کل نگران ــالء دیدگاه ــکالت در خ ــل مش ــای ح ج
ــی  ــت، پیچیدگ ــای ســنتی ثاب ــه تحلیل ه مشــکالت دارد( نســبت ب
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــد م ــی بای ــط زمان ــن فق بیشــتری دارد و بنابرای
بگیــرد کــه ســودمند اســت. اگــر سیســتم از اجــزای بــه هــم مرتبــط 
ــادی در  ــانات زی ــرض نوس ــد و در مع ــده باش ــکیل ش ــادی تش زی
شــرایط عرضــه و تقاضــا باشــد، یعنــی رویکرد سیســتمی الزم اســت. 
ــک سیســتم  ــر ی ــه ب ــی ک ــا بی ثباتی های ــورس ی ــاال در ب نوســانات ب
ســایه می اندازنــد نیــز نشــانه های بــارزی بــرای بــه کارگیــری 
ایــن رویکــرد هســتند. وقتــی یــک منبــع بــا اینرســی بــاال – مثــل 
یــک کارخانــه فیزیکــی – در معــرض نوســانات ســریع باشــد، ایــن 
ــم،  ــف کردی ــه توصی ــی ک ــن موقعیت ــود. ای ــد ب ــدیدتر خواه ــر ش اث
ــون در  ــرد دارد؛ چ ــی کارب ــرکت هواپیمای ــال ش ــوح در مث ــه وض ب
ــع آن  ــه ای از مناب ــع نوســان وجــود داشــت و مجموع ــی مناب آمادگ

ــود. ــاال ب دارای اینرســی ب
ــه  ــی ک ــد. در حال ــر بگیری ــی را در نظ ــک و غیرخط ــرات داینامی اث
ــر  ــه نظ ــاده و خطــی ب ــن اســت س ــک سیســتم ممک ــک« ی »فیزی
برســد، داینامیک هــای انســانی همــراه آن می تواننــد خطــی نباشــند 
و در اینجــا اســتفاده از رویکــرد سیســتمی الزم می شــود. به عنــوان 
ــج،  ــد رای ــد رویکردهــای پرنوســان، عقای مثــال، مدیریــت تغییــر بای
مقاومــت در برابــر تغییــر و دیگــر فاکتورهــا را لحــاظ کنــد. ســال ها 
ــا  ــم ســازمانی ســنتی باعــث می شــود رفتاره ــک پارادای کار درون ی
فقــط بــر کاهــش هزینه هــا در یــک واحــد مشــخص متمرکــز شــود 
ــده  ــتند، نادی ــر هس ــب بدت ــه اغل ــتی ک ــی پایین دس ــرات فرع و اث

گرفتــه شــوند.
رفتارهــای سیســتم، از جملــه رفتارهــای انســانی را زیــر نظــر داشــته 
ــایی  ــد، شناس ــر شــکل دارن ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــی را ک ــید و آنهای باش
از  اســتفاده  بخواهیــد  اســت  به عنــوان مثــال، ممکــن  کنیــد. 
گران تریــن یــا غیرمنعطف تریــن منابــع را بــه حداقــل برســانید کــه 
ــال  ــد. در مث ــذف کنی ــانات را ح ــد نوس ــن کار، بای ــام ای ــرای انج ب
ــاال  ــاد و ب ــای زی ــت، تاخیره ــود داش ــه وج ــکلی ک ــی، مش هواپیمای
بــودن هزینه هــای پنهــان بــود کــه نمی شــد مشــکل ایــن تاخیرهــا 

ــع گــران حــل کــرد. ــا مناب را ب
به عنــوان اولیــن قــدم در بازطراحــی سیســتم، نقشــه آن را طراحــی 
ــع  ــا، مناب ــا ورودی ه ــد ت ــک نقشــه ایجــاد کنی ــد. ی ــد و بفهمی کنی
بازخــورد مثبــت و منفــی را  ارتباط هــا و حلقه هــای  کلیــدی، 
شناســایی کنیــد. در مثــال هواپیمایــی، پروازهــای ورودی و خروجــی 
یــک نقطــه، مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود تاخیرهــا 
ــه باالتــر رفتــن اســتفاده از منابــع  چطــور زیــاد می شــد و چطــور ب

ــد. ــر می ش ــت منج ــران قیم ــر گ ضربه گی

وقتی انعطاف پذیری مهم تر از کارآیی است 
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ــا  ــد آی ــد و ببینی ــتفاده کنی ــدل اس ــک م ــاد ی ــرای ایج ــه ب از نقش
می توانیــد رفتارهــای دارای عالئــم را به صــورت کمــی و کیفــی 
ــی  ــع حیات ــرای مناب ــزی ب ــا، برنامه ری ــال م ــد. در مث ــی کنی بازآفرین
ــت  ــای گران قیم ــد ضربه گیره ــتقل، نیازمن ــورت مس ــف به ص مختل
بــود و در غیــر این صــورت، بــه ازدیــاد تاخیرهــا در کل شــبکه 

منجــر می شــد.
ــد  ــه اســتفاده کنی ــرای شــکل دهی اســتراتژی های مداخل ــدل ب از م
تــا رفتارهــای نامطلــوب را اصــالح یــا رفتارهــای جدیــد مطلوب تــر 
ایجــاد کنیــد. در سیســتم های ســاده و خطــی، مداخــالت می تواننــد 
ــوب و  ــودآوری مطل ــطح س ــک س ــردن ی ــخص ک ــادگی مش ــه س ب
تنظیــم داده هــای ورودی باشــند. امــا در سیســتم های پیچیــده 
ــل  ــت مث ــت؛ درس ــادگی نیس ــن س ــه ای ــز ب ــه چی ــی، هم غیرخط
ــی. اقدامــات مســتقیم معمــوال عواقــب ناخواســته  شــرکت هواپیمای
ــالت  ــت. مداخ ــره الزم اس ــای غیرمنتظ ــن راه حل ه ــد، بنابرای دارن
ــازی  ــتم، هماهنگ س ــداف در سیس ــر اه ــل تغیی ــتقیم – مث غیرمس
فرآیندهــای  ساده ســازی  یــا  مشــوق ها  شــکل دهی  عقایــد، 
تصمیم گیــری – ممکــن اســت موثرتــر از دســتکاری مســتقیم هــر 
یــک از اجــزا باشــد. در مثــال مــا، دیــدگاه کلیــدی ایــن بــود: اضافــه 
کــردن انعطاف پذیــری بــه سیســتم بــا »بهینه ســازی اجــزای 

ــش داد. ــی را کاه ــای کل ــتم« هزینه ه سیس
ــا  ــی هســتند و ی ــا ناکاف ــه معمــوال ی ــی ک ــای نهای ــه راه  حل ه از تل
طراحــی آنهــا در یــک سیســتم پیچیــده دشــوار اســت، بپرهیزیــد. 
ــا  بازطراحــی اساســی سیســتم اغلــب مــورد نیــاز اســت. ایــن کار ب
ســاختن سیســتم از صفــر محقــق می شــود. در مثــال مــا، حفــظ یــا 
ــن،  ــود و بنابرای ــول نب ــل قب ــی قاب ــا از نظــر مال ــش ضربه گیره افزای
یــک بازطراحــی اساســی بیشــتر مــورد نیــاز بــود. دیــدگاه محــوری 
ــا هماهنگ ســازی  ــه نوســانات ب ــود ک ــن ب حاصــل از مدل ســازی ای
بیشــتر هواپیماهــا، خلبانــان و کادر پــرواز کاهــش یابنــد و تحــوالت 
ــن  ــق ای ــرد. طب ــی صــورت بگی ــن عملیات ــادی در قوانی ــان زی همزم
ــازی  ــی و مدل س ــو بازطراح ــی از ن ــن عملیات ــبکه و قوانی ــل، ش اص

شــدند و در نتیجــه تاخیرهــا کمتــر شــد )نمــودار(.
راه حل هــا را قبــل از بــه کارگیــری آنهــا در ســطح سیســتم، تســت 
ــی  ــازی آن رهنمودهای ــتم و مدل س ــه سیس ــی نقش ــد. طراح کنی
ــن  ــد ممک ــدل برآین ــا م ــد، ام ــه می کن ــد ارائ ــرای مداخــالت مفی ب
ــل،  ــه همیــن دلی ــد. ب اســت به طــور کامــل پیچیدگــی را درک نکن
ــه  ــوص ب ــوع به خص ــن موض ــوند. ای ــش ش ــد آزمای ــا بای راه حل ه
ایــن دلیــل حیاتــی اســت کــه سیســتم های داینامیــک در معــرض 
ــت  ــت و حرک ــی اس ــی تقریب ــر مدل ــد. ه ــرار نمی گیرن ــه ق مقایس
ــد پرریســک باشــد و گــران  ــه ســوی اجــرای آن می توان مســتقیم ب
تمــام شــود. در مثــال مــا، راه حــل پیشــنهادی در زیرمجموعــه ای از 
شــبکه تســت شــد و بعــد از اینکــه نتایــج مــورد نظــر حاصــل شــد، 

ــد. ــازی ش ــبکه پیاده س در کل ش
فاکتورهــای داینامیــک را بســنجید و مدیریــت کنیــد. سیســتم 
ــرار  ــته را تک ــرد گذش ــد رویک ــازی، نبای ــض پیاده س ــه مح ــد ب جدی
کنــد و بایــد میانگین هــای دوره ای و کارآیــی ثابــت را بســنجد 
و مدیریــت کنــد. همچنیــن بایــد متغیرهــای داینامیــک مثــل 
انعطــاف، پیچیدگــی و نوســان را زیــر نظــر بگیــرد تــا بتوانــد 
پیشــرفت مــداوم داشــته باشــد. در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه 
ــده اند،  ــری نش ــا پیگی ــنجیده ی ــدی« س ــای کلی ــی »متغیره برخ
ــام  ــد انج ــه الزم باش ــر کاری را ک ــا ه ــت. نهاده ــاده ای اس کار س
ــر  ــا تغیی ــی فضاه ــد. وقت ــت کنن ــا رقاب ــک فض ــا در ی ــد ت می دهن
ــرورت  ــد. ض ــورد نیازن ــد م ــای جدی ــا و ایده ه ــد، پارادایم ه می کنن
ــا بتــوان  ــرد ت ــادی می ب ــاز، مــادر اختــراع اســت، امــا زمــان زی و نی
یــک ســازمان را از الگــوی ذهنــی غلــط بیــرون آورد. تغییــرات مــورد 

ــی. ــا فیزیک ــی هســتند ت ــاز بیشــتر ذهن نی
ــای  ــات روش ه ــی اوق ــید. گاه ــی نباش ــای کل ــال راه حل ه ــه دنب ب
آمــاده، نــاب و چابــک مثــل »شــش ســیگما« )Six Sigma، یــک 
اســتراتژی مدیریتــی بــرای پیــدا کــردن دلیــل نقص هــا و مشــکالت 
ــا »مدیریــت کیفیــت جامــع«  فرآینــد تولیــد و رفــع آنهــا اســت( ی
)Total Quality Management، روشــی کــه در آن مدیــران 
ــه  ــراد و بخش هــای ســازمان، ب ــا مشــارکت همــه اف ــد ب ســعی دارن
ــتم  ــای سیس ــد نقص ه ــد( می توانن ــت بپردازن ــتمر کیفی ــود مس بهب
ــن  ــب ای ــتم ها مناس ــه سیس ــاری هم ــا معم ــد، ام ــرف کنن را برط
ــه  ــرای هم ــی ای ب ــل کل ــچ راه ح ــع هی ــت. در واق ــا نیس راه  حل ه
ــای  ــرای چالش ه ــران ب ــدارد. مدی ــک وجــود ن سیســتم های داینامی
ــه  ــی ب ــند و گاه ــاص باش ــای خ ــال راه حل ه ــه دنب ــد ب ــاص، بای خ
ایــن راه حل هــای کلــی تردیــد داشــته باشــند. بــا توجــه بــه فضــای 
موجــود، کاهــش تغییرپذیــری می توانــد یادگیــری را کاهــش دهــد؛ 
افزایــش کارآیــی می توانــد بی ثباتــی را بــاال ببــرد؛ یــا تکــرار ســریع 
ــچ راه  ــود. هی ــت ش ــی و شکس ــث پیچیدگ ــد باع ــا می توان راهکاره
ــود  ــت وج ــر موقعی ــاص ه ــات خ ــی جزئی ــرای بررس ــری ب میان ب

نــدارد.
گاهــی اوقــات، رویکــرد مناســب بــرای بازطراحــی یــک بنــگاه، یــک 
راه ســاده و ثابــت اســت. امــا اغلــب مواقــع این طــور نیســت کــه در 
ــه  ــا ب ــت ت ــاز اس ــورد نی ــتمی م ــرد سیس ــک رویک ــورت، ی ــن ص ای
ــری  ــی برســیم کــه فاکتورهــای داینامیــک مثــل انعطاف پذی راه حل
ــه  ــه هرچ ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــد. پیش بین ــرار می ده ــر ق را مدنظ
ــد  ــال اســتقبال می کنن ــای دیجیت ــازمان ها بیشــتر از تکنولوژی ه س
ــن  ــد، ای ــرار می کنن ــر برق ــای دیگ ــا بنگاه ه ــریع ب ــات س و ارتباط
ــد هنــر  ــران بای موقعیت هــای پیچیــده بیشــتر ظهــور می کنــد. مدی

اســتفاده از تفکــر سیســتمی را در خــود تقویــت کننــد.
مترجم: مریم رضایی 
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ــت  ــه کیفی ــوط ب ــای مرب ــم چالش ه ــعی می کن ــتار، س ــن نوش در ای
ــردار  ــه بهره ب ــم ک ــرور کن ــی را م ــازمان های بزرگ ــی در س و چابک
ــتند.  ــزار نیس ــعه دهنده نرم اف ــان توس ــی خودش ــتند ول ــزار هس نرم اف
ــرای  ــالش ب ــی از ت ــاس تجربه های ــتار براس ــن نوش ــی از ای بخش های
توســعه کیفیــت نرم افــزار در برخــی ســازمان های ایــن چنینــی 
نوشــته شــده اســت و بــرای حفــظ محرمانگــی ســازمان ها، از اشــاره 
مســتقیم بــه ایــن ســازمان ها در بیــان چالش هــا و راهکارهــا 

ــت. ــده اس ــودداری ش خ
 

جایگاه تخصص و تیم کیفیت نرم افزار
ــای  ــدف ارتق ــا ه ــم ب ــک تی ــزاری، ی ــای نرم اف در بســیاری از پروژه ه
کیفیــت نرم افــزار تشــکیل می شــود. گاهــی هــدف ایــن تیــم، 
ــی  ــه از روش های ــت ک ــت )Quality Control( اس ــرل کیفی کنت
ــت از  ــم تس ــر تی ــه اگ ــود. البت ــل می ش ــزار حاص ــت نرم اف ــل تس مث
ــت  ــرل کیفی ــزار جــدا شــود و »مســؤولیت« کنت ــم توســعه نرم اف تی
بــه عهــده تیــم تســت قــرار داده شــود، شــاهد مخاطراتــی خواهیــم 
ــود. گاهــی نیــز یــک تیــم »تضمیــن کیفیــت« تشــکیل می شــود،  ب
ــای  ــا ارتق ــت و ب ــت اس ــر از تس ــی فرات ــم دارای وظایف ــن تی ــه ای ک
فراینــد و ابزارهــای مورداســتفاده در توســعه نرم افــزار، ســعی در 
ارتقــای کیفیــت نرم افــزار دارد. ولــی بــاز هــم اگــر »وظیفــه« تضمیــن 
ــم  ــده تی ــر عه ــد )ب ــت باش ــن کیفی ــم تضمی ــده تی ــه عه ــت ب کیفی
ــم  ــد، چــون هــدف تی ــه وجــود می آی ــی ب توســعه نباشــد( مخاطرات
ــد( اســت  ــات جدی ــزار )مثــاًل پیاده ســازی امکان توســعه، تولیــد نرم اف
و هــدف تیــم تضمیــن کیفیــت ارتقــای کیفیــت محصــول یــا فراینــد 
ــه ظاهــر(  ــزار اســت و گاهــی ایــن اهــداف و منافــع )ب موجــود نرم اف

