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دکتر فرشید شکرخدایی
نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
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
سیاســت بــر گــرده همــه عوامــل توســعه موجــب شــده تــا هــر وقــت در مــورد کیفیــت صحبــت مــی کنیــم  ،فشــار تحریــم هــا و تــورم و
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 .
التــاری خودروســازان و ثبــت نــام میلیــون هــا نفــر بــرای بــردن در ایــن التــاری ملــی  ،نمونــه بــارز بــه گــروگان گرفتــن اقتصــاد و کیفیــت
توســط سیاســت کاران اســت  .سیاســت جایگزینــی واردات محکــوم بــه شکســت اســت و هرگــز موجــب توســعه نخواهــد شــد و سیاســت توســعه
صــادرات راهــکار اصلــی توســعه همــه جانبــه کشــور اســت  ،توســعه کیفیــت کاالهــای صادراتــی بــا هــدف توســعه صــادرات بــه کشــورهای
همســایه  ،راهــکار اصلــی قابــل پیشــنهاد اســت .
ایــن راهــکار مــی توانــد بــا توســعه سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت در شــرکت هــای ایرانــی قابــل انجــام باشــد  ،انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران خــود را متعهــد مــی دانــد در ارزیابــی سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت شــرکتهای 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
هــای آنالیــن موجــب کاهــش شــدید هزینــه هــای آموزشــی گشــته اســت کــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران نیــز بســته هــای آموزشــی
هیجــان انگیــزی در بســترهای آنالیــن ارایــه خواهــد نمــود و در همیــن راســتا تفاهــم نامــه مهمــی بــا موسســه آموزشــی اتــاق تهــران منعقــد
شــده اســت .
ارتباطــات پســاکرونایی تاثیــر شــگرفی بــر ماموریــت و نحــوه فعالیــت تشــکل هــا گذاشــته و خواهــد گذشــت از همیــن رو راه انــدازی مرکــز
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
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دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل مجتمع صنایع الستیک یزد

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  IATFباشــد
تــا بتواننــد بــه صنعــت خــودرو کشــور تایــر عرضــه نمایــد .ضمنــا عــاوه 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  50ســال بــوده و در حــال حاضــر بــا داشــتن ده واحــد تولیــدی تایــر جمهــوری
اســامی ایــران قــادر بــوده اســت تقریبــا 80درصــد نیــاز تایرهــای ســواری و حــدودا  50درصــد 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  60درصــد
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  250هــزار تــن در قیــاس بــا نیــاز کشــور بــه  350هــزار تــن در ســال مویــد تامیــن بیــش از  75درصــد 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.
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نابودیزمینههایتوسعهصنایع
غذاییدرسال۹۸
دکترحسن فروزان فرد
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
یکی از مهمترین مشخصههای سال  ۹۸برای این صنعت ،به خصوص در در زمینه کنسرواسیون ،نابودی زمینههای توسعه است.
فعــاالن صنایــع غذایــی در ســال  ۹۸پیــش از آنکــه گرفتــار بحــران شــیوع ویــروس کرونــا شــوند عمــده فعالیتهــای کســب و کارهــای کوچــک
و متوســط ( )SMEاز نــوع صنعتــی بــرای ادامــه فعالیــت شــان دچــار گرفتاریهــای اساســی بودنــد .از ســال  ۹۷کــه بــه دلیــل شــوک ارزی و
تحریمهــای اعمــال شــده از ســوی آمریــکا ،فضــای کســب و کار بــا محدودیــت مواجــه شــد ،متعاقبــا ســرمایهگذاران و فعــاالن صنایــع مختلــف هــم
در تنگنــا قــرار گرفتنــد و در ایــن شــرایط امــکان نــوآوری از آنهــا گرفتــه شــد.
محدودیتهــای مالــی و نقدینگــی ناشــی از افزایــش نهادههــای تولیــد و مــواد اولیــه در ســال گذشــته باعــث شــد تــا شــرکتها اغلــب بــه ســمت
دریافــت منابــع مالــی از بانکهــا حرکــت کننــد .جهــش قیمتهــا کــه یکبــاره بــر مــواد اولیــه و بســتهبندی تاثیــر گذاشــته بــود ،بــه دلیــل
محدودیتهــای مالــی مصرفکننــده قابــل اعمــال بــر روی محصــوالت نهایــی نبــود و همیــن امــر باعــث شــد تــا فعــاالن صنایــع غذایــی بــه هــر
شــکلی تنهــا بــه دنبــال عــدم توقــف فعالیتهــای خــود باشــند تــا نــوآوری و توســعه فعالیتهــا.