ــد. ــرار می گیرن ــاد ق در تض
از طــرف دیگــر، کنتــرل کیفیــت و تضمیــن کیفیــت نیازمنــد تخصص 
ــود  ــزار وج ــعه نرم اف ــم توس ــی در تی ــه گاه ــت ک ــی اس و مهارت های
 best( نــدارد. مثــاًل تکنیک هــا، ابزارهــا، الگوهــا و به روش هایــی
practices( بــرای تســت و تضمیــن کیفیــت وجــود دارد کــه یــک 
فــرد یــا تیــم باتجربــه و متخصــص بــر آن هــا مســلط اســت ولی شــاید 
تیــم توســعه بــه درســتی از آن هــا اســتفاده نکنــد. بنابرایــن تیــم افراد 
ــای  ــرای ارتق ــد ب ــزار می توانن ــت نرم اف ــه کیفی ــص در زمین متخص
کیفیــت نرم افــزار بــه تیــم توســعه کمــک کننــد. در ایــن نوشــتار، بــه 
تیــم افــراد متخصصــی کــه بــه توانمندســازی تیــم توســعه در زمینــه 
ــزار  ــت نرم اف ــم کیفی ــد، تی ــزار کمــک می کنن ــت نرم اف ــای کیفی ارتق

ــود. ــه می ش گفت
جایگاه تیم کیفیت در ساختارهای مختلف توسعه 

نرم افزار
بــا توجــه بــه انــدازه و ســاختار شــرکت یــا ســازمان توســعه نرم افــزار، 

شــکلهای مختلفــی از تیــم کیفیــت متصور اســت.
1- بــدون تیــم کیفیــت در شــرکت های کوچــک یــا تیم هــای 

ــص ــک متخص کوچ
در برخــی مــوارد، مخصوصــاً وقتــی کــه تیــم توســعه نرم افــزار کوچک 
اســت و یــا افــراد تیــم توســعه از نظــر کیفیــت نرم افــزار هــم باتجربــه 

و متخصــص هســتند، تیــم مســتقلی بــرای کیفیــت برپــا نمی شــود.
2- تیم کیفیت برای توانمندسازی سایر تیم های شرکت

در ایــن رویکــرد، تیمــی از افــراد متخصــص در زمینــه کیفیــت 
ــا از  ــد ت ــک می کنن ــزار کم ــعه نرم اف ــای توس ــه تیم ه ــزار، ب نرم اف
ــد.  ــر اســتفاده کنن ــزار بهت ابزارهــا و روش هــای توســعه کیفــی نرم اف
در ایــن مــدل، تیــم کیفیــت بخشــی از بدنــه همــان شــرکت توســعه 

ــف  ــای مختل ــا و پروژه ه ــازی تیم ه ــه توانمندس ــت و ب ــزار اس نرم اف
ــد. ــا را ببینی ــاًل این ج ــد. مث ــک می کن ــرکت کم ــن ش ای

ــه  ــزار ب ــت نرم اف ــای کیفی ــی از دغدغه ه ــپاری بخش های 3- برون س
ــای خــارج از شــرکت تیم ه

در ایــن رویکــرد، تخصــص، ابزارهــای مناســب و یــا زمــان کافــی بــرای 
ــود  ــرکت وج ــزار در ش ــت نرم اف ــای کیفی ــی دغدغه ه ــه برخ ــل ب نی
ــوان خدمــت  ــه عن ــاز، ب ــا ابزارهــای موردنی ــش فنــی و ی ــدارد و دان ن
)as a service( از خــارج از شــرکت )از یــک مجموعــه یــا فــرد یــا 
شــرکت دیگــر( دریافــت می شــود. مثــاًل زیرســاخت ابــری، ابزارهــای 
پایــش خدمــات )Monitoring( و ابزارهــای مدیریــت و تحلیل الگ 
ــزار  ــعه نرم اف ــم توس ــر از تی ــرکتی( غی ــی )ش ــط تیم ــد توس می توانن

راه انــدازی شــوند.
دغدغه هــای  برون ســپاری  و  نرم افــزار  توســعه  برون ســپاری   -4

ــازمان ــارج از س ــای خ ــه تیم ه ــزار ب ــت نرم اف کیفی
برخــی از ســازمان ها، بهره بــردار نرم افــزار هســتند ولــی خــود 
ــه عبــارت دیگــر واحــد توســعه نرم افــزار  تولیدکننــده آن نیســتند. ب
نهادهــای  و  دولــت  اســت.  آن  بهره بــردار  ســازمان  از  خــارج 
و  الکترونیــک  دولــت  وزارت خانه هــا،  شــهرداری ها،  حاکمیتــی، 
ــن  ــاً در ای ــتند. غالب ــه هس ــن گون ــی ای ــازمان های خصوص ــی س برخ
ــم  ــزار ه ــت نرم اف ــای کیفی ــه دغدغه ه ــوط ب ــص مرب ــوارد، تخص م
ــه  ــه ب ــن دغدغ ــت ای ــدارد و مدیری ــود ن ــردار وج ــازمان بهره ب در س
ــه خصــوص در  ــذ می شــود. ب ــاد دیگــری تنفی ــا نه ــم توســعه و ی تی
ــان  ــه هم ــت ب ــت کیفی ــل مدیری ــذ کام ــزرگ، تنفی ــازمان های ب س
ــتار  ــز نوش ــت. تمرک ــز اس ــزار مخاطره آمی ــعه نرم اف ــکاران توس پیمان
جــاری، مــرور چالش هــای مدیریــت و تضمیــن کیفیــت نرم افــزار در 
ــزرگ اســت. برخــی  ــه خصــوص در ســازمان های ب چنیــن فضایــی ب
ــزار  ــعه نرم اف ــد توس ــر از فراین ــطحی باالت ــا، در س ــن چالش ه از ای
شــکل می گیرنــد ولــی بــر فراینــد توســعه نیــز تأثیــر می گذارنــد. در 
فراینــد تضمیــن کیفیــت نرم افــزار در یــک ســازمان بــزرگ، رعایــت 
ــکار  ــد تعامــل کارفرما-پیمان ــد توســعه و چابکــی فراین چابکــی فراین
نیــز حیاتــی اســت. بــه خصــوص بــرای ســازمان هایی کــه بــازار آن هــا 
ــزار  ــر نرم اف ــل و تغیی ــد عکس العم ــت و نیازمن ــر اس ــال تغیی در ح

ــازار کســب وکار خــود هســتند. ــه نیازهــای ب ــرای نیــل ب ب

چالش های افزایش کیفیت و چابکی در سازمان های 
بهره بردار غیرتوسعه دهنده

ــرکت های  ــه ش ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــا( بزرگ ــازمان )کارفرم س
ــن ســازمان  ــف ای ــرای نیازمندی هــای مختل ــکاران( ب ــف )پیمان مختل
ــه  ــرداری ب ــرای بهره ب ــد و ب ــد می کنن ــی تولی ــای متنوع نرم افزاره
ــازمان  ــن س ــد. فضــای کســب و کار ای ــل می دهن ــازمان تحوی ــن س ای
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــازمان ب ــن س ــه ای ــت ک ــر اس ــه ای متغی به گون
نیازمنــد تغییــر، بروزرســانی و بهبــود نرم افزارهــای خــود اســت. مثــاًل 
ــات  ــتمر امکان ــورت مس ــه ص ــب وکار، ب ــای کس ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
ــامانه های  ــد س ــرض کنی ــود. ف ــه می ش ــزار اضاف ــه نرم اف ــدی ب جدی
مختلــف نرم افــزاری در ایــن ســازمان، بــه صــورت مســتقل و 
ــد.  ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــات متنوع ــد و ارتباط ــره ای کار نمی کنن جزی
ــی دارد و  ــی کوچک ــه فن ــوالً بدن ــا( معم ــردار )کارفرم ــازمان بهره ب س
ــد  ــر فراین ــه ب ــزار اســت و ن ــرداری نرم اف ــر نحــوه بهره ب ــز آن ب تمرک

توســعه نرم افــزار.
در چنیــن فضایــی، کــه فضــای رایجــی بــرای بســیاری از ســازمان های 
بــزرگ )مثــاًل دولــت الکترونیــک و شــهرداری ها( اســت، چالش هــای 

 صادق علی اکبری 
استاد دانشگاه شهید بهشتی 

چابک سازی فرایند تضمین کیفیت
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مختلفــی وجــود دارد. بســیاری از ایــن چالش هــا، در فضاهــای 
ــک شــرکت توســعه دهنده  ــاًل در درون ی ــزار )مث دیگــر توســعه نرم اف
نرم افــزار( وجــود نــدارد و یــا بســیار ســاده تر اســت. بنابرایــن 
ــای  ــرای فض ــاً ب ــا لزوم ــن فضاه ــب در ای ــج و مناس ــای رای راهکاره

ســازمان های بــزرگ غیرتوســعه دهنده، کارا و مناســب نیســت.
برخــی از چالش هــای مدیریــت چابــک کیفیــت در ســازمان های 

بهره بــردار غیرتوســعه دهنده در ادامــه آمــده اســت:
)Conflict of interest( تعدد ذی نفعان و تعارض منافع •

منافــع هــر پیمانــکار ممکــن اســت در تعــارض بــا منافــع کارفرمــا یــا 
پیمانــکاران دیگــر قــرار گیــرد. آن چــه بــه نفــع کارفرمــا یــا برخــی 
ــا  ــدات ی ــؤولیت ها و تعه ــه مس ــاید در حیط ــت، ش ــکاران اس پیمان

منافــع پیمانــکاری دیگــر قــرار نگیــرد.
)fixed price( قراردادهای قیمت ثابت •

وقتــی قــرارداد بیــن کارفرمــا و پیمانــکار شــرح خدمــات و محــدوده 
ــد از ســمت  ــان نیازمنــدی جدی مشــخصی دارد، اجــازه تحــرک و بی
کارفرمــا بــه پیمانــکار گرفتــه می شــود. مثــاًل اگــر کارفرمــا نیازمنــد 
تغییراتــی در نرم افــزار باشــد و یــا تمهیداتــی را بــرای ارتقــای کیفیــت 
یــک ســامانه الزم ببینــد، لزومــاً نمی توانــد تــا موعــد تمدیــد قــرارداد 
ــکار  ــد پیمان ــرارداد جدی ــد را در ق ــدات جدی ــا تعه ــد ت ــر باش منتظ

بگنجانــد.
• دانش فنی منحصر در پیمانکارها

دانــش فنــی مربــوط بــه هــر محصــول یــا ســامانه نرم افــزاری، عمدتــاً 
در ســمت پیمانــکار ایــن محصــول قــرار دارد.

)Vendor lock-in( وابستگی به فروشنده •
ــکار را  ــد پیمان ــود و نمی توان ــته می ش ــکار وابس ــه پیمان ــا ب کارفرم
ــت  ــکار دیگــری دریاف ــد و خدمــت مربوطــه را از پیمان ــن کن جایگزی

کنــد.
• تعدد ارتباط بین سامانه ها/سرویس های مختلف

وجود ارتباطات متعدد و پیچیده بین سامانه های مختلف
 

راهکارها
ــای  ــه چالش ه ــا در زمین ــی راهکاره ــرور برخ ــه م ــش ب ــن بخ در ای

ــم. ــده می پردازی ــرح ش مط
• مدیریت دانش

- توجه به فرایند صحیح مدیریت دانش
ــای  ــز از روش ه ــی( و پرهی ــل ویک ــب )مث ــزار مناس ــتفاده از اب - اس

ــی و ...( ــادل ایمیل ــی دی اف، تب ــتندات ورد و پ ــد )مس ناکارام
- ثبت و انتشار صحیح مستندات و دانش سازمان

• قراردادهای منعطف تر
وقتــی همــه شــرح خدمــات در قرارداد مشــخص شــود و مبلغ قــرارداد 
ثابــت باشــد، انعطــاف بــرای بررســی و اجــرای دغدغه هــای مختلــف 
)از جملــه دغدغه هــای مربــوط بــه کیفیــت( گرفتــه می شــود. 
بخش هایــی از تعهــدات می توانــد بــا الگوهــای دیگــر )مثــل پرداخــت 
نفر-ســاعتی( تعهــد شــود. انگیــزه الزم در ســمت پیمانــکار بــرای ایــن 
منظــور ایجــاد شــود. مکانیــزم مناســب بــرای نظــارت و بهره بــرداری 

از ایــن پتانســیل بایــد در ســمت کارفرمــا ایجــاد شــود.
• توجه به چابکی

- چابکــی ســازمان، چابکــی تعامل بــا پیمانــکاران، چابکــی فرایندهای 
توســعه نرم افــزار و چابکــی فرایندهــای تضمیــن کیفیــت بایــد حفــظ 

 . د شو
)Modern Agile( »توجه به راهکارهای »چابکی مدرن -

- درس گرفتن از اشتباهها و تجارب
Multi-speed IT پذیرش •

ــکاران، همــه ســامانه ها و همــه پروژه هــا در یــک ســطح  همــه پیمان
از بلــوغ و ســرعت و چابکــی نیســتند. 

• شکستن و تقسیم بیشتر کار و تعدد پیمانکاران قابل جایگزینی
ــه  ــه ســرعت تغییــر می کننــد، نیــاز ب در فضایــی کــه نیازمندی هــا ب
ــع  ــای جام ــا راه حل ه ــود. ام ــاس می ش ــتر احس ــریع بیش ــر س تغیی
ــتفاده  ــوند. اس ــروز می ش ــدی ب ــی و کن ــا لَخت )total solution( ب
ــامل  ــه ش ــران، ک ــب وکار در ای ــای کس ــع در فض ــای جام از راه حل ه
ــوالً  ــت و معم ــه اس ــم و هزین ــر تحری ــدی از نظ ــای ج محدودیت ه
ــه نشــده اســت،  راه حل هــای جامــع بالغــی هــم هنــوز در کشــور ارائ
ــع  ــک راه حــل جام ــدازی ی ــاید راه ان ــراه اســت. ش ــا مشــکالتی هم ب
ممکــن و ســهل الوصول باشــد، ولــی نگهــداری و تکامــل آن در فضــای 
زیســت بوم کســب و کار ســازمان بزرگــی کــه در حــال تغییــر اســت، 

مشــکل خواهــد بــود.
• نیاز به تقویت تیم فنی کارفرما

ســازمان چابکــی کــه بــه شــکل فعــال در زمینه هــای فنــی محصوالت 
ــود  ــی خ ــم فن ــت تی ــد تقوی ــد، نیازمن ــارکت می کن ــزاری مش نرم اف
اســت. بســیاری از ســازمان ها، تیــم فنــی نحیفــی دارنــد کــه توانایــی 
ــل  ــر و توســعه و تکام ــرای تغیی ــک ب ــد چاب ــک فراین مشــارکت در ی
ــر  ــد ب ــح می دهن ــن ترجی ــد و بنابرای ــزاری را ندارن ــوالت نرم اف محص
ــک  ــد. ی ــز کنن ــرداری تمرک ــط بهره ب ــی و محی ــای نهای نیازمندی ه
راهــکار بــرای رفــع ایــن دغدغــه، تقویــت تیــم فنــی ســازمان از طریق 

پیمانــکار )مثــاًل شــرکت مشــاور( اســت.
• خودکارسازی گزارش های مربوط به کیفیت

ــها  ــاری )BI( گزارش ــوش تج ــامانه های ه ــه در س ــور ک ــان ط هم
ــا را  ــوای گزارش ه ــی محت ــود )کس ــاخته می ش ــا س ــود داده ه از خ
ــم  ــزار ه ــت نرم اف ــه کیفی ــوط ب ــای مرب ــد( گزارش ه ــد نمی کن تولی
ــه کیفیــت ســاخته  ــوط ب ــه شــکل خــودکار از داده هــای خــام مرب ب
شــود و کســی محتــوای گــزارش را تولیــد نکنــد. مثــاًل بدیهــی اســت 
کــه در مدیریــت کیفیــت ســامانه های نرم افــزاری، گزارش هــای 
ــق  ــاًل از طری ــه صــورت خــودکار )مث ــه پایــش ســامانه ها ب ــوط ب مرب
ابزارهایــی مثــل Zabbix و ELK( ســاخته شــوند. امــا در چارچــوب 
ــر  ــد فرات ــزرگ، بای ــک ســازمان ب ــرای ی ــت ب ــن کیفی چابکــی تضمی
ــرای  ــد در ســطح ســازمان و ب ــا بای ــن ابزاره ــت. ای ــوارد رف ــن م از ای
ــه عنــوان یــک  ــه شــکل یکپارچــه درآینــد. ب ســامانه های مختلــف ب
ــروژه  ــراد پ ــرد اف ــاره کارک ــفافی درب ــای ش ــر، گزارش ه ــال دیگ مث
ــق  ــه از طری ــق JIRA Worklogs و ن ــاًل از طری ــکاران )مث پیمان
تولیــد گــزارش کارکــرد( بــه مدیریــت قراردادهــای منعطــف کمــک 

می کنــد. 
• توجه به معماری نرم افزار

- دانش صحیح، صریح و متمرکز معماری ثبت شود.
- معمــاری هــر ســامانه نرم افــزاری بــه خوبــی مســتند شــود. شــیوه 
ــت  ــودن و صح ــروز ب ــد. از ب ــم باش ــه و منظ ــازی یکپارچ مستندس
ــرای  ــد مناســبی ب ــزار و فراین ــان حاصــل شــود. اب مســتندات اطمین
.)pdf ثبــت و نگهــداری مســتندات انتخــاب شــود )مثــاًل ویکــی و نــه

ــات  ــل و ارتباط ــوه تعام ــازمان و نح ــای کل س ــاری نرم افزاره - معم
ــود. ــداری ش ــت و نگه ــف ثب ــامانه های مختل س

DevSecOps و DevOps توجه به •
ــط توســعه  ــم در محی ــس، ه ــای دواپ ــا و به روش ه ــا، ابزاره رویکرده
پیمانــکاران و هــم در محیــط عملیاتــی بهره بــرداری موردتوجــه قــرار 

گیــرد.
• بستر تست و تضمین کیفیت

 )Mock( تســت تجمیعــی سرویســهای مختلــف. امــکان بدلی کــردن
برخــی از ســامانه ها بــرای بهبــود ســرعت و چابکــی تســت ها.

A/B رویکردهای تست •
مختلــف  ســامانه های  توســط   A/B تســت  امــکان  بــه  توجــه 
ــرات. ــی از تغیی ــریع و واقع ــورد س ــت بازخ ــت دریاف ــزاری جه نرم اف
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اخبار انجمن
در این بخش میخوانید :

<<<< فراخوان نیازهای پژوهشی، مشاوره ای صنایع مختلف جهت ارتقاء کیفیت... 
<<<< مرکز پژوهش انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد 

<<<< مدیریت کیفیت در راه »ساخت«
<<<< گردهمایی )نشست هم اندیشی( اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران

<<<< خیز صنعت خودرو برای ارتقای کیفیت زنجیره ارزش
<<<< پویش اجتماعی، آگاهی بخشی به شهروندان و اطالعات علمی وکاربردی...
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ــف اخبار انجمن ــع مختل ــاوره ای صنای ــی، مش ــای پژوهش ــوان نیازه فراخ
ــات  ــوالت و خدم ــت محص ــاء کیفی ــت ارتق جه

ــود  ــالت خ ــرای رس ــتای اج ــران در راس ــت ای ــت کیفی ــن مدیری  انجم
در توســعه کیفیــت محصــوالت و خدمــات در ســطح ملــی ، قصــد دارد  
ــده و  ــاوران ورزی ــص و مش ــان ، متخص ــیل ارزیاب ــتفاده از پتانس ــا اس ب
کارآزمــوده در حــوزه هــای مختلــف، گامــی موثــر در ارتقــای کیفیــت 
محصــوالت و خدمــات  مراکــز تولیــدی، خدماتــی ، دولتــی، و … 

ــردارد. ب
ــدی ،  ــز تولی ــی / خصوصــی ، مراک ــای دولت ــازمانها ، نهاده ــه س از کلی
صنایــع بــزرگ و کوچــک و … کــه بهبــود کیفیــت ســازمان ، محصــول 
و خدمــات ، ســرفصل مشــکالت آنهــا را تشــکیل مــی دهــد دعــوت مــی 

شــود تــا مشــکالت بــزرگ و کوچــک خــود را بــا مــا مطــرح کننــد.
ــی  ــای تخصص ــم ه ــکیل تی ــا تش ــران ب ــت ای ــت کیفی ــن مدیری انجم
کارآزمــوده و مجــرب در حــوزه مــورد نظــر ســازمان، مبحــث طرح شــده 
را بررســی مــی کنــد و راهکارهــای اجرایــی جهــت بهبــود کیفیــت را 
اســتخراج خواهــد کــرد. و در صــورت تمایــل ســازمان در قالــب طــرح 
پژوهشــی ، پــروژه ، ارزیابــی و آدیــت بــا کادر مجــرب خــود ســازمان را 

در دســتیابی بــه اهــداف یــاری مــی دهــد
تجربــه علمــی و عملــی تیــم هــای برگزیــده بــه تناســب پژوهــش یــا 
ــن  ــی ، باالتری ــازمان متقاض ــر س ــط ه ــده توس ــت ش ــروژه درخواس پ
ــت  ــه کیفی ــازمان ب ــتیابی س ــت دس ــن در جه ــی انجم ــن کیف تضمی

ــود. ــد ب ــات خواه ــوالت و خدم ــر محص ــورد نظ م
لــذا خواهشــمند اســت عناویــن اولویــت دار نیازهــای پژوهشــی / پــروژه 
ای / مشــاوره ای  خــود را بــه دبیرخانــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 

ــال کنید. ارس

ــکیل  ــران تش ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــش انجم ــز پژوه مرک
شــد 

ــت در  ــت کیفی ــن  مدیری ــارب  انجم ــا و تج ــت ه ــه قابلی ــه ب ــا توج ب
مدیریــت پــروژه هــای مدیریتــی / مشــاوره ای و آموزشــی حــول محــور 
ــکاری  ــه هم ــد ب ــع ارزشــمند عالقمن ــه وجــود مناب ــت  و نظــر ب کیفی
ــک  ــران و  بان ــت ای ــی کیفی ــزه مل ــاب جای ــش از 400 ارزی ــد بی ) مانن
متخصصــان و کارشناســان کیفیــت(  و از طرفــی اعــالم نیــاز برخــی از 
اعضــای حقیقــی بــرای تعریــف و اجرایــی کــردن پــروژه هــای تحقیقاتی 
در بــاب مشــکالت کیفــی ، مرکــز پژوهــش انجمــن مدیریــت کیفیــت 
ایــران بــرای شناســایی ، تعریــف و مدیریــت پــروژه هــای مطالعاتــی و 
تحقیقاتــی ، فراخــور نیازهــای مطالعاتــی عنــوان شــده تشــکیل شــد.

ایــن مرکــز مســئولیت تعریــف و مدیریــت پــروژه هــای مطالعاتــی را در 
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ، عهــده دار اســت و وظیفــه شناســایی 
ــزال ،  ــه پروپ ــروژه ، تهی ــوان  پ ــاب عن ــدی ، انتخ ــت بن ــا ، اولوی نیازه
ــروژه ،  ــر پ ــن مدی ــروژه ، تعیی ــی پ ــن مال ــرای تامی ــع ب شناســایی مناب
اعضــای  تیــم ، و شــفاف کــردن  مســئولیت هــا و  وظیفــه مدیریــت و 

کنتــرل پــروژه  تــا انتهــای کار را عهــده دار اســت
دامنــه کاری مرکــز پژوهــش انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ، 
ــت در  ــاء  کیفی ــوزه ارتق ــف در ح ــن و تالی ــی ، تبیی ــات تحلیل مطالع
ــع علمــی و تخصصــی خــارج از  ــزوم مناب ــران و در صــورت ل کشــور ای
ایــران  اســت و تمامــی نیازهــای پژوهشــی اعــالم شــده توســط اعضــای 
حقیقــی ، حقوقــی ، درخواســت شــده از ســوی نهادهــای خصوصــی و 
دولتــی و یــا اعــالم شــده طــی فراخــوان هــای انجمــن، در حــوزه کاری 

ایــن مرکــز قــرار مــی گیــرد.  

مدیریت کیفیت در راه »ساخت«
تشکیل کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

امــر کیفیــت در ســاخت و ســاز، از دیــر بــاز تــا کنــون موضــوع بحــث برانگیــز ایــن حرفــه مــی باشــد کــه در نظــام فنــی اجرایــی کشــور و نظــام 
مهندســی ســاختمان همــواره موضوعــی قابــل تاّمــل، مهــم و نیازمنــد توجــه مــی باشــد. بارهــا چــه در رســانه هــا چــه در محافــل عمومــی و خصوصــی 
صحبــت از شــیوه و کیفیــت ســاخت بــه میــان مــی آیــد و در آن کارفرمــا، مهندســان مشــاور ، ســازنده و پیمانــکار هریــک دالیــل و توجیهــات خــود 
را بیــان مــی کننــد. متاســفانه و یــا خوشــبختانه ماهیــت امــر کیفیــت، بــر ملمــوس و قابــل تشــخیص بــودن بــرای هــر شــخصی فــارغ از ویژگــی هــای 

ذاتــی آن اســت کــه ایــن موجــب مــی شــود هــر شــخصی تلقــی خــود را از آن داشــته باشــد.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــر اســاس احســاس مســئولیت و دغدغه هــای موجــود بــر خــود الزم دیــد در راســتای ارتقــای ســطح کیفــی پــروژه 
ــه  ــا علــم ب ــا دیــدگاه هــای مختلــف گامــی برداشــته و امــر کیفیــت در ســازمان هــای پــروژه محــور را ب هــای عمرانــی و صنعتــی از هــر جهــت ب
تفــاوت دیــدگاه هــای آکادمیــک موضــوع فــوق در مراجــع متفــاوت، ایــن تفــاوت هــا را تبدیــل بــه فرصــت کــرده و کارگــروه مدیریــت کیفیــت در 

پــروژه هــای ســاخت را آغــاز نمایــد.
امید است تشکیل این کارگروه گامی هر چند کوچک در راستای رسالت ارتقا و اعتالی کیفیت در سطح کشور  باشد.
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 بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن؛ ایــن گردهمایــی بــا حضــور  اعضای 
ــدگان  ــران، نماین ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــر انجم ــره ، دبی ــات مدی هی
ــاق  ــس ات اعضــای حقوقــی و اعضــای حقیقــی انجمــن در ســالن کنفران

بازرگانــی تهــران از ســاعت 14 الــی 17 برگــزار شــد 
ــت  ــب رئیــس انجمــن مدیری ــدس شــکرخدایی؛ نای ــای مهن ــدا آق در ابت
ــه اعضــاء هــدف از تشــکیل  ــی ب ــران ضمــن خــوش آمدگوی ــت ای کیفی
ایــن چنیــن گردهمایــی هــا را دیــدار و تعامــل اعضــاء محتــرم و ایجــاد 
ــرم در  ــاء آگاهــي هــاي اعضــاء محت ــي ، ارتق ــوان مدیریت ــي ت هــم افزای
ــا مبحــث مدیریــت کیفیــت و بهــره گیــري از نظــرات اعضــاء  ارتبــاط ب

ــن  دانســتند. ــف شــده انجم ــداف تعری ــن در پیشــبرد اه انجم
ــن  ــزاری کمپی ــوص برگ ــکرخدایی در خص ــدس ش ــای مهن ــه آق در ادام
هــای بهینــه کاوی کــه بصــورت مشــترک بــا شــبکه بهینــه کاوی ایــران و 
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برگــزار مــی شــود اظهــار داشــتند؛ بــا 
ــق واقعــی در ســطح  ــه تجــارب موف ــت دسترســی ب ــه محدودی توجــه ب
ملــی، شــبکه بهینــه کاوی ایــران بــا همــکاری انجمــن مدیریــت کیفیــت 
ایــران در نظــر دارنــد بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه و بــه اشــتراک گــذاری 
ــران ،  ــت ای ــی کیفی ــی مل ــد ارزیاب ــق در ســطح فراین ــر موف تجــارب برت
ــه  ــه کاوی ب ــای بهین ــن ه ــزاری کمپی ــب برگ ــات را در قال ــن تجربی ای
ــا،  ــن ه ــن کمپی ــام ای ــی انج ــداف اصل ــی از اه ــد. یک ــتراک بگذارن اش
ــطح  ــا در س ــازمان ه ــق س ــارب موف ــذاری تج ــتراک گ ــه اش ــهیل ب تس
فرآینــدی بــا توجــه بــه روش هــای بــه روز بیــن المللــی مــی باشــد. کــه 
زمــان برگــزاری اولیــن جلســه تاریــخ 30  بهمــن در محــل اتــاق تهــران 

مــی باشــد و اعضــا در ایــن کمپیــن هــا حضــور داشــته باشــند.

ــات  ــو هی ــرد عض ــروزان ف ــن ف ــر حس ــای دکت ــی آق ــن گردهمای در ای
نماینــدگان اتــاق تهــران و هیــات مدیــره انجمــن  بــا موضــوع مدیریــت 
اســتراتژیک بازاریابــی بــه ســخنرانی پرداختنــد.در دنیــای کنونــی تغییــر 
ــی رود و در  ــمار م ــه ش ــط ب ــارز محی ــای ب ــی از ویژگیه ــی یک و پویای
چنیــن شــرایطی موفقیــت ســازمان در گــرو پیــش بینــی صحیــح و ارائــه 
ــی باشــد. و شــاید  ــرات موجــود در محیــط م ــه تغی ــر ب واکنشــهای موث
ــق داشــتن دیدگاهــی اســتراتژیک  ــا از طری ــر تنه ــن ام ــوان گفــت ای بت
در در ســازمان بــه عنــوان یــک کل و بخشــهای مختلــف آن میســر مــی 
باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت پررنــگ مدیریــت اســتراتژیک بــه خصــوص 
در زمینــه بازاریابــی در عصــر حاضــر از جنبــه هــای مختلــف بــه بررســی 

ایــن مبحــث مهــم در ایــن گردهمایــی پرداختــه شــد.
 