« پیشبینیپذیــری اقتصــاد» حداقــل بــرای یــک دوره فعالیــت یکــی از مهمتریــن مولفههــای ضــروری توســعه فعالیــت فعــاالن اقتصــادی اســت
تــا آنهــا بتواننــد بــر اســاس ایــن شــاخص اقــدام بــه اخــذ تصمیمهایــی کننــد کــه تقویــت تولیــد را در پــی داشــته باشــد.
ســه عنصــر نــرخ ارز ،نــرخ تــورم و تســهیالت بانکــی از مهمتریــن شــاخصهایی هســتند کــه پیشبینیپذیــری اقتصــاد را تحقــق میبخشــند.
امــا تــا زمانــی کــه ایــن ســه شــاخص بــه طــور مــداوم در حــال تغییــر هســتند ،امــکان عمــل بــر مبنــای رفتــار حرفـهای از فعــاالن اقتصــادی گرفتــه
میشــود و رفتارهــای احتیاطآمیــز جــای آنهــا را میگیــرد .طبیعتــا ایــن رفتــار محافظهکارانــه بــر تمامــی بخشهــای فعالیــت از جملــه صــادرات
نیــز اثرگــذار اســت.
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  ۹۹مــا بــا کاهــش حجــم تولیــد ،تعطیلــی برخــی از کســب و کارهــا 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
جبــران خســارتهای اقتصــادی ناشــی از بحــران کرونــا ارایــه داد .تنهــا نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه هزینههــای توقــف یــک فعالیــت
صنعتــی عــددی اســت امــا هزینــه راهانــدازی یــک فعالیــت صنعتــی عــددی بــه مراتــب بزرگتــر اســت .اگــر نــگاه بلندمــدت 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 راهانــدازی مجــدد بخشهــای آن بســیار باالتــر خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه بیــکاری گســترده در ایــن بخــش
میتوانــد منجــر بــه درگیــری بــا دولــت از یــک ســو و تحمیــل هزینههــای هنگفــت بــه دولــت بــه دلیــل پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه نیروهــای از
بیــکار شــده شــود.
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ویــروس کرونــا بســیاری از اشــتباهات و کجرویهــای سیســتم
آموزشــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت کــه مســتلزم تغییــر رویــه و
بازنگــری اساســی در آمــوزش چــه در بخــش دانشآمــوزی و چــه در
مراکــز آمــوزش عالــی اســت .مهمتریــن نشــانهگیری کرونــا در فضــای
آموزشــی« ،کیفیــت آموزشــی» بــود؛ موضوعــی کــه نبایــد از آن غافــل
مانــد ،چراکــه اســتمرار ایــن وضعیــت چرخــه تحصیلــی را بهمــرور فلــج
خواهــد کــرد.
مــدارس از اواخــر بهمنمــاه  1398بــه ســبب شــیوع ویــروس کرونــا و
نیــز قبــل از آن بهعلــت تعطیــات ناشــی از آلودگــی هــوا و بارشهــای
بــرف زمــان آمــوزش زیــادی را از دســت دادنــد؛ ایــام عیــد بــود کــه
خانوادههــا و آموزشوپــرورش دیگــر پذیرفتنــد کــه مــدارس بــاز
نخواهنــد شــد و بایــد در ایــن وادی جــور دیگــری قــدم برداشــت.
صداوســیما پــای کار آمــد و بــا توجــه بــه اینکــه اآلن بایــد فــان پایــه
تحصیلــی ،درس علــوم و ریاضـیاش را تــا فــان صفحــه خوانــده باشــد،
شــروع بــه پیشــروی دروس کــرد.
بســیاری از خانوادههــا دل بــه کار دادنــد و همــراه بــا فرزندشــان شــدند
و اگــر یـک قــدم صداوســیما برمیداشــت ،آنهــا  10قــدم برمیداشــتند؛
امــا چــه بســیار خانوادههایــی کــه چنیــن کاری نکردنــد و حتــی وقتــی
هشــت صبــح درس ریاضــی شــروع میشــد ،خــود و فرزندشــان در
خــواب نــاز بودنــد و چــه کــودکان و نوجوانانــی کــه بــه ســبب شــرایط
خانوادگـی ،نتوانســتند درســی را از تلویزیــون ببیننــد و بیاموزنــد .کمکــم
پــای برنامــه شــبکه آموزشــی دانشآمــوزی (شــاد) وســط کشــیده شــد و
دهنکجیهــا بــه خانوادههایــی کــه گوشــیهای اندرویــد و مــدل بــاال
نداشــتند ،شــروع شــد.