آقــای دکتــر نویــد خبیــری عضــو هیــات علمــی دانشــگاه ازاد اســالمی ؛ 
ضــرورت نــواوری و معرفــی اســتانداردهای نــوآوری را تشــریح و بــا اعضــا 

بــه بحــث و بررســی پرداختنــد. 
ــن  ــره انجم ــات مدی ــو هی ــی عض ــرین وفای ــدس نس ــرکارخانم مهن س
مدیریــت کیفیــت ایــران در رابطــه بــا مبحــث مدیریــت کــردن ، 

ســازماندهی و رهبــری مطالبــی را ارائــه نمودنــد.
در خاتمــه اعضــای انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا پرســش و پاســخ 
بیــان دغدغــه هــا و مشــکالت خــود بــا یکدیگــر و اعضــای هیــات مدیــره 

انجمــن پرداختنــد.

ــخ 20 بهمــن 1398 در محــل ســاختمان  ــران در تاری ــت کیفیــت ای ــی )نشســت هــم اندیشــی( اعضــای انجمــن مدیری گردهمای
ــع و معــادن و کشــاورزی تهــران برگــزار شــد ــی و صنای ــاق بازرگان تشــکلها ات
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ــره ارزش  ــت زنجی ــای کیفی ــروه ارتق ــه کارگ ــن جلس دومی
ــرکت  ــان ش ــران و کارشناس ــور مدی ــا حض ــودرو ب ــت خ صنع
ــای  ــرکت ه ــور و ش ــن موت ــایپا و بهم ــران خودرو،س ــای ای ه
قطعــه ســاز و بازرســی خــودرو ؛ تاریــخ 4 اســفند 98 در محــل 
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در راســتای توســعه مباحــث 

ــد. ــزار گردی ــودرو برگ ــره ارزش خ ــت در زنجی کیفی
ــازی  ــرکتهای خودروس ــت ش ــوزه کیفی ــران ح ــه مدی ــه ک ــن جلس در ای

ــتند. ــتراک گذاش ــه اش ــه ب ــن زمین ــود را در ای نقطــه نظــرات خ
ــت  ــن مدیری ــس انجم ــب رئی ــی  نای ــکر خدای ــید ش  فرش

ــران ــت ای کیفی
ــران،  ــت ای ــی کیفی ــزه مل ــزاری جای ــه برگ ــه بهان ــش ب ــال پی ــار س چه
اقداماتــی در صنعــت خــودرو انجــام شــد و بــه یــک ســاختار رســیدیم. 
وزارتخانــه صمــت اعــالم کــرده بــود کــه انجمــن خودروســازان، انجمــن 
ــا  ــند و ب ــل باش ــروش دخی ــس از ف ــات پ ــن خدم ــازان و انجم قطعه س
محوریــت انجمــن مدیریــت کیفیــت، موضــوع کیفیــت در صنعــت 
خــودرو دنبــال شــود. مــا از ظرفیت هــای مدیــران حــوزه کیفیــت ایــران 
خــودرو، ســایپا و بهمــن بهــره بردیــم و 2 دوره هــم بــه همــت مدیــران 
عامــل شــرکت ها مراســم برگــزار شــد و خروجی هــای خوبــی هــم 
ــود  ــی ب ــا و راهنمایی های ــی آن، چارچوب ه ــن خروج ــر م ــت. از نظ داش
کــه در صنعــت خودروســازی قطعــه ســازی و خدمــات پــس از فــروش 

طراحــی و ایجــاد شــد .
ــر پایــه ایــزو 9004 بنــا شــده اســت. در همــان بررســی ها  ایــن مــدل ب
ســطح بلــوغ موضــوع کیفیــت را ســه زنجیــره بــا هــم مقایســه کردیــم. 
ــا حــدود 500 امتیــاز،  باالتریــن ســطح بلــوغ را خودروســازها داشــتند ب
ــازی ها  ــه س ــپس قطع ــد. س ــام ش ــدل INQA انج ــاس م ــر اس ــه ب ک
بررســی شــدند. هرچــه قطعــه ســازها بــه خودروســاز نزدیــک تــر باشــند، 
ســطح بلــوغ باالتــری دارنــد. متوســط امتیــاز قطعه ســاز ها 250 تــا 400 
بــود. امــا در حــوزه خدمــات پــس از فــروش امتیازهــا تقلیــل پیــدا مــی 

کنــد و بــه 150 تــا 200 امتیــاز مــی رســد.
ــه در  ــده نمی شــود. البت ــم دی ــت ه ــی توســعه کیفی ــن فضــا مبان  در ای
ــی  ــری محســوب م ــل موث ــدی، عام ــات تولی ــت قطع ــن حــوزه، کیفی ای
شــود. امــا در بررســی های مــا نحــوه ارائــه ایــن خدمــات نیــز از کیفیــت 

باالیــی برخــوردار نیســت.
 در آن مقطــع روی یکپارچه ســازی نظــام ارزیابــی کیفیــت هــم کار 
ــر  ــزاران نف ــه ه ــا ک ــیدیم. از آنج ــم رس ــی ه ــج خوب ــه نتای ــم و ب کردی
ــد  ــد توانمن ــرای آن کار کردن ــوزش و اج ــدل و آم ــن م ــاعت روی ای س

ــه وجــود  ــان ب ــی از زم ــه در مقطع ــه ای ک ــا وجــود وقف شــده اســت. ب
ــا کمــک همــه ارکان ایــن صنعــت اقدامــات  ــم بتوانیــم ب آمــد، امیدواری
ــده ای کــه  ــم و از تجــارب قبلــی تیــم آمــوزش دی خــود را از ســر بگیری

ــم. ــتفاده کنی ــود دارد اس وج
مــا پیــرو جلســاتی کــه در هفته هــای گذشــته داشــتیم نتیجــه ای 
ــی  ــر ارزیاب ــی ب ــا مبتن ــات م ــه اقدام ــود ک ــن ب ــد ای ــه دســت آم ــه ب ک
و کیفیــت باشــد و نــه بــر لزومــاً بــر جایــزه. بانــک اطالعاتــی از صنعــت 
ــان حرفــه ای وجــود دارد. کیفیــت موضــوع اصلــی  خودروســازی و ارزیاب
ــم  ــی بتوانی ــم صدای ــی و ه ــا همگرای ــد باشــد و ب ــان بای ــاق فرم ــن ات ای
ــه  تالش هایــی کــه خودروســازها در ارتقــا کیفیــت انجــام می دهنــد را ب

ــم. ــانی کنی ــالع رس ــرکت ها اط ــی ش ــط عموم ــه رواب ــک کمیت کم
ــه  ــانه ها ب ــزار رس ــا اب ــا ب ــط عمومی ه ــط رواب ــد توس ــات بای ــن اقدام  ای
اطــالع همــه برســد و روی برندســازی صنعــت خودروســازی کار کنیــم. 
ــن  ــا ای ــالش م ــیم و ت ــی برس ــه اجرای ــک برنام ــه ی ــم ب ــد داری ــا قص م
ــا  ــا ب ــن م ــیم. همچنی ــته باش ــترک داش ــه مش ــک برنام ــه ی ــت ک اس
ــازمانها  ــی از س ــتیم. در بعض ــه رو هس ــز رو ب ــی نی ــای تقلب گواهینامه ه
ــن  ــه دلیــل ای ــم. البت ــز نمی بینی ــی آن را نی حداقل هــای کیفیــت و مبان
رفتــار امــروز مشــخص اســت شــرایط مالــی نامســاعد شــرکت ها باعــث 

ــت. ــده اس ــت ش ــوع کیفی ــی موض بی اهمیت
ــزه  ــری جای ــه راهب ــس کمیت ــش ؛رئی ــی من ــا نجف  محمدرض

ــودرو ــت خ ــت صنع ــی کیفی مل
ــه  ــن ب ــت و م ــوب اس ــیار خ ــزی بس ــن برنامه ری ــنهادات و ای ــن پیش ای
ــود و هــر  ــزو داغ ب ــاد دارم در ســالهایی کــه بحــث ای ــاد دارم. ی آن اعتق
ــا پیشــنهاد  ــرای خــود بنویســد، م ــی ب ــدل کیف شــرکتی میخواســت م
ــی  ــت و ارزیاب ــتم کیفی ــرای سیس ــه ب ــدل یکپارچ ــک م ــه ی ــم ک دادی
ــک  ــب ی ــنهادات در قال ــن پیش ــم ای ــنهاد می کن ــود. پیش ــته ش آن نوش
پروپــوزال در اختیــار خودروســازان قــرار گیــرد و ایــن اطمینــان داشــته 
ــی در هزینه هــا و ارتقــاء  ــود کــه ایــن اقدامــات باعــث صرفه جوی ش

ــد. ــد ش ــازی خواه ــت خودروس ــت صنع کیفی
ــرای  ــت ب ــود کیفی ــت بهب ــکار جه ــه راه ــا ارائ ــوأم ب ــت ت ــن حرک  ای
ارزیابــی شــونده باشــد، آمادگــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران را بایــد 
ــوزال در راســتای  ــن پروپ ــانیم. ای ــت برس ــن صنع ــاالن ای ــه اطــالع فع ب
ــی، مشــاوره و درخواســت  ــر اســاس ارزیاب ــن ب یکپارچه ســازی و همچنی
ــران صنعــت خــودرو  ــا مدی ــا جلســات منظمــی ب ــود. م ــا خواهــد ب ارتق
داشــته و داریــم و ایــن موضــوع را بــه اطــالع آنهــا می رســانیم و از آنجــا 
ــتقبال  ــورد اس ــد، م ــراف دارن ــا اش ــن ارزیابی ه ــع ای ــه مناف ــا ب ــه آنه ک

خیز صنعت خودرو برای ارتقای کیفیت زنجیره ارزش
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افــراد قــرار گرفتــه اســت و می بایســت بــا یــک برنامــه مناســب اجرایــی 
شــود.

ــی  ــرکت  بازرس ــل ش ــام مدیرعام ــم مق ــعید تاجیک؛قائ  س
  ISQI کیفیــت و اســتاندارد ایــران

بایــد بدانیــم شــاخص مــورد نظــر مــا بــرای ارزیابــی چیســت؟ بــه نکاتــی 
بایــد در ایــن راه دقــت کــرد. اوال کیفیــت را بــر مبنــای مشــتری نهایــی 
ــادات مشــتریان  ــده ی نظــرات و انتق ــد عم ــا میگوین ــم. آماره ــرار دهی ق
بــه قطعــه ســازی برمیگــردد. در خدمــات پــس از فــروش اعتقــاد 
ــدان  ــن ب ــت. ای ــام کار اس ــارت انج ــا مه ــات ی ــکایت ها از قطع دارم ش
معناســت کــه تمرکــز ارزیابــی بایــد روی قطعــه ســاز باشــد. دوم اینکــه 
مــا عارضه هــای کیفیــت را در ســالهای گذشــته بررســی و دســته بنــدی 
کردیــم. مشــکالتی بــه مســائل داخــل صنعــت مرتبــط اســت و بخشــی 
از مشــکالت نیــز بــه موضوعــات بیرونــی مربــوط اســت. جمع بنــدی مــن 
ــرار  ــت ق ــات را در اولوی ــی قطع ــاء کیف ــی و ارتق ــه ارزیاب ــت ک ــن اس ای
بدهیــم. مــا مــدل بــرد- بــرد را بــا خودروســازان طراحــی کردیــم. اگــر 
مــا بــر اســاس تحلیــل مشــتری و رصــد فراینــد تولیــد بــا کیفیــت، قطعــه 
بســازیم، خروجــی آن ارتقــاء کیفیــت اســت. مــا بــه ســازمان گســترش 
هــم پیشــنهاد داده ایــم کــه چگونــه بــا ارزیابی هــا مــی توانیــم بــه ارتقــاء 

کیفیــت برســیم.
ــرکت   ــتیک ش ــل و لجس ــر تحوی ــواز؛ مدی ــب ن ــر غری  ناص

ــودرو  ــران خ ای
مــا تجربــه برگــزاری دو دوره بــرای ارزیابــی کیفیــت را در صنعــت 
ــره زدن  ــا گ ــه م ــتم. برنام ــوده و هس ــر آن ب ــده دبی ــم. بن ــودرو داری خ
ــع قطعــه  ــه مناف ــی ب ــی کــه ارزیاب ــود. زمان ــا ب ــه گریدبندی ه ــی ب ارزیاب
ســاز یــا خدمــات پــس از فــروش وصــل نشــود اهمیتــی نمــی دهــد. مــا 
ــن صنعــت اســتفاده  ــی در حــوزه کیفیــت در ای ــه و فعــاالن داخل از بدن
کــرده و کمــک گرفتیــم. مــا میخواهیــم ارزیابــی فــروش و خدمــات پــس 
از فــروش را یکپارچــه کنیــم. یــک تیــم بــا چنــد عضــو از هــر بخــش هــم 
زمــان ارزیابــی را انجــام مــی دهنــد و ایــن باعــث صرفــه جویــی در زمــان 
ــم.  ــی نداری ــا ارزیاب ــان ب ــری همزم ــا پیگی ــه م ــود و البت ــرژی میش و ان
ــه  ــج اســت کــه منجــر ب ــه نتای ــی ب پیشــنهاد مــن وصــل کــردن ارزیاب

ــود. ــن کار می ش ــودن ای ــه دار ب ادام
ــات  ــی خدم ــره نمایندگ ــات مدی ــو هی ــی ؛  عض ــد کاویان مجی

ــروش  ــس از ف پ
هزینه هایــی کــه مــا بــرای ارزیابــی می پردازیــم را بایــد در ســود 
ــاید  ــودرو ش ــت خ ــره ارزش صنع ــم. در زنجی ــان ببینی ــتقیم خودم مس
ــد،  ــت باش ــک سیاس ــروش ی ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــد زدن ف پیون
امــا بــرای مــا هزینه هــای کیفیــت در فــروش پاییــن تــر اســت ولــی در 

ــت. ــروش باالس ــس از ف ــات پ خدم
 آزاد ؛مدیر مهندسی کیفیت سازه گستر 

ــم  ــه ای را بگوی ــم تجرب در حــوزه زنجیــره ارزش در ســازه گســتر میتوان
کــه مفیــد اســت. یــک تیــم چهــار نفــره بــه زنجیــره پــژو اضافــه شــدند 
و بــه همــراه فرانســوی ها بررســی ها انجــام شــد. بــرای تقویــت کیفیــت 
ــه آن  ــه هم ــه در گام اول PSA ک ــم ک ــی داری ــره برنامه های ــن زنجی ای
اســتاندارد جنــرال موتــور اســت، ســازنده ها را تحــت کنتــرل مــی گیــرد. 
ــال  ــت در س ــرار اس ــم و ق ــی نکرده ای ــا را ارزیاب ــاً مجموعه ه ــا صرف م
جدیــد معیــار واقعــی ارزیابــی را بــا تامیــن کننــده چــک کنیــم و آن هــا 
را  بــه ســطح مطلــوب برســانیم. در گام اول روزهــای پــرکاری خواهیــم 
ــاء  ــرای ارتق ــی ب ــش خوب ــه جه ــم در ادام ــان داری ــی اطمین ــت ول داش

ــت. ــم داش ــا خواهی ــن کننده ه تامی
برنامــه ریــزی و بهبــود  اداره   نســرین وفایــی؛ رئیــس 