غافــل از آنکــه کیفیــت آموزشــی دراینبیــن درحــال کمرنــگ شــدن
و زنجیــره علمــی (از کالس اول ابتدایــی تــا تحصیــات عالیــه) درحــال
گسســتن بود.جــای نگاههــای آسیبشناســانه دراینبیــن خالــی اســت؛
بایــد قبــول کــرد کــه دانشآمــوز پایــه اولــی کــه بهراحتــی در کارنامــه
تحصیلــیاش نمرههــای توصیفــی بســیار خــوب و عالــی گرفتــه ،در
آینــده بــه ایــن منــوال عــادت خواهــد کــرد و زحمــت کمتــری بــرای
علمآمــوزی خواهــد کشــید.مثال دانشآمــوز پایــه ســوم متوســطه
اول کــه سرنوشــت و تمامــی آینــدهاش در گــرو برگــه هدایــت تحصیلــی
اســت ،در شــرایط پیــش رو ممکــن بــوده بهراحتــی بــا سرنوشــتش بــازی
شــود و امتیــاز مناســب بــرای رشــتهای کــه عالقــه دارد را کســب نکنــد و
درنتیجــه بــه ســمت رشــتههای متفرقــه راهــی شــود.
خانوادههــا بــه مدرســه نرفتــن فرزندشــان و میهمانــی رفتــن و میهمانــی
برگــزار کــردن عــادت کردهانــد و بــا بازگشــایی چنــدروزه مــدارس در
همــدان دیدیــم کــه بســیاری از دانشآمــوزان ابتدایــی بــا تنبلــیای
وصفناشــدنی ،بــه مدرســه نرفتنــد و والدینشــان حتــی آنهــا را از
خــواب نــاز بیــدار نکردنــد و بــه زندگــی بــدون مدرس ـ ه ادامــه دادنــد!
بهراســتی حــال کــه شــرایط غافلگیرانــه شــیوع ویــروس کرونــا پیــش
آمــد و شــاهد ضربــه ســهمگین آن بــر ریشــه کیفیــت آموزشــی
هســتیم ،بایــد چــه قدمهایــی برداریــم؟ اگــر مهرمــاه  99نیــز آمیختــه

بــا کرونــا باشــد ،آیــا بازهــم همیــن آش و همیــن کاســه خواهــد بــود؟
دانشآمــوزان ابتدایــی بهراحتــی کالسهــای مدرســه را یکــی پــس
از دیگــری میگذراننــد ،بچههایــی کــه دسترســی بــه گوشــیهای
هوشــمند ندارنــد ،کنــار زده میشــوند و بازهــم کالس درس یکونیــم
ســاعته و دوســاعته جــای خــود را بــه ویسهــای کوتــاه میدهــد؟
یــا اگــر خبــری از کوویــد  19نباشــد ،آیــا قــرار اســت بازهــم بــه
روشهــای ســنتی برگردیــم و قدمــی بــرای ارتقــای زیرســاختهای
مجــازی برنداریــم و همچنــان درصــورت بــروز شــرایط خــاص غافلگیــر
شــویم؟
بهراســتی کــه دراینبیــن بایــد پذیرفــت مهمتریــن علــت آســیبپذیری
نظــام آموزشــی مــا از هــر بحرانــی ،تنهــا یــک دلیــل دارد و آنهــم جــا
مانــدن از آموزشهــای نویــن بــا توســل بــه ابزارهــای روز و چســبیدن
بــه روشهــای ســنتی اســت .ویــروس کرونــا بســیاری از اشــتباهات و
کجرویهــای سیســتم آموزشــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت کــه
مســتلزم تغییــر رویــه و بازنگــری اساســی در آمــوزش چــه در بخــش
دانشآمــوزی و چــه در مراکــز آمــوزش عالــی اســت.
در دوران شــیوع کرونــا اگرچــه تعطیلــی بخشهــای اقتصــادی و
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!