ســایپا شــرکت  کیفیــت  فرایندهــای 
مــا هــم در جایــگاه ارزیــاب بوده ایــم و هــم در جایــگاه ارزیــاب شــونده. 
ــی  ــا در ارزیاب ــه م ــم ک ــم کنی ــم تفهی ــه میخواهی ــم ک ــدر ه ــر چق ه
ــاب  ــم ارزی ــاز ه ــم ب ــی کنی ــدا م ــور پی ــت حض ــاء کیفی ــدف ارتق ــا ه ب

محســوب مــی شــویم و تمرکــز روی ارزیابــی ماســت و نــه ارتقــا کیفیــت.
ــود دارد. در  ــا وج ــور م ــداری در کش ــدم پای ــی و ع ــای مدیریت چالش ه
ــره  ــه زنجی ــایانی ب ــک ش ــد کم ــی توان ــی م ــات مدیریت ــه ثب ــی ک حال
کیفیــت و ارتقــاء آن داشــته باشــد. مــا بــا ارزیابــی مــی توانیــم 
ــد  ــات یکســانی بای ــم. ادبی ــره ی کیفیــت را وصــل کنی حلقه هــای زنجی
در کل مجموعــه و در راســتای فرهنگ ســازی داشــته باشــیم. چالش هــا 
را بــه صــورت کالن شناســایی کنیــم. اگــر ارتباطــات خــوب بیــن 
ــود  ــازی ش ــفاف فرهنگ س ــدگاه ش ــا دی ــد و ب ــت باش ــای صنع زنجیره ه

ــت.  ــم گرف ــی خواهی ــج خوب نتای
ــا در  ــد. م ــی ببرن ــره خوب ــد به ــی توانن ــازمان ها م ــدل INQA  س از م
ایرانخــودرو نمونه هــای موفقــی را پیــاده کرده ایــم و تاثیــرات مثبــت آن 
ــاده و  ــن کار افت ــه ای در ای ــد ســال اســت وقف ــم. االن چن ــز دیده ای را نی
کیفیــت نیــز بخاطــر عواملــی پاییــن آمــده  اســت. امیدواریــم بــا تــداوم 

ایــن حرکــت شــاهد ارتقــاء کیفیــت در ایــن صنعــت باشــیم.
  اسماعیل قناد کریمی ؛معاون کیفیت گروه صنعتی آمیکو

 بیــش از دو دهــه کــه مشــغول کار در حــوزه تولیــد و بخــش کیفیــت 
ــه  ــم ک ــن موافق ــروش م ــس از ف ــات پ ــی خدم ــش از ارزیاب ــوده ام. پی ب
ــا شــعار کنتــرل در مبــدا  قطعــه ســازی بخــش مهمتــری اســت. مــن ب
موافقــم. کنتــرل از قطعــه ســازی شــروع مــی شــود و ارزیابــی و ارتقــاء 

ــت دارد. آن اهمی
 در دنیــا در ارزیابــی CV مســئله ای وجــود دارد. حلقــه مفقــوده 
بیــن تامیــن کننــده، خودروســازی و CV  وجــود دارد. در گذشــته 
خودروســازها خــود بــر کیفیــت نظــارت مــی کردنــد و کارایــی CV را در 
ــه ای  ــگ شــده. حلق ــر کــم رن ــن در ســالهای اخی ــد. ای ــی می دیدن ارزیاب
ــه  ــه تجرب ــی ک ــرا وجــود دارد. از چالش های ــی و اج ــن ارزیاب ــوده بی مفق
کــرده ام ایــن اســت کــه مــا ارزیابــی می شــویم و الزامــات ارزیابــی را در 
فرآیندهــا در لحظــه شــکایت مشــتری نمی بینیــم در نهایت خودروســازان 

ــتند. ــرو هس ــا روب ــج ارزیابی ه ــری نتای ــش اثربخشــی و پیگی ــا چال ب
علی فیض بخش ؛مدیر کیفیت گروه بهمن 

مــن تجربــه فعالیــت در شــرکت رنــو فرانســه را داشــته ام. مشــکلی کــه 
در ارزیابی هــا معمــوال وجــود دارد ســلیقه ای برخــورد کــردن ارزیاب هــا 
بــود. مــا نیــاز بــه تیــم کالیبــره شــده داریــم. در کشــور مــا ایــن کار دقیق 
انجــام نمــی شــود. در کلیــت موضــوع مفاهیــم ارزیابــی متفــاوت نیســت 
امــا بــا پیــاده کــردن مــدل جدیــد هــم موافــق نیســتم. ترجیــح مــا بــر 
ــا  ــم و آن را ارتق ــه دهی ــده را ادام ــاده ش ــای پی ــه مدل ه ــت ک ــن اس ای
ببخشــیم. مــا در ارزیابی هایــی کــه در رنــو داشــتیم خودمــان را متعهــد 
بــه برطــرف کــردن مشــکالت مــی دانســتیم. حتــی گاهــی هزینه هایــی 
ــی  ــن ارزیاب ــدل Thanks در حی ــا در م ــل می شــدیم. م را خــود متقب
بــا بهبــود زمــان ســنجی و هزینه هــای تولیــد و ... قیمــت را نیــز تقلیــل 

میدادیــم و هــردو راضــی بودیــم.
محمــد رســتگار ؛مدیــر بازرســی شــرکت  بازرســی کیفیــت و اســتاندارد 

  ISQI ایــران
ــد  ــازی تاکی ــه س ــود قطع ــر بهب ــم ب ــام دادی ــه انج ــی ک در تحقیق های
ویــژه داریــم. جالــب اســت بدانیــد در پاریــس، شــرکت پــژو چــه تعــداد 
نماینــده خدمــات پــس از فــروش دارد. مــا در بحــث ارزیابی هــا بــه ایــن 
ــی  ــی زدگ ــار ارزیاب ــازمان ها دچ ــرکت ها و س ــه ش ــیده ایم ک ــه رس نتیج

شــده اند.
ــع  ــار رف ــونده انتظ ــی ش ــه ارزیاب ــته ایم ک ــی داش ــا ارزیابی های ــا باره  م
ــگاه کــرد  ــه ایــن موضــوع از دیــد کالن ن ایــراد را داشــته اســت. بایــد ب
ــا  ــازمان های م ــوآوری در س ــیم. ن ــته باش ــراد داش ــع ای ــر رف ــد ب و تاکی
کمرنــگ شــده اســت. کار تاثیرگــذار بایــد کیــس محــور و تاثیــرش قابــل 
انــدازه گیــری باشــد. مشــخص اســت کــه مــا بایــد بــه فرآیندســازی هــم 
ــی و  ــرای بخــش فن ــی ب ــم و الگوی ــت کنی ــه آن دق ــم و ب اهمیــت بدهی

تیــم مشــاوره بــه صنعــت داشــته باشــیم.
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ــت  ــرف نخس ــت ح ــاه و کیفی ــه رف ــی ک ــاوری و در دنیای ــر فّن  در عص
را می زنــد نمی تــوان از ســلیقه و احتــرام بــه آن و توجــه بــه آن 
ــدات  ــت تولی ــی و انباش ــوع و گوناگون ــای تن ــروز در دنی ــرد. ام ــذر ک گ
ــه نیــاز  و محصــوالت غذایــی وزندگــی شــرط اول قــدم آن اســت کــه ب
ــی آن کاهــش  ــده پاســخ داده شــود. فشــار اقتصــادی و در پ مصرف کنن
ــی از  ــی ناش ــذا هراس ــات، غ ــژه لبنی ــی به وی ــوالت غذای ــرف محص مص
تبلیغــات منفــی علیــه صنایــع تولیــد محصــوالت غذایــی همــه و همــه 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــژه در ای ــدگان به وی ــروز تولیدکنن ــت ام ــده اس ــث ش باع
دنبــال ارائــه کیفیــت و از همــه مهم تــر پاســخ بــه باورهــای مردمــی در 

ــند. ــات باش ــت لبنی حــوزه صنع
ــع غذایــی انجمــن مدیریــت  بیســت و هشــتمین جلســه کارگــروه صنای
کیفیــت ایــران بــا حضــور مدیــران و کارشناســان حــوزه کیفیــت شــرکت 
هــای صنایــع غذایــی در تاریــخ 23 دی 98 در محــل انجمــن مدیریــت 
کیفیــت ایــران بــا موضــوع پویــش باور هــای مردمــی در کیفیــت 

ــزار شــد. ــی برگ محصــوالت غذای
در ابتــدا آقــای دکتــر دبیریــان ضمــن خیــر مقــدم بــه اعضــا نســبت بــه 
تغییــرات جدیــد هیــات مدیــره انجمــن و همچنیــن برگــزاری جلســات 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــران ب ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــی انجم ــروه غذای کارگ
کیفیــت در صنایــع غذایــی توضیحاتــی را ارائــه کردنــد و در ادامــه از آقای 
دکتــر خاتمــی مقــدم نایــب رئیــس انجمــن غذایــی ،دارویــی مازنــدران 
بــه جهــت ایجــاد پویــش کیفــی محصــوالت غذایــی کــه هــدف اصلــی 
دســت انــدرکاران بــا راه انــدازی ایــن پویــش اجتماعــی، آگاهــی بخشــی 
ــدگان  ــرف کنن ــه مص ــردی ب ــی وکارب ــات علم ــهروندان و اطالع ــه ش ب
ــات ودورشــدن از  ــه خصــوص لبنی ــی ب ــع غذای ــوزه مصــرف صنای در ح

ــه دهنــد. باورهــای غلــط غذایــی مــردم اســت توضیحاتــی را ارئ
ــع  ــن صنای ــس انجم ــب ریی ــدم نائ ــی مق ــماعیل خاتم ــر اس ــای دکت آق
غذایــی و دارویــی مازنــدران بــه اهــداف تشــکیل پویــش مردمــی کیفیــت 
محصــوالت لبنــی در اســتان مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت: پیشــگیری 
از یــک اتفــاق ناخوشــایندی غذاهراســی نســبت بــه محصــوالت صنایــع 
ــان  ــف را درمی ــکل های مختل ــه ش ــفانه ب ــه متاس ــه ک ــی در جامع غذای
مــردم ترویــج داده می شــود، در قالــب ایــن پوشــش پیگیــری و آگاهــی 

ســازی خواهــد شــد.
ــردم از  ــرف م ــد مص ــدود 30 درص ــون ح ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی او ب
ــت  ــن صنع ــارج از ای ــر خ ــد دیگ ــی و 70 درص ــع غذای ــدات صنای تولی
ــه واســطه  در دســترس مــردم اســت، افــزود: متاســفانه باور هایــی کــه ب
تولیــدات صنعتــی درمیــان مــردم شــکل گرفتــه و تهدیــد کننــده 
ســالمت آنــان شــکل گرفتــه کــه بایــد ایــن نــگاه و فرهنگــی کــه قالــب 

ــود. ــته ش ــان برداش ــده از می ش
خاتمــی مقــدم گفــت:در قالــب ایــن پویــش و در گام نخســت، 10 
گــروه صنایــع غذایــی پرمصــرف شــهروندان معطــوف شــده و درهمیــن 

ــردآوری و  ــایی، گ ــروه شناس ــن گ ــردم درای ــاور م ــدود 120 ب ــتا ح راس
کارشناســان صنایــع غذایــی، محققــان و اســتادان دانشــگاه مــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی و تجزی
نائــب رییــس انجمــن صنایــع غذایــی و دارویــی مازنــدران افــزود: پــس 
ازشناســایی مــواردی کــه صرفــا بــه عنــوان باور هــای غلــط غذایــی بــوده، 
شناســایی و کارشناســان حــوزه صنعــت غــذا، نســبت بــه محتــوا ســازی 
مناســب بــا همــان گــروه غذایــی بــرای شــهروندان اقــدام خواهنــد کــرد.

ــی  ــای مردم ــش باور ه ــه پوی ــرد، ک ــدواری ک ــراز امی ــدم اب ــی مق خاتم
درکیفیــت محصــوالت لبنــی بــا درخواســت و حــس نــوع دوســتی برخــی 
ــی  ــالمت عموم ــش س ــتای افزای ــذا در راس ــت غ ــوزه صنع ــاالن ح از فع
ــج درمیــان قشــر های  ــی آن تروی شــهروندان شــروع شــده و هــدف نهای
مختلــف مــردم و دوری از برخــی عادت هــا و باور هــای نادرســت غذایــی 

شــهروندان اســت.
آقــای حیــدری دبیرانجمــن ضمــن تشــکر از فعالیــت هــای بعمــل آمــده 
از پویــش باورهــای مردمــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون تالش هــای زیــادی 
ــارت  ــت نظ ــی تح ــوالت صنعت ــه محص ــردم ب ــازی م ــاد س ــرای اعتم ب
اســتاندارد انجــام شــده اســت، همچنــان نشــر اطالعــات نادرســت ســبب 
ــر  ــت کمت ــا کیفی ــالم و ب ــی س ــع غذای ــمت صنای ــه س ــردم ب ــده م ش
ــت  ــت کیفی ــن مدیری ــه انجم ــن رابط ــند.لذا در ای ــته باش ــش داش گرای
ایــران آمادگــی برگــزاری نشســت و یــا میزگــردی تخصصــی بــا موضــوع 

ــی را دارد. ــع غذای ــی در حــوزه کیفیــت صنای ــای مردم ــش باوره پوی
ــن خــط مشــی انجمــن  ــر تدوی ــا تاکیــد ب در ادامــه اعضــای کارگــروه ب
ــا بهبــود کیفیــت محصــول،  و تعییــن زمــان ارائــه آن، کنتــرل قیمــت ب
برنــد محصــول، سیســتم هــای کیفیــت و مشــخص نمــودن خــط مشــی 
انجمــن کــه کــدام یــک از مــوارد مطروحــه مــورد نظــر اســت را مطــرح 

و توضیحاتــی در ایــن زمینــه ارائــه دادنــد .
ــت  ــن مدیری ــی از انجم ــه نمایندگ ــان ب ــر دبیری ــای دکت ــه آق در خاتم
ــه  ــکاران ایشــان ب ــدم و هم ــی مق ــر خاتم ــای دکت ــران از آق ــت ای کیفی
پــاس زحمــات انجــام شــده در ایجــاد پویــش کیفیــت محصــوالت غذایــی 

ــد. ــر و تشــکر نمودن تقدی
ــران( ،  ــیر ای ــع ش ــش )صنای ــم نوربخ ــیده مری ــا: س ــم ه ــن: خان حاضری

ــکلی( ــی ش ــواد غذای ــی م ــرکت بازرگان ــه محمدقلی)ش عاطف
ــروه  ــا احمدنژاد)گ ــروه(، علیرض ــس کارگ ــان )رئی ــر دبیری ــان: دکت آقای
،علــی  زرمــاکارون(  صنعتــی  ســیدیعقوبی)گروه  زرنــام(،  صنعتــی 
تهران(،ابوالفضــل  اســکندری)پگاه  مجیــد  گیــالن(،  اســالمی)پگاه 

، امیــر حیدری)دبیــر انجمــن مدیــرت کیفیــت( پورمهدی)اتــکا( 
انجمــن  رئیــس  مقدم)نایــب  خاتمــی  دکتــر  آقایــان  مهمانــان: 
غذایی،دارویــی مازنــدران( ، رحیــم رســتمی)مدیر پویــش کیفیــت 

غذایــی( محصــوالت 

پویش اجتماعی، آگاهی بخشی به شهروندان و اطالعات علمی وکاربردی به
 مصرف کنندگان در حوزه مصرف صنایع غذایی



40

تازه های ایزو
در این بخش میخوانید :

<<<< دستیابی به مقیاسی مناسب برای تجارت در روز جهانی اندازه شناسی 
<<<< اطالعیه مهم ایزو درخصوص برگزاری جلسات کمیته های فنی و ....