توقــف در یادگیــری بارزتریــن اثــر ایــن تعطیــات بــود ،بهویــژه بــرای
دانشآموزانــی کــه عملکــرد ضعیفتــری در مدرســه داشــتند و بــا
تــاش و فشــار معلــم بــه آمــوزش واداشــته میشــدند .بــا وقــوع ناگزیــر
تعطیلــی ،ایــن دانشآمــوزان از مدرســه فاصلــه گرفتــه و گرفتــار توقــف
یادگیــری شــدند .شــرایطی کــه نهتنهــا شــکاف بیــن دانشآمــوزان
را بــه ســبب خانوادههایشــان بــه رخ کشــید ،بلکــه ســاعات اســتفاده
دانشآمــوزان از فضــای مجــازی را بــه بهانــه بهرهگیــری از برنامــه
شــاد ،افزایــش داد؛ موضوعــی کــه تــا مدتهــا بایــد روی آن کارکــرد تــا
بتــوان فرهنگــش را جــا انداخــت.از ســویی خطــر افزایــش تــرک تحصیــل
در مناطــق محــروم و افزایــش آســیبهای روحــی و روانــی متحمــل
بــر دانشآمــوزان و خانوادههــای آنهــا وجــود دارد و بهراســتی کــه
کرونــا یــک وضعیــت غیــر مترقبــه ماننــد ســیل ،زلزلــه و آتشســوزی
بــود کــه خانوادههــا و نظــام آموزشــی را غافلگیــر کــرد؛ امــا نبایــد
از ایــن موضــوع غافــل باشــیم کــه اگــر آمادگیهــای الزم را داشــته
باشــیم ،نهتنهــا ایــن تهدیدهــا برایمــان فرصــت میشــود ،بلکــه قــدم
نهــادن در مســیر جدیــد آموزشــی میتوانــد برایمــان شــوق یادگیــری
و مهارتهــای بیشــماری را بــه همــراه داشــته باشــد .بدینســان نیــاز
اســت تــا تولیــد محتــوای آموزشــی قــوی ،آمــوزش بــه والدیــن بــرای
همــگام شــدن بــا ایــن مســیر ،توجــه بــه دانشآموزانــی کــه کــودک کار
هســتند و یــا در مناطــق و خانوادههــای محــروم زندگــی میکننــد ،در
تابســتان در دســتور کار قــرار گیــرد و بدانیــم کــه در مهرمــاه غافلگیــری
نظــام آموزشــی نابخشــودنی خواهــد بــود.

نقشاستانداردسازیونظامارزیابی
ملیکیفیتدررونقتولیدکشور
دکتر مسلم بیات
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران
اســتاندارد و استانداردســازی از پای ـ ه هــای اســتوار و ارکان اصلــی علــم
و فنــاوری اســت و در توســعه فعالیتهــای عمرانــی ،پیشــرفت صنعــت
و رونــق تولیــد نقــش بســزایی داشــته و دارد ،از ایــنرو بهرهگیــری از
اســتانداردها در راســتای افزایــش کیفیــت ســبب دسـتیابیبــه فنـاوری
هــای پیشــرفته در تولیــد هــر محصــول خواهــد شــد.
عمومــاً تصــور میشــود کــه اســتانداردها فقــط حافــظ منافــع
مصرفکننــدگان هســتند؛ اگرچــه ایــن نظــر تــا حــدودی صحیــح اســت
و اســتاندارد بــه نیازهــای فــردی و اقتصــادی مصرفکننــدگان توجــه
خــاص دارد ،ا ّمــا در دنیــای کنونــی استانداردســازی و کیفیــت کاال و
خدمــات از مهمتریــن عوامــل رقابــت محســوب شــده و اســتمرار حرکــت
چــرخ تولیــد و ف ـنآوری و همچنیــن حضــور مؤثــر در بازارهــای داخلــی
و جهانــی ،کامــ ً
ا بــه ایــن موضــوع بســتگی دارد.
ســود حاصــل از رعایــت اســتانداردها بــرای تولیدکننــدگان بســیار بیشــتر
از مصرفکننــدگان اســت ،چــرا کــه از یکســو آثــار مطلــوب تــداوم
حضــور در بــازار و افزایــش ســهم بــازار و رونــق تولیــد را بــرای صاحبــان
ســرمایه بــه ارمغــان م ـیآورد و از ســوی دیگــر منجــر بهصرفــه جویــی
هــای حاصــل از کاهــش ضایعــات و هزینــ ه هــای خدمــات پــس از
فــروش و دوبارهکاریهــای ناشــی از تعمیــر یــا تعویــض کاال یــا قطعــات
و فرآیندهــای معیــوب و ناقــص ،میشــود و در نتیجــه ســبب افزایــش
ســطح کیفیــت محصــوالت و در نتیجــه ارتقــای اعتمــاد عمومــی بــه
محصــول و رونــق تولیــد محصــوالت را خواهــد داشــت.
عوایــد ناشــی از ایــن کار معمــوالً بهقــدری چشــمگیر اســت کــه هرگونــه
ســرمای ه 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 میســازد ،بهطوریکــه در
زمــان کوتاهــی میتواننــد نتایــج ملمــوس آن را در کاهــش هزین ـ ه هــا
و بازگشــت ســرمایه مشــاهده کننــد .امــروزه جهــان نهتنهــا در بخــش
صنعــت ،بلکــه در همــه حــوز ه هــا و عرص ـ ه هــا در حــال تحــول اســت
و استانداردســازی نیــز پــا بهپــای ایــن تحــوالت در حــال گســترش و
توســعه اســت و تقریبـاً همــه عرصـه هــا از جملــه :فعالیتهــای عمرانــی،
ســازندگی ،علمــی و آموزشــی ،کشــاورزی و حتــی فرآیندهــای مدیریتــی
را نیــز در برگرفتــه اســت.