<<<< فرمت فایل جدید برای چاپگرهای سه بعدی 
<<<< گرنوبل : شهر پایدار 
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دستیابی به مقیاسی مناسب برای تجارت در 
روز جهانی اندازه شناسی 

ــدازه  ــرا ان ــی اســت؛ زی ــدی در تجــارت جهان ــی کلی ــری عامل ــدازه گی ان
ــل  ــراد دخی ــی اف ــه تمام ــن معناســت ک ــه ای ــگ ب ــای هماهن ــری ه گی
ــد کــه در  ــد و بدانن ــان مشــترک صحبــت کنن ــک زب ــه ی ــد ب ــی توانن م
حــال انجــام معاملــه ای عادالنــه هســتند. بدیــن ســبب موضــوع امســال 
ــرای تجــارت  ــدازه گیــری هــای الزم ب ــدازه شناســی، " ان ــی ان روز جهان

ــد. ــی " انتخــاب گردی جهان
ایــن موضــوع بــه جهــت تاکیــد مضاعــف بــر اهمیــت انــدازه گیــری در 
ــه و همچنیــن نقــش آن در اکتشــافات علمــی،  ــی منصفان تجــارت جهان
ــره  ــداری و غی ــد و پای ــد، تولی ــوالت جدی ــعه محص ــا، توس ــوآوری ه ن

ــد. انتخــاب گردی
درک و انجــام صحیــح انــدازه گیــری بــه روش هماهنــگ و مــورد توافــق 
بیــن المللــی بــرای تمامــی جوامــع ضــروری اســت لــذا روش انجــام آن 
در سیســتمی کــه بــه سیســتم بیــن المللــی یکاهــا )SI( معــروف اســت، 
شــرح داده شــده اســت کــه توســط دانشــمندان، دانشــگاهیان، تجــار و 

دولــت هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه کمیــت هــا و یکاهــای هماهنــگ در بســیاری از جنبه 
هــای تجــارت از جملــه در حمــل و نقــل، بســته بنــدی ، کشــتی هــای 
ــه یقییــن  حامــل و خــود ابعــاد کاال مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، ب
ــاد  ــی ی ــارت جهان ــده تج ــوان گردانن ــه عن ــتم SI ب ــوان از سیس ــی ت م
کــرد. ایــن سیســتم بیــن المللــی همچنیــن از ارزیابــی انطبــاق حمایــت 
مــی کنــد و نــه تنهــا منجــر بــه انجــام تــدارکات موثــر مــی شــود بلکــه 
الزامــات قانونــی و انتظــارات مشــتریان را نیــز بــرآورده خواهــد ســاخت.

مجموعــه اســتانداردهای ایــزو و IEC 80000 ، بــا عنــوان کمیــت هــا و 
یکاهــا بــه دلیــل ارائــه عبــارات هماهنــگ، تعاریــف و نمــاد کمیــت هایــی 
دســتگاه بیــن المللــی یکاهــا )SI( جــز کلیــدی دســتگاه SI محســوب 

مــی شــود.
اقــای Leslie Pendrill، رییــس کمیتــه فنــی تدویــن کننــده 
 ،ISO/IEC 80000 ــه ــت: " مجموع ــار داش ــا، اظه ــتاندارد ه ــن اس ای
ــات بیــن دانشــمندان،  ــا ثب ــدازه گیــری صحیــح و ب ــادل اطالعــات ان تب
مهندســان، تولیــد کننــدگان ، مشــتریان و شــرکت هــای طــرف ســوم را 

ــد." ــی کن ــن م تضمیی
ــدازه گیــری هــای مــورد نیــاز  ــرای ان ســایر اســتاندارد هایــی بنیــادی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــتند. ب ــا هس ــای کانتینره ــتاندارد ه ــی، اس ــارت جهان تج
ــا  ــه ای ب ــر فل ــای غی ــد کااله ــدود 90 درص ــر ح ــال حاض ــه در ح اینک
ــوان  ــه عن ــا ب ــر ه ــوان از کانتین ــی ت ــوند، م ــی ش ــا م ــا جابج کانتینره
ــا  ــزو ب ــاد کــرد. ای ــی در زیرســاخت هــای جهــان حمــل و نقــل ی انقالب
اســتانداردهای خــود ایــن کانتینــر هــا را تقریبــا از تمــام لحــاظ از جملــه 
ابعــاد و چگونگــی چیدمــان آن هــا استانداردســازی کــرده اســت کــه در 
ــه کمــک شــایانی  ــا صرف ــد و ب ــن کارآم ــای تامی ــره ه ــه زنجی ــت ب نهای

مــی کنــد.
کمیتــه فنــی مســئول ایــن اســتاندارد هــا- ISO/TC 104، کنتینرهــا، 
از ابتــدای آغــاز کار خــود حــدودا 40 اســتاندارد تدویــن کــرده اســت کــه 
ــل  ــا حمــل و نق ــت ه ــا و فعالی ــق طــرح ه ــورد تواف ــای م چارچــوب ه

مرتبــط بــا کنتینــر هــا را تشــکیل مــی دهــد.
ــی  ــازمان های ــط س ــی توس ــن الملل ــورت بی ــه ص ــا ب ــتاندارد ه ــن اس ای
ــی کار  ــازمان بین الملل ــرک )WCO(، س ــی گم ــازمان جهان ــد س مانن
)ILO(، ســازمان بین المللــی دریانــوردی )IMO(، کمیســیون اقتصــادی 
ســازمان ملــل بــرای اروپــا )UNECE( و بســیاری از نهــاد هــای دولتــی 

منطقــه ای و ملــی دیگــر شــناخته شــده هســتند.
ایــزو همچنیــن دارای اســتاندارد هــای بســیاری بــرای هماهنــگ ســازی 
انــدازه گیــری هــا در بخــش هــای مختلــف از جملــه پوشــاک، ســایزبندی 
ــد )GPS( و  ــی تولی ــخصات هندس ــی، مش ــوالت داروی ــش، محص کف

غیــره مــی باشــد.
منبع: سایت ایزو

مترجم: میالد صادق نژادی 

ــات  ــزاری جلس ــوص برگ ــزو درخص ــم ای ــه مه اطالعی
ــزو  ــی ای ــی و حاکمیت ــای فن ــه ه کمیت

سازمان بین المللی استاندارد )ایزو( در اطالعیه ای اعالم کرد:
بــا توجــه بــه شــرایط جهانــی کنونــی ویــروس کوویــد-19، ایــزو تصمیــم 
ــت  ــا 31 آگوس ــود ت ــی خ ــی و حاکمیت ــات فن ــه جلس ــه هم ــه ک گرفت
2020 )10 مــرداد 1399( بــه صــورت مجــازی برگــزار کنــد یــا آنــرا بــه 

بعــد از ایــن تاریــخ موکــول کنــد. 
تمدیــد ایــن اقدامــات بــه صــورت ماهانــه بررســی و ابــالغ خواهــد شــد. 
ــت  ــازمان بهداش ــای س ــه ه ــال توصی ــه دنب ــزو ب ــزی ای ــه مرک دبیرخان
جهانــی )WHO( و مقامــات ســوئیس ایــن اقــدام را ادامــه خواهــد داد.

ممنوعیــت ســفر، محدودیــت هــا و معیارهــای فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
در ســطح جهــان همچنــان گســترش مــی یابــد و بــر امــور مربــوط بــه 
ــر مــی گــذارد. در پاســخ  ــز تاثی ــی نی ــن الملل ــن اســتانداردهای بی تدوی
ــه  ــود در فاصل ــرار ب ــزو کــه ق ــه ایــن تغییــرات، تقریبــاً 275 جلســه ای ب
اول فوریــه 2020 تــا 31 آگوســت 2020 برگــزار شــوند، لغــو شــده انــد. 
ایــن تصمیــم، در درجــه اول و مهمتــر از همــه، بــه منظــور محافظــت از 

ســالمتی افــراد در جامعــه ایــزو گرفتــه شــده اســت.
ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد )ایــزو( همچنــان رونــد تحــول اوضــاع 
را رصــد و بــه موقــع جامعــه فنــی را نســبت بــه هرگونــه تصمیــم دیگــر 

مطلــع خواهــد کــرد.
 

منبع: سایت ایزو
مترجم: پریسا فقیهی )دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل(
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ISO/ASTM 52915 کــه بــه تازگــی منتشــر شــده، بــه درک 
ــرد. ــک خواهدک ــی]1[ کم ــاخت افزایش ــل س ــیل کام پتانس

بــا امــکان ایجــاد اشــکال پیچیــده و اســتفاده از مــواد عجیــب و غریــب، 
ــع  ــتقبال صنای ــورد اس ــی، م ــاخت افزایش ــا س ــدی، ی ــه بع ــاپ س چ
مختلــف از خودروســازی تــا پزشــکی و عالقمنــدان آماتــور و مخترعیــن 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن کار بــا تــه نشــین کــردن مــواد بــه صــورت الیــه 
الیــه و ســاخت یــک شــی از هیــچ چیــز، مگــر برنامــه هــای ثبــت شــده 
روی یــک فایــل انجــام مــی شــود. تــا پیــش از ایــن، اطالعــات کدگــذاری 
 SLT شــده مبتنــی بــر فرمــت فایــل اســتریولیتوگرافی یــا بــه اختصــار
 )AMF( بــوده انــد. امــا اســتاندارد جدیــد فرمت فایــل ســاخت افزایشــی

را جایگزیــن SLT خواهــد کــرد.
ــت  ــای فرم ــی ه ــوان ویژگ ــا عن ــتاندارد ISO/ASTM 52915 ب اس
فایــل تولیــد افزایشــی )AMF( نســخه 1.2 کــه ایــن مــاه منتشــر شــد 
 ISO/TC 261 توســط گروهــی از کارشناســان ایــزو در کمیتــه فنــی

ــا مشــارکت ASTM Int. تدویــن شــده اســت. ب
ــی،  ــاخت افزایش ــد و س ــای تولی ــاوری ه ــور فن ــه و پروفس ــس کمیت رئی
ــت  ــن فرم ــای ای ــی از مزای ــورد برخ ــیدل  در م ــتین س ــر کریس دکت
ــرای  ــی ب ــن فرمــت پتانســیل بســیار خوب ــد: "ای ــد مــی گوی ــل جدی فای
حمایــت از توســعه بیشــتر بخــش AM دارد و در ســال هــای آینــده در 
صنعــت اهمیــت بیشــتری هــم پیــدا خواهــد کــرد. AMF یــک شــی را 
ــرا بــه  ــد آن ــه شــکل کلــی توصیــف مــی کنــد کــه هــر ماشــینی بتوان ب

ــن شــکل ممکــن بســازد." بهتری
اســتاندارد جدیــد ISO/ASTM کــه بــه طــور مشــترک تدویــن شــده، 
الزامــات آمــاده ســازی، نمایــش و انتقــال AMF را مشــخص مــی کنــد. 
ــک  ــت الکترونی ــک فرم ــازی در ی ــاده س ــگام آم ــتاندارد در هن ــن اس ای
ــه  ــعه یافت ــانگر توس ــه نش ــک برنام ــه ی ــق ب ــدی دقی ــاختاری، پایبن س
گســترده )XML( از قابلیــت همــکاری ســازگار بــا اســتانداردها را 
ــرای  ــی ب ــازوکار صریح ــچ س ــتاندارد هی ــن اس ــد. ای ــی کن ــتیبانی م پش
ــذاری  ــی و رمزگ ــای الکترونیک ــا، امضاه ــی داده ه ــان از یکپارچگ اطمین

ــرده اســت.  مشــخص نک
ــانی  ــزو در نش ــال ای ــه پرت ــد ب ــی توانی ــتاندارد م ــن اس ــه ای ــرای تهی ب

فرمائیــد. مراجعــه   www.iso.org
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گرنوبل : شهر پایدار 
افزایــش پایــداری بــه یکــی از الزامــات بــرای رفــع چالش هــای اقلیمــی 
و زیســت محیطــی آینــده تبدیــل شــده اســت و شــهر گرنوبــل در میــان 

شــهرهای پایــدار، یــک پیشــتاز محســوب می شــود.
ــه  ــل ، ک ــهر گرنوب ــا، ش ــپ اروپ ــهر آل ــن کالن ش ــوان بزرگتری ــه عن ب
»پایتخــت آلــپ فرانســه« خوانــده می شــود، چالش هــای بســیاری 
ــی  ــک زندگ ــرای ی ــای زیســت محیطــی ب ــه ه را، همچــون ایجــاد محل
ــه  ــروژه مزرع ــعه پ ــی و توس ــت اقلیم ــه زیس ــاخت مدرس ــب، س دلچس
ــت  ــه اس ــک ده ــش از ی ــت. بی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــهری، ب ش
ــا بــرآوردن خواســته های ســاکنان فعلــی و  کــه ایــن شــهر هــم زمــان ب

آینــده خــود، کانــون مســئولیتی گســترده بــرای ایجــاد جامعــه ای انــرژی 
ــوده اســت. ــط زیســت ب ــا محی ــازگار ب ــر و س کارآمدت

ایــن کار بســیار دشــوار اســت، زیــرا گرنوبــل بایــد بــر موانــع جغرافیایــی 
ــده  ــن آین ــد. بنابرای ــه کن ــداز کوهســتانی خــود غلب و اقلیمــی چشــم ان
شــهر در گــرو ارتقــاء توســعه شــهری کنتــرل شــده بــا اســتفاده از فضــای 
کمتــر، ســاماندهی مجــدد دسترســی خودروهــا و کاهــش ازدحــام مرکــز 
ــاک و  ــرژی پ ــع ان ــه مناب ــرار دارد و ب ــک روان ق ــق ترافی ــهر از طری ش
ــر  ــاه شــهروندان تاثی ــدار متکــی اســت، کــه همگــی در رف معمــاری پای

دارنــد.
ــوم شــهر اســت کــه  ــروژه گســترده، بخشــی از طــرح ابتــکاری ب ــن پ ای
توســط دولــت فرانســه در ســال 2008 راه انــدازی شــد و هــدف آن یافتــن 
ــد طراحــی، ســاخت و مدیریــت شــهرها ســت. در ایــن  روش هــای جدی
ــود،  ــهری خ ــازی ش ــه نوس ــی از برنام ــوان بخش ــه عن ــل ب ــرح، گرنوب ط
اســتاندارد ایــزو 37101 را بــه کار گرفــت. ایــن اســتاندارد حاصــل از خرد 
ــرای ارزیابــی پروژه هــای خــالق  ــزار مرجــع ارزشــمند ب جمعــی، یــک اب
شــهری فراهــم می کنــد، کــه شــهر گرنوبــل را در دســتیابی بــه اهــداف 

عمــده توســعه پایــدار، کارآمدتــر مــی ســازد.
منطقــه گرنوبــل مکانــی بــرای پــروژه هــا، نــوآوری و تجــارب اجتماعــی، 
ــه در آن  ــرو ک ــی پیش ــا فرهنگ ــت، ب ــاوری اس ــی و فن ــت محیط زیس
ریســک پذیــری بخشــی جدایــی ناپذیــر از مســیر پیشــرفت را تشــکیل 

ــر و خودســازی اســت. ــل دائمــاً در حــال تغیی مــی دهــد ، گرنوب
ــا ایجــاد انــواع جدیــدی از خدمــات و روش هــای همــکاری  ایــن شــهر ب
ــرژی  ــال ان ــک پیشــگام در انتق ــه ی ــل شــدن ب ــرای تبدی ــالش ب و در ت
و مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و تقســیمات اجتماعــی، فناوریهــای 
دیجیتــال و تــازه ای را اتخــاذ کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، یــک کالن 
ــر رفــاه و کیفیــت زندگــی شــهروندان  شــهر کــه جذابیــت آن مبتنــی ب
ــدار در هــر ســه شــکل اقتصــادی ، اجتماعــی و  آن اســت و توســعه پای
ــای  ــت گذاری ه ــه سیاس ــترک در هم ــته مش ــی ، سررش ــت محیط زیس

آن اســت.
برنامــه بــوم شــهر گرنوبــل، محله هــای نمونــه بــرای یــک شــهر هوشــمند، 
ــال  ــن در ح ــر ای ــزون ب ــود. اف ــامل می ش ــر را ش ــدار و انعطاف پذی پای
ــه  ــرد در فرانســه اســت ک ــه ف ــای آزمایشــی منحصــر ب توســعه پروژه ه
ــرد.  ــر می گی ــرژی را در ب ــای ان ــارکتی داده ه ــمند و مش ــت هوش مدیری
ــوع وســیعی  ــا تن ــرد مشــارکتی ب ــک رویک ــر ی ــی ب ــا مبتن ــن برنامه ه ای
ــای  ــگاه ها، نهاده ــی، دانش ــات محل ــه مقام ــه از جمل ــان منطق از ذینفع

ــتند. ــی هس ــای اجتماع ــاکنین و گروه ه ــرکت ها، س ــی، ش پژوهش
ــه منظــور توســعه پایــدار شــهرها و جوامــع ،  اســتاندارد ایــزو 37101 ب
چشــم اندازهــای جدیــدی را بــرای ســاختمانهای نمایشــی و پــروژه هــای 
ــا نظــام  ــه فراهــم می کنــد و شــهرها را قــادر مــی ســازد ت شــهری نمون
مدیریتــی خــود را بهبــود بخشــیده و حاکمیــت خــود را بــر اســاس اصــل 

بهبــود مســتمر اصــالح کننــد.
ایــن پــروژه در بعــد انســانی خــود منحصــر بــه فــرد بــوده و متشــکل از 
ــرای  ــکاری ب ــاء هم ــی و ارتق ــی اجتماع ــود زندگ ــرای بهب ــه ای ب مجموع

ــه عدالــت اجتماعــی اســت. دســتیابی ب
ایــزو 37101 یــک چارچــوب مرجــع و زبــان مشــترک بــرای همــه انــواع 
پروژه هــای شــهری اســت کــه تفســیری موفــق از هم افزایــی بیــن 
پروژه هــا و ذینفعــان مختلــف در سراســر منطقــه، بــه ســود یــک هــدف 

مشــترک را ممکــن مــی  ســازد.
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ــي و  ــاد خودکفای ــه جه ــتن ب ــا پیوس ــودرو ب ــران خ ــي ای ــروه صنعت گ
ــق  ــور، موف ــازان کش ــا قطعه س ــي ب ــل و همراه ــاخت داخ ــت س نهض
ــته  ــال گذش ــدد از س ــاي متع ــراي پروژه ه ــزي و اج ــا برنامه ری ــده ب ش
تاکنــون، عــالوه بــر کاهــش ارزبــري حــدود 132 میلیــون یورویــي، بیــش 
ــه  ــي صرف ــازي طراح ــه س ــاي بهین ــان در پروژه ه ــارد توم از 800میلی

ــد. ــي کن جوی
ــع و  ــن صنای ــوان یکــي از بزرگتری ــه عن ــران خــودرو ب ــرس _ ای ایکــو پ
پیشــتاز در صنعــت خودروســازي کشــور، همــواره در تــالش اســت تــا بــا 
طراحــي، تولیــد و توســعه محصــوالت خــود، نیازهــاي مشــتریان را بــراي 
ــتدار  ــا، دوس ــات روز دنی ــا امکان ــق ب ــت، مطاب ــي باکیفی ــد خودروی خری
محیــط زیســت و بــا رویکــردي مســئوالنه در قبــال جامعــه، مرتفــع کنــد. 
ــا تحمیــل تحریم هــاي بي شــمار در حــوزه صنعــت،  در ســال گذشــته ب
ــب آن  ــازي و متعاق ــه س ــت قطع ــره صنع ــر پیک ــیاري ب ــاي بس ضربه ه
ــا  ــات ت ــن ضرب ــاي ای ــد. پیامده ــور وارد آم ــازي کش ــت خودروس صنع
ــران  ــه ای ــور از جمل ــاز کش ــع خودروس ــه صنای ــت ک ــش رف ــي پی جای
خــودرو، بــه دلیــل نبــود قطعــات، قــادر بــه پاســخگویي در برابــر تعهــدات 
خــود در قبــال مــردم و مشــتریان همیشــه همــراه نبودنــد. در ایــن برهــه 
حســاس، تولیــد خــودرو رو بــه افــول گذاشــت و تعــداد خودروهــاي کــف 

بــه میــزان قابــل توجهــي افزایــش یافــت. 
در ایــن دوران بــود کــه صنایــع کشــور دریافتنــد تنهــا راه عبــور از بحــران 
و گــذر از ایــن پیــچ حســاس، اتــکا بــه تــوان داخلــي، اســتفاده از ظرفیــت 
هــاي موجــود و حرکــت بــه ســمت جلــو، ولــو بــا تمــام موانع و مشــکالت 

موجــود اســت. بنابرایــن بــا تکیــه بــر امکانــات موجــود و دانش مهندســان 
ــوان کارگــران داخلــي، چــرخ نیمــه جــان صنعــت  ــر ت و دســت هــاي پ
ــا پیوســتن بــه نهضــت داخلــي ســازي و جهــاد  ــار ب ــار دیگــر و ایــن ب ب
ــب، خــزان ســرد  ــن ترتی ــه ای ــه حرکــت درآورده شــد و ب ــي ب خودکفای
صنعــت دوبــاره رو بــه شــکوفایي گذاشــت. ایــن اقــدام مبــارک در ابتــداي 
امــر بــا تکیــه بــر منویــات مقــام معظــم رهبــري و در ادامــه بــا راهبــري 
وزرات صمــت و اتحــاد و یکپارچگــي خودروســازان و قطعــه ســازان شــکل 

گرفــت و تــا بــه امــروز اســتمرار یافتــه اســت.
پروژه هاي ساخت داخل محقق شده در سال 98

ــتیابي  ــیر دس ــول مس ــال 98 در ط ــه در س ــي ک ــروژه های ــي پ در ط
ــده،  ــق ش ــاخت داخــل محق ــه نهضــت س ــتن ب ــي و پیوس ــه خودکفای ب
ــون  ــاالنه 74 میلی ــري س ــش ارزب ــازنده و کاه ــط 35 س ــه توس 60 قطع
یــورو اســت. از ایــن رقــم 35 میلیــون یــورو متعلــق بــه کاهــش ارزبــري 
حاصــل از اجــراي 23 پــروژه اي اســت کــه در جریــان برگــزاري میزهــاي 
ــري 35  ــروژه هــا کاهــش ارزب ــرار داشــته اســت. ایــن پ ــا ســه ق یــک ت

ــان آورده اســت. ــه ارمغ ــورو ســاالنه را ب ــون ی میلی
گفتنــي اســت، زمــان دقیــق برگــزاري میــز شــماره چهــار طــي هفتــه 
هــاي آینــده مشــخص مــي شــود. پیــش بینــي مــي شــود در ایــن میــز 
ــن شــود و در  ــازنده تامی ــه توســط 19 س ــف و 36 قطع ــروژه تعری 23 پ

ــري 34 میلیــون یورویــي را در پــي داشــته باشــد. انتهــا  کاهــش ارزب
پروژه هاي بهینه سازي طراحي در سال 98

ــدون  ــا ب ــه قطع ــت ک ــه همــت تالشــگران حــوزه صنع در ســال 98 و ب

132 میلیون یورو کاهش ارزبري ، ثمره 

نهضت داخلي سازي قطعات 



45

ــروژه در حــوزه  همــت واالي آنهــا طــي ایــن مســیر میســر نبــود، 44 پ
بهینــه ســازي طراحــي و مدیریــت هزینــه تعریــف و محقــق شــد. اجــراي 
ــال  ــه دنب ــري را ب ــي ارزب ــون یوروی ــش 58 میلی ــا، کاه ــروژه ه ــن پ ای
ــري، 812  ــر کاهــش ارزب ــروژه هــا عــالوه ب ــن پ داشــت. هــم چنیــن ای
میلیــارد تومــان در بهینــه ســازي طراحــي صرفــه جویــي در پــي داشــته 

انــد.

همکاري با شرکت هاي صنایع دفاعي
ــي  ــت داخل ــه نهض ــل ب ــتاي عم ــودرو در راس ــران خ ــي ای ــروه صنعت گ
ســازي و هــم چنیــن در حرکــت بــه ســمت تحقــق شــعار جهــش تولیــد، 
پــروژه هــاي مشــترکي را بــا شــرکت هــاي صنایــع دفاعــي تعریــف و در 
ــروژه  ــوع 28 پ ــا در مجم ــداد آنه ــه تع ــرا دارد ک ــکاري و اج ــت هم دس

اســت.

گروه صنعتي ایران خودرو
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بازارهــای کاالیــی در هــر کشــوری بــه گونــه ای متفــاوت رشــد و توســعه 
ــی،  ــرایط سیاس ــه ش ــه ب ــا توج ــرد را ب ــیری منحصربه ف ــد و مس یافته ان
ــر  ــن ام ــد. همی ــی کرده ان ــود ط ــی خ ــادی و جغرافیای ــی، اقتص اجتماع
ــه از  ــک حلق ــوان ی ــه عن ــی ب ــه بورس هــای کاالی ســبب شــده اســت ک
زنجیــره بازارهــای کاالیــی بــه گونــه متفاوتــی در کشــورها بــروز و ظهــور 
کنــد. در هــر اقتصــاد بــا توجــه بــه نیازهــای روز در هنــگام تشــکیل یــک 
ــته  ــکار و برجس ــورس آش ــای خاصــی در آن ب ــی کارکرده ــورس کاالی ب
ــن موضــوع داشــته  ــی از ای ــم دســته بندی کل ــر بخواهی شــده اســت. اگ
باشــیم می تــوان چنیــن گفــت کــه در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه 
یــا در حــال توســعه یافتــه اغلــب بــه دلیــل شــکل نگرفتــن برخــی اجزای 
ــه  ــول اولی ــود اص ــتای بهب ــا در راس ــی عمدت ــای کاالی ــا، بورس ه بازاره
ــت  ــت، ضمان ــه قیم ــف منصفان ــد: کش ــکل گرفته ان ــازار ش ــی ب و اساس
ــا، اطالع رســانی قیمــت  ــای تجــاری کااله اجــرای تعهــدات در قرارداده
ــرای بازارهــای نقــد و .... البتــه در بســیاری از  و ایجــاد قیمــت مرجــع ب
ایــن گونــه کشــورها ایجــاد بســتری در راســتای اهــداف نظارتــی دولــت، 
شناســایی و کنتــرل عرضــه و تقاضــا، کنتــرل قیمــت در بازارهــا، ثبــت 
ــای  ــکیل بورس ه ــم تش ــداف مه ــه اه ــاری و ... از جمل ــای تج قرارداده
ــه  ــعه یافته ک ــورهای توس ــل در کش ــا در مقاب ــت. ام ــوده اس ــی ب کاالی
ــازار فیزیکــی خــارج از بــورس بــه خوبــی توســعه یافتــه و بســیاری از  ب
نیازهــای فعــاالن بــازار را بــرآورده کــرده و نقــش مداخلــه ای دولــت نیــز 
ــداف  ــا اه ــا ب ــی عمدت ــای کاالی ــت، بورس ه ــر اس ــاد کمرنگ ت در اقتص
ــا  ــد ت ــه وجــود آمده ان ــت ریســک قیمــت ب ــه مدیری ــری از جمل مدرن ت
ــود را  ــده خ ــا در آین ــانات قیمت ه ــر نوس ــد در براب ــازار بتوانن ــاالن ب فع

مصــون ســازند. 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــیاری از کش ــروزه در بس ــب ام ــن ترتی ــه ای ب
ــی  ــورس کاالی ــق بســتر ب ــی از طری ــادالت فیزیک ــرد مب ــان کارک همچن
نقــش برجســته ای دارد، امــا ایــن بورس هــا بــه تدریــج در حــال 
ــه ســوی کارکردهــای  فاصلــه گرفتــن از کارکردهــای اولیــه و حرکــت ب
ــو در خصــوص بررســی  ــه توســط فائ ــر هســتند. در گزارشــی ک مدرن ت
ــزی انجــام  ــا و آســیای مرک ــی در اروپ ــای کاالی ســیر تحــوالت بورس ه
گرفتــه اســت، ایــن مســئله در پایــان گــزارش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
ــی  ــادالت فیزیک ــه مب ــکا ب ــا ات ــا ب ــی صرف ــای کاالی ــه بورس ه ــت ک اس
ــای  ــت ابزاره ــد و می بایس ــه دهن ــود ادام ــودآوری خ ــه س ــد ب نمی توانن
نویــن مالــی را نیــز بــه قراردادهــای خــود بیفزاینــد. بــه عنــوان نمونــه در 
آن گــزارش بــه معامــالت بــر پایــه قبــض انبــار، قراردادهــای فــوروارد و 
آتــی و همچنیــن قراردادهــای بازخریــد )ریپــو( بــر اســاس قبــض انبــار 

ــود. اشــاره شــده ب
ــورهای در  ــژه در کش ــه وی ــی ب ــای کاالی ــی بورس ه ــای اصل کارکرده
ــد  ــه قواع ــارت اســت از: استانداردســازی تجــارت، ارای حــال توســعه عب
تجــاری، ارایــه مکانیزم هــای حــل اختــالف، تســویه و پایاپــای، مدیریــت 
ریســک و بهبــود دسترســی بــه تامیــن مالــی. حتــی در کشــوری ماننــد 
آمریــکا نیــز تاســیس بــورس CBOT منجــر بــه بهبــود قواعــد تجــاری 
و بهبــود راهکارهــای حمــل و نقــل در بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی 
گردیــد و ایــن امــر نشــان دهنده ظرفیــت بــاالی بورس هــای کاالیــی در 

بازارهــای کاالیــی اســت.
ــی شکســت  ــد در مراحــل ابتدای ــرای آنکــه بتوان ــی ب ــورس کاالی ــک ب ی

سیر تحول بورس های کاالیی دنیا
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ــات  ــت الزام ــد می بایس ــه بده ــود ادام ــات خ ــه حی ــد و ب ــه نکن را تجرب
خاصــی را رعایــت نمایــد. برخــی از ایــن شــرایط و الزامــات عبارتنــد از: 
عرضــه و تقاضــای بــاال بــر روی کاالی مــورد نظــر )بازیگــران بالقــوه زیــاد 
و اهمیــت بــاالی کاال بــرای فعــاالن بــازار(، اســتانداردپذیری بــاالی کاالی 
مــورد معاملــه، ســهولت بیشــتر معامــالت در صــورت قابلیت ذخیره ســازی 
ــا  ــار ی ــود انحص ــدون وج ــازار ب ــبتا آزاد کاال در ب ــذاری نس کاال، قیمت گ
مداخــالت دولتــی، حمایــت مناســب از ســوی ذی نفعــان تجــاری بــزرگ، 
ــازار کاالیــی  ــزرگ ب ــا فعــاالن ب اتحــاد نهادهــای مالــی پیشــرو همــراه ب
ــکا، زیرســاخت های مناســب  ــای قابل ات در راســتای ایجــاد سیســتم پایاپ
ــارداری،  ــل، انب ــرکت های حمل ونق ــی، ش ــرل کیف ــات کنت ــاده، خدم )ج
ارتباطــات از راه دور و ...(، حمایــت مناســب از ســوی نهادهــای نظارتــی و 
قانون گــذار در راســتای ایجــاد قوانیــن و نظــارت مناســب بــر بــورس. در 
صورتــی کــه یــک بــورس کاالیــی بتوانــد مراحــل ابتدایــی توســعه را طــی 
نمایــد بــه تدریــج بــه مرحلــه بلــوغ در بــازار کاالهــای فیزیکــی می رســد.