اینــک اســتانداردهای جدیــدی کــه بــه «مدیریــت کیفیــت» موســوم
اســت ،فقــط بــه نتیجــه محصــول نهایــی بســنده نمیکنــد ،بلکــه یــک
خــط تولیــد را از ابتــدا تــا انتهــا زیــر نظــر مــی گیــرد .ایــن مدیریــت
بــه شــکلی هدفمنــد و برنامهریزیشــده ،تحــرک و پویایــی را بــه
بخشهــای مختلــف ســازمانی هدیــه میدهــد.
ســرمایهگذاری در جهــت بهبــود فرآیندهــای ســازمانی و کیفیــت خدمــات
و کاالهــای تولیــدی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای خدمــات گیرنــدگان،
ف کننــدگان داخلــی و نیــز صــدور خدمــات بهویــژه
مشــتریان و مصــر 
خدمــات فنــی و مهندســی بــه ســایر کشــورها و همچنیــن راهیابــی
کاالهــا بــه بازارهــای جهانــی و کاهــش واردات ،مهمتریــن اصــل در
خطمشــی توســعه اقتصــادی محســوب میشــود .هــر کشــور در حــال
توســعه کــه افزایــش و بهبــود ظرفیتهــای مختلــف اقتصــادی را در
رأس برنامــههــای خــود قــرار داده باشــد ،در مییابــد کــه اســتاندارد

کــردن شــاخصهای تولیــد و خدمــات و همچنیــن ســنجش و کنتــرل
کیفیــت مــدام محصــوالت ،یکــی از نــکات اصلــی در برنامــههــای توســعه
و پیشــرفت اســت.
بهعنــوان یــک اصــل پذیرفتهشــده ،کیفیــت فراگیــر محصــول ،زمینهســاز
جلــب رضایــت مشــتریان و عامــل پایــه در حصــول رضایــت ســایر
ذینفعــان یــک ســازمان بــرای رقابتپذیــری و دســتیابی بــه موفقیــت
پایــدار و اساســاً در زمــره مســائل زیربنایــی کشــور اســت؛ بنابرایــن در
دنیــای رقابتــی امــروز بایــد خــود را بــا ســازوکارهای رقابتپذیــری در
حــال و آینــده تجهیــز نماییــم و اصــول نویــن مدیریــت و قواعــد حضــور
در بازارهــای جهانــی را آموختــه و بــه اجــرا درآورد .مهمتریــن ایــن
اصــول رعایــت کیفیــت در تمامــی ابعــاد آن ،اجــرا و اســتقرار ابزارهــا
و سیســتمهای مدیریــت کیفیــت ،الگوبــرداری و اســتفاده از روشهــای
ســنجش و اندازهگیــری معیارهــای موفقیــت اســت .جایــزه ملــی کیفیــت
ایــران در واقــع ابــزاری اســت بــرای اندازهگیــری ایــن معیارهــا و در کنــار
آن وســیلهای بــرای ایجــاد رقابــت ســالم و علمــی در میــان ســازمانها
اعــم از دولتــی و خصوصــی ،تولیــدی و خدماتــی و نمــادی اســت بــرای
ارج نهــادن بــه زحمــات مدیــران ،کارشناســان و محققــان و کارکنانــی کــه
بــه کیفیــت بهــاداده و بــا خالقیــت و نــوآوری در تولیــد محصــول یــا ارائــه
خدمــات نــاب بهعنــوان فلســفه وجــودی ســازمانها ،بــه دنبــال تأمیــن
انتظــارات مشــتریان و کســب رضایــت آنهــا هســتند .در مــدل INQA
هــرم مدیریتــی در بخشهــای مختلــف ازجملــه مســئولیت مدیریــت
ارشــد (تدویــن و نظــارت راهبــردی) ،مســئولیتهای مدیریــت میانــی
(اســتقرار و اجــرای سیســتمهای مدیریتــی) و بخشهــای تولیــدی و
اجرایــی (فرایندهــای تولیــدی و اجرایــی) کام ـ ً
ا موردتوجــه قرارگرفتــه
و هرکــدام از ایــن ابعــاد مدیریتــی دارای معیارهایــی هســتند و هــرم
مدیریتــی را باهــدف موفقیــت پایــدار ســازمان بهطــور کامــل تحــت
پوشــش قراردادهانــد .در ایــن بخــش میتــوان شــباهتهای بســیاری
را میــان معیارهــای مــدل  INQAو مــدل ســرآمدی  EFQMمالحظــه
نمــود.