البتــه شــرایط بیرونــی نیــز می توانــد تاثیــر چشــمگیری در موفقیــت یــا 
عــدم موفقیــت بــورس کاالیــی داشــته باشــد. بــه عنــوان نمونــه در بخــش 
کشــاورزی وجــود شــرایط ذیــل می توانــد مبنایــی بــرای رشــد و توســعه 
ــاورزان و  ــان کش ــیار می ــطه های بس ــود واس ــد: وج ــی باش ــورس کاالی ب
خریــداران اصلــی کاال، عــدم انجــام تجمیــع کاال بــه صــورت منطقــه ای، 
نوســانات شــدید فصلــی قیمــت، ناکارآمــدی زیــاد در تامیــن مالــی بخش 
ــرمایه گذاری در  ــه س ــل ب ــه متمای ــاد ک ــران زی ــود بازیگ کشــاورزی، وج
ــعه یافته  ــبتا توس ــرمایه نس ــازار س ــی، ب ــش کاالی ــی و در بخ ــش مال بخ

ــان گیرها(. ــتیاق نوس ــور و اش )حض
ــه  ــدود ب ــد مح ــی را نبای ــورس کاالی ــه ب ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ام
ــت  ــن اس ــت ممک ــن محدودی ــت. ای ــر گرف ــی در نظ ــادالت فیزیک مب
حیــات بــورس کاالیــی را بــا مخاطــره مواجــه ســازد و کارکردهــای اصلــی 

ــرود.  ــن ب ــج در اقتصــاد از بی ــه تدری ــی ب ــز حت آن نی
ــکات  ــز ن ــدی نی ــل بع ــد در مراح ــی بای ــورس کاالی ــد ب ــه رش در زمین
ــوان  ــه مهمتریــن آن هــا می ت ــرار داد کــه از جمل متعــددی را مدنظــر ق
ــرای  ــی ب ــا مکان ــی تنه ــورس کاالی ــک ب ــرد: ی ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ب
مبــادالت کاالهــای فیزیکــی نیســت و بایــد بســتر انجــام معامــالت قبــض 
انبــار یــا معامــالت مشــتقه نیــز در آن بــه تدریــج فراهــم شــود. در مــورد 
ــل فیزیکــی  ــد در نظــر داشــت کــه تحوی ــی بای معامــالت مشــتقه کاالی
اهمیــت بســیار باالیــی دارد زیــرا در صــورت ایجــاد گسســت میــان بــازار 
مشــتقه و بــازار کاالیــی قطعــا معامــالت مشــتقه بــا مشــکالت عدیــده ای 
ــی  ــورس کاالی ــعه ب ــد و توس ــد رش ــن نبای ــد. همچنی ــد ش ــرو خواه روب
ــت باشــد و می بایســت بخــش خصوصــی در توســعه آن  ــه دول متکــی ب
ــود  ــان وج ــن می ــد. در ای ــته باش ــر داش ــش موث ــازی ها نق و در بازارس
ــودن  ــوده ب ــر بیه ــی ب ــازار فیزیکــی ســنتی دلیل ــدد در ب مشــکالت متع
راه انــدازی معامــالت مشــتقه و ایجــاد بــازار در راســتای مدیریــت 
ریســک قیمــت نیســت و حتــی در چنیــن شــرایطی نیــز راه انــدازی ایــن 
ــی و  ــت قیمت ــاد مرجعی ــا ایج ــت ریســک ب ــر مدیری ــالوه ب ــالت ع معام
ــایان  ــک ش ــاری کم ــد تج ــازی قواع ــازی کاال و استانداردس استانداردس

ــه بازارهــای ســنتی خواهــد کــرد. توجهــی ب
ــد  ــه اینکــه نمی توان ــا توجــه ب ــی ب ــودن بورس هــای کاالی غیرانتفاعــی ب
منافــع مــادی بــرای متولیــان آن ایجــاد کنــد، ممکــن اســت از 
پیشــرفت های تکنولوژیــک و توســعه بازارهــای جدیــد جلوگیــری کنــد؛ 
ــده ای  ــا فای ــه و ی ــگاه هزین ــا ن ــن وجــود ســهامداران خصوصــی ب بنابرای

ــک  ــعه تکنولوژی ــن توس ــره وری و همچنی ــش به ــب افزای ــد موج می توان
بورس هــای  در  کــه  کاالهایــی  در خصــوص  بــورس شــود. حتــی 
ــتقه  ــازار مش ــدازی ب ــد، راه ان ــتقه دارن ــال مش ــای فع ــی قرارداده جهان
ــت  ــن اس ــه ممک ــر اینک ــالوه ب ــرا ع ــد زی ــد باش ــد مفی ــی می توان داخل
ــود  ــد، وج ــته باش ــود نداش ــی وج ــی بین الملل ــز مال ــه مراک ــی ب دسترس
ایــن قراردادهــا موجــب ایجــاد ســهولت دسترســی داخلــی و نیــز ایجــاد 

ــد. ــد ش ــا خواه ــرای کااله ــی ب ــت داخل ــت قیم مرجعی
گــزارش مذکــور کــه توســط فائــو تهیــه شــده بــر ایــن موضــوع تاکیــد 
داشــته اســت کــه بــورس کاالیــی محــدود بــه معامــالت قــرارداد فــوروارد 
و آتــی نیســت و هرچــه ناکارآمــدی بــازار بیشــتر باشــد، منافــع حاصــل 
از توســعه بــورس کاالیــی بیشــتر خواهــد بــود و البتــه موانــع توســعه آن 
ــا  ــه بورس ه ــری ک ــای دیگ ــات و زمینه ه ــد. موضوع ــز بیشــتر می باش نی
می تواننــد در آن ایفــای نقــش کننــد عبارتنــد از: تســهیل تجــارت 
فیزیکــی کاال بــا ایجــاد تضمیــن انجــام تعهــدات در زنجیــره کاال، نظــارت 
ــی  ــاع و رایزن ــردن محــل اجتم ــم ک ــا و انجــام بازرســی، فراه ــر انباره ب
ــرای خریــداران و فروشــندگان، فراهــم کــردن تضمیــن در حمل ونقــل  ب
ــا  ــژه ب ــه وی ــادالت کاال ب ــتقیم در مب ــی مس ــن مال ــهیل تامی کاال و تس

توســعه قبــض انبــار بــه عنــوان عنصــر اساســی مبــادالت.
همان طــور کــه ذکــر شــد بورس هــای کاالیــی بــه تدریــج بایــد 
ــری  ــش مدرن ت ــد و نق ــعه دهن ــاد توس ــود را در اقتص ــای خ کارکرده
ــاال، بررســی  ــوارد ب ــه م ــا توجــه ب ــد. ب ــا نماین ــی ایف ــای کاالی در بازاره
ــال هایی  ــی س ــه در ط ــد ک ــان می ده ــران نش ــورس کاالی ای ــته ب گذش
کــه از تاســیس آن می گــذارد در مســیری صعــودی و رو بــه رشــد قــدم 
ــی  ــورس کاالی ــک ب ــه از ی ــی را ک ــای اصل گذاشــته و توانســته کارکرده
ــز  ــر نی ــال های اخی ــد. در س ــا نمای ــاد ایف ــت، در اقتص ــار اس ــورد انتظ م
بــورس کاال پــس از تجربــه چنــد ســاله در مبــادالت فیزیکــی بــا تاکیــد بر 
گواهــی ســپرده کاالیــی کــه در واقــع همــان قبــض انبــار مــدرن بورســی 
ــه درســتی پیــدا نمایــد و گام هــای  اســت، توانســته اســت راه خــود را ب
ــی  ــات جهان ــه از گذشــته و بررســی تجربی ــا کســب تجرب پیشــرفت را ب
ــیب های  ــراز و نش ــا ف ــی ب ــای آت ــی قرارداده ــدازی تدریج ــردارد. راه ان ب
ــی  ــیر ط ــختی مس ــان دهنده س ــود نش ــون خ ــال 86 تاکن ــیار از س بس
شــده اســت و اکنــون بــا تکیــه بــر زنجیــره اوراق بهــادار کاالیــی ایجــاد 
شــده شــامل گواهــی ســپرده کاالیــی، قــرارداد آتــی و صنــدوق کاالیــی 
ــد را  ــدار محصــوالت جدی ــه صــورت پای ــران توانســته ب ــورس کاالی ای ب
ــازار خــود کنــد، بازارهــای جدیــدی کــه دیگــر تنهــا متکــی  نیــز وارد ب
بــه مبادلــه و جابجایــی کاال نبــوده و کارکردهــای مــدرن مدیریــت 
ریســک و تامیــن مالــی و ... را در بــورس کاال برجســته می کنــد. انتظــار 
مــی رود کــه در آینــده نیــز بــا تاکیــد بــر انــواع ابزارهــای مــدرن بتــوان 
ــران  ــذب بازیگ ــا ج ــت و ب ــه گرف ــالت فاصل ــنتی معام ــیوه های س از ش
ــفاف تری را در کشــور  ــر و ش ــای کارات ــی، بازاره ــای کاالی ــنتی بازاره س

ایجــاد کــرد.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد بــه هــر میــزان کــه مســووالن و تصمیــم 
ــه  ــا از جمل ــای کاال در دنی ــورس ه ــای ب ــه کارکرده ــبت ب ــران نس گی
استانداردســازی تجــارت، بهــره گیــری از آمــار و اطالعــات موثــق بورســی 
ــد تامیــن مالــی و حتــی ارایــه قواعــد  ــازار، بهبــود رون ــرای مدیریــت ب ب
ــه  ــا و جــذب بازیگــران ب ــورس ه ــد توســعه ب تجــاری آشــنا شــوند رون

ــه مراتــب بیشــتری رقــم مــی خــورد.  ــا ســرعت ب ــازار ب ایــن ب
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ــالمت  ــادی، س ــه جه ــراردادن روحی ــور ق ــا مح ــه ب ــن مجموع  ای
ــاله و  ــداز 20 س ــم ان ــند چش ــتای س ــت و در راس ــس و صداق نف
ــاد  ــرد اقتص ــا رویک ــال 1404 ب ــران در س ــق ای ــداف اف ــق اه تحق
ــران  ــت مدی ــی و تربی ــکاران داخل ــری پیمان ــا بکارگی ــی و ب مقاومت
ــد، ســاخت  ــه، راه و بان ــای ابنی ــروژه ه ــه اجــرای پ ــق در زمین الی
ــی  ــاخته بتن ــش س ــای پی ــازه ه ــد س ــزی و تولی ــای فل ــازه ه س
فعالیــت مــی کنــد. ایــن مجموعه بــا بهــره گیــری از نیروی انســانی 
متعهــد، مجــرب و دانشــی و بــا اســتفاده از حجــم بــاالی امکانــات، 
تجهیــزات، ماشــین آالت کامــال تخصصــی، پیشــرفته و منحصــر بــه 
ــه امــروز پــروژه هــای مهــم و زیــر بنایــی کشــور را بــه  ــا ب فــرد ت

ســرانجام رســانده اســت.
ــاخت  ــا س ــه 60 ب ــدای ده ــود را از ابت ــت خ ــه فعالی ــن موسس ای
ــتانداردهای  ــری از اس ــره گی ــا به ــاز و ب ــی آغ ــای دریای ــازه ه س
پیشــرفته مدیریتــی، دانــش روز و نیــروی انســانی مجــرب در کنــار 
اســتفاده از پیشــرفته تریــن تکنولــوژی هــای موجــود توانســته بــا 
معرفــی خــود در قالــب یــک گــروه پیمانــکاری عمومــی، پایــه گــذار 
انجــام بســیاری از پــروژه هــای کالن ملــی و بیــن المللــی در حــوزه 
ــروژه  طراحــی، تامیــن و اجــرا گــردد. فعالیــت در بیــش از 300 پ
عظیــم عمرانــی و صنعتــی ملــی نمــود بــارزی از ایــن مدعاســت.

موسســه شــهید رجایــی افتخــار دارد بــا ســابقه اجــرای مکــرر پروژه 
هــای EPC و بــا عنایــت بــه خصوصیــات ایــن گونــه پــروژه هــا، 

ــه ویــژه در برنامــه ریــزی، کنتــرل و ســرعت بخشــیدن فعالیــت  ب
هــای همزمــان و همچنیــن مراقبــت پیوســته از کیفیــت و کمیــت 
مراحــل مختلــف کار،خــود را در زمــره شــرکت هــای صاحــب نــام، 
نمایــان ســازد و امــروزه بــه عنــوان یــک مجموعــه GC در حــوزه 
هــای عمرانــی و بخشــی از پــروژه هــای صنعتــی و بــا اســتفاده از 
روش هــا و تکنیــک هــای ابداعــی و منحصــر بــه فــرد، از پیشــروان 

ســازندگی در ایــران اســالمی باشــد.
ــه  ــبت ب ــار نس ــتین ب ــرای نخس ــال 1385 ب ــه در س ــن موسس ای
ــتاندارد  ــای اس ــر مبن ــی ب ــت مبتن ــت کیفی ــام مدیری ــتقرار نظ اس
ISO9001 در عرصــه صنایــع نفــت و گاز و پــروژه هــای صنعتــی 
اقــدام نمــود و پــس از آن بــا ســیری صعــودی نســبت بــه اســتقرار 
ــران و  ــت، عم ــای صنع ــوزه ه ــام ح ــه IMS در تم ــام یکپارچ نظ
ــه  ــذ گواهینام ــس از اخ ــوده و پ ــدام نم ــا کار اق ــای فض ــازه ه س
ISO TS 29001  و ISO 3834 بــه ســمت اســتقرار نظــام 
جامــع مدیریــت TMS و حرکــت بــه ســوی تعالــی ســازمانی را در 

ــرار داده اســت. ــتور کار ق دس
پــروژه پــل طبقاتــی شــهید صــدر از مهمتریــن پــروژه هــای اجــرا 
شــده در ایــن موسســه مــی باشــد کــه بــا آخریــن تکنولــوژی پــل 
ــرای  ــاالی اج ــرعت ب ــر س ــالوه ب ــده و ع ــرا ش ــا اج ــازی در دنی س
ــه همــراه داشــته  ــز ب ــش فنــی را نی ــروژه، افزایــش و انتقــال دان پ

اســت.

معرفی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( موسسه شهید رجایی
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(    هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی    موسسه شهید رجایی

پروژه پل بزرگراه طبقاتی شهید صدر