بخشــی کــه بهطــور خــاص در مــدل  INQAمــورد تأکیــد قرارگرفتــه و
نســبت بــه مــدل  EFQMمعیارهــای حســاستر و ســختگیرانهتری
بــرای آن تعریفشــده اســت ،زنجیــره تأمیــن ،تولیــد و خدمــات پــس
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
محصــول پــس از تحویــل بــه مشــتری در مســیر اســتفاده و خدمــات
پــس از فــروش تعریفشــده اســت.
بــر ایــن اســاس میتــوان ادعــا نمــود کــه مــدل جایــزه ملــی کیفیــت
ایــران ،مدلــی اســت کــه نظامهــای مدیریتــی را بــا تأکیــد بــر فراینــد
تولیــد محصــول تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.
بــر همیــن اســاس هــدف نهایــی فرآینــد ارزیابــی ملــی کیفیــت بهبــود
نظامهــای مدیریتــی بــا تأکیــد بــر فراینــد تولیــد محصــوالت تحــت
پوشــش آن حــوزه اســت کــه در نتیجــه آن بهبــود ســطح کیفیــت
محصــوالت کشــور و رونــق تولیــد و فراهــم نمــودن شــرایط ورود
محصوالتــی ایرانــی بــه بازارهــای جهانــی اســت.
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بــرای دســتیابی بــه جهــش تولیــد نبایــد بــه افزایــش تولیــد محصــول در
کارخانههــا و سیســتمهای تولیــدی متکــی باشــیم زیــرا در ایــن صــورت
فقــط رونــق تولیــد رخ خواهــد داد و ممکــن اســت دســتیابی بــه جهــش
تولیــد کنــد شــود؛ بنابرایــن در شــرایط فعلــی بایــد بــه ظرفیتهــای
داخلــی کشــور توجــه بیشــتری داشــته باشــیم و بهطــور همزمــان بــرای
ایجــاد اقتصــاد دانشبنیــان نیــز برنامهریــزی شــود تــا بــه ســمت
ارتقــای تولیــد داخلــی حرکــت کنیــم .اقتصــاد دانشبنیــان اســتفاده
از دانــش بــرای ایجــاد کاالهــا و خدمــات و یکــی از الزامــات اساســی در
تحقــق جهــش تولیــد اســت و از آنجــا کــه اقتصــاد دانشبنیــان برپایــه
تولیــد ،توزیــع و کاربــرد دانــش و اطالعــات تشــکیل شــده ،اصــاح فضای
کس ـبوکار بــرای تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان اهمیــت زیــادی دارد.
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
بســیار حائــز اهمیــت اســت .در واقــع تولیــد کاالهایــی بــا کیفیــت و
نــرخ رقابتــی ،منجــر بــه جهــش تولیــد ،اشــتغالزایی ،ایجــاد ارزشافــزوده،
افزایــش درآمدهــای کشــور و تامیــن رضایــت مصرفکننــدگان کاالهــای
داخلــی میشــود .امــروزه شــرکتهای تولیــدی و ســازمانها بایــد
بــرای افزایــش اعتبــار و تقویــت برنــد و ارتقــای جایــگاه اجتماعــی ،خــود
را بهدرســتی بــه جامعــه معرفــی کننــد و ایــن امــر جــز در ســایه تولیــد
و ارائــه کاالی مرغــوب و خدمــات رضایتبخــش میســر نخواهــد شــد.
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه وقتــی در فرهنــگ یــک جامعــه جایــگاه،
نقــش و کارکــرد مشــتری بهدرســتی تعریــف و تبییــن شــده و خدمــت
بــه مشــتری بهعنــوان یــک ارزش مطــرح باشــد ،ســازمانها در جایــگاه
اصلــی خــود قــرار میگیرنــد ،بهطــوری کــه هــر ســازمان ،خدمــات بــا
کیفیــت و بــا ارزش بــه مشــتری ارائــه و درنتیجــه رضایــت و وفــاداری
مشــتری را فراهــم میکنــد.
یکــی از عواملــی کــه موجــب تحقــق جهــش تولیــد و توســعه صنعــت
کشــور و بقــا و دوام بنگاههــای اقتصــادی شــده و رقابتپذیــری را در
بــازار جهانــی تضمیــن میکنــد ،کیفیــت کاالهــای تولیــدی اســت.
مهمتریــن دلیلــی کــه باعــث حضــور نیافتــن بســیاری از شــرکتهای
صنعتــی و کشــورها در بــازار جهانــی شــده و رقابــت آنهــا را در ایــن
بازارهــا غیرممکــن کــرده ،فقــدان ویژگیهــای کیفــی در محصــوالت
تولیدیشــان بــوده اســت .همچنیــن بــا گســترش تجــارت جهانــی،
تغییــرات ســریع در الگــوی مصــرف و تقاضــا ،انقــاب در فنــاوری
اطالعــات و نیــز افزایــش در تعــداد و کیفیــت رقبــای محلــی و بینالمللــی
در دو دهــه اخیــر مفهــوم رقابتپذیــری از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
شــده اســت .تولیــد هــر کشــور نقــش مهمــی در رشــد ،رفــاه ،وضعیــت
اقتصــادی و آســایش مــردم ایفــا میکنــد .بســیاری از کشــورها بــا تــاش
زیــاد صنعــت خــود را بــه ســطحی از رشــد و شــکوفایی رســاندهاند کــه
بتواننــد محصــوالت خــود را بــه ســایر کشــورها صــادر کــرده و درصــد
باالیــی از اشــتغال ،درآمــد و ارزش افــزوده کشورشــان را بــه آن اختصاص
دهنــد زیــرا رشــد و جهــش تولیــد عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و آســایش
ســبب تولیــد محصــوالت باکیفیتتــر و مناســبتر میشــود .از ســوی
دیگــر اگــر کشــوری دارای ســازمانها و صنایــع تولیــدی قدرتمنــدی

باشــد کــه تــوان حضــوری موفــق در بازارهــای بینالمللــی را داشــته
باشــند ،قــدرت اقتصــادی آن کشــور نیــز افزایــش خواهــد یافــت .بهبــود
کیفیــت محصــول موضــوع مهــم و حیاتــی در هــر ســازمان و بنــگاه
اســت .درحالحاضــر تولیــد و صنعــت بهعنــوان مهمتریــن بخــش
کس ـبوکار و تجــارت در کانــون توجــه مصرفکننــدگان قــرار گرفتــه و
کیفیــت محصــول ،عنصــری ضــروری در بازارهــای رقابتــی فعلــی شــده
اســت؛ بهویــژه 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
دارد کــه از مهمتریــن آنهــا بســته شــدن حلقــه و چرخــه تحقیــق،
تولیــد و بــازار اســت .بخشــی از ایــن جریــان برعهــده تولیدکننــدگان و
صنعتگــران اســت و بخــش مهــم دیگــر وجــود سیاســتهای حمایتــی
و بسترســازی بــرای رشــد صنعــت و جهــش تولیــد توســط دولــت و
مدیــران اســت.
بههــر حــال توجــه بــه کیفیــت تولیــدات و ارائــه توانمنــدی واقعــی
تولیدکننــدگان بــرای حمایــت مالــی دولــت ضــروری بهنظــر میرســد.
حمایــت از تولیــدات داخلــی کشــور بــرای بررســی مســئله نقدینگــی و
صنعــت ،علــل توقــف و رکــود واحدهــای تولیــدی ،بحــران در صنعــت
ملــی ،بررســی نقــش سیاســت در تقویــت تولیــد ملــی ،اختصــاص
تســهیالت مربــوط بــه خوداشــتغالی و توجــه دادن مســئوالن بــه
رفــع مشــکالت کارگــران و واحدهــای تولیــدی بهعنــوان مهمتریــن
ذینفعــان کــه از مهمتریــن زیرســاختهای ارتقــای کیفیــت و نیــل
بــه کیفیتمــداری و درنهایــت مشــتریمداری هســتند ،ضــروری
اســت .بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد در بحــث تولیــد داخلــی دو موضــوع
کیفیــت و نــرخ همــواره بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .در شــرایط فعلــی
بــرای تحقــق جهــش تولیــد و رونــق کسـبوکار داخلــی ،کیفیــت دارای
نقــش اســتراتژیک اســت کــه بایــد مــورد توجــه تولیدکننــدگان داخلــی
قــرار گیــرد .اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،احســاس مســئولیت و
وجــدانکاری از پیششــرطهای مهــم تولیــد باکیفیــت محصــول
داخلــی اســت و بهاعتقــاد کارشناســان حــوزه اقتصــاد و بــازار ،کیفیــت
محصــول در کنــار نــرخ مناســب ضامــن توســعه فــروش و افزایــش
ســهم بازارهــای منطق ـهای و جهانــی اســت کــه اگــر بهصــورت جــدی
مــورد توجــه تولیدکننــدگان کشــور قــرار گیــرد ،جهــش تولیــد محقــق
میشــود .تحقــق جهــش تولیــد تنهــا بــا تولیــد محصــوالت باکیفیــت
و نــرخ رقابتــی ممکــن اســت و بــا ایــن اقــدام و در راســتای تحــول
اقتصــادی در شــرکتهای تولیــدی ،بازگشــت ســرمایه ،ســود فــروش،
ســهم بــازار ،کاهــش هزینههــا و نــرخ ســهام از رشــد قابلتوجهــی
برخــوردار خواهنــد شــد .بــه ایــن لحــاظ بــرای تحقــق جهــش تولیــد
در شــرایط کنونــی کشــور ،بایــد بــا بهرهگیــری از ظرفیــت نخبــگان
جــوان ،ایجــاد نــوآوری و تمرکــز تولیــد بــر ظرفیتهــا و تــوان داخلــی
و افزایــش بهــرهوری در تمامــی بخشهــای تولیــدی کشــور و توجــه بــه
جهــش در کیفیــت و کمیــت تولیــدات صادراتمحــور ،شــرایط و فضــای
مناســبی بــرای ارائــه محصــول تولیــدی بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی
فراهــم شــود.

مفهومکیفیت،بسیارفراتراز
ساختیکمحصولخوباست
نسرین وفایی
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
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؟
تاکیــد بــر اینکــه کیفیــت بایــد بــر نیازهــای مشــتریان متمرکــز باشــد ،کامــا در ســت اســت .امــا بایــد از حالــت شــعار گونــه خــارج شــود  .در
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 کامـ ً
ا 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.
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کیفیتونقشآندرجهشتولیدوصادرات

اسماعیل امینی
رئیس گروه سنجش نرخ کیفیت کاال سازمان
ملی استاندارد ایران
در دنیــای رقابــت و تجــارت جهانــی کنونــی ،کشــورهای صنعتــی در حــال تــاش
بــرای حفــظ رهبــری در ف ّنــاوری و نــوآوری هســتند و کشــورهای درحالتوســعه
در جســتوجوی دســتیابی بــه آنهــا میباشــند ،لــذا تعییــن معیارهــای
بــرای تخمیــن عملکــرد صنعتــی کلیــه کشــورها بــدون در نظــر گرفتــن ســطح
توســعهیافتگی آنهــا ضــروری بــه نظــر میرســد .ازایــنرو ســازمان توســعه
صنعتــی (یونیــدو) از ســال  2002/2003شــاخص عملکــرد رقابتپذیــری صنعتــی
را مطــرح نمــود .ایــن شــاخص تولیــد و صــادرات کاالهــای صنعتــی کشــورها را
ازنظــر قــدرت رقابتپذیــری میســنجد.
تعریــف دقیــق شــاخص رقابتپذیــری صنعتــی عبــارت اســت از :تــوان کشــورها
بــرای افزایــش حضورشــان در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی ضمــن توســعه
بخشهــای صنعتــی و فعالیتهایــی بــاارزش افــزوده باالتــر و حجــم فــنآوری
بیشــتر.
شــاخص رقابــت پذیــری صنعتــی شــامل  8زیــر 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
صنعتــی مــی شــود و بــه وســیله ســرانه ارزش افــزوده صنعــت ( )MVA pcو
ســرانه صــادرات صنعتــی کشــورها ( )MXpcســنجیده مــی شــود.
بعــد دوم شــامل تعمیــق و ارتقــای فــن آوری کشــورها مــی شــود .بــه منظــور
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 ( )MHVAshو ســهم ارزش افــزوده صنعت
از مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی ( )MVAshســنجیده مــی شــود .کیفیــت
صــادرات کشــورها نیــز بــه وســیله میانگیــن خطــی ســهم صــادرات صنعتــی بــا
تکنولــوژی پیشــرفته و متوســط از مجمــوع صــادرات صنعتی ( )MHXshو ســهم
صــادرات صنعتــی از کل صــادرات ( )MXshبــه دســت مــی آیــد.
در نهایــت ســومین بعــد رقابــت پذیــری در برگیرنــده اثــرات کشــورها بــر روی
تولیــدات صنعتــی جهــان اســت .ایــن اثــرات عــاوه بــر ســهم ارزش افــزوده
کشــورها در ارزش افــزوده صنعتــی جهــان (، )ImWMVAســهم ارزش افــزوده
هــر کشــور در تجــارت صنعتــی جهانــی ( )ImWMTرا نیــز در بــر مــی گیــرد.
براســاس آنچــه گفتــه شــد شــاخص رقابــت پذیــری را مــی تــوان بــر  6عامــل بنــا
نمــود .ایــن عوامــل عبارتنــد از :
 .1سرانه ارزش افزوده صنعت
 .2سرانه صادرات صنعتی
 .3تراکم صنعتی شدن
 .4کیفیت صادرات
 .5نقش هر کشور در سرانه ارزش افزوده صنعت جهان
 .6نقش هر کشور در تجارت صنعتی جهان.
بــا موشــکافی و توجــه بــه ایــن شــاخص کلیــدی میتــوان بــه اهمیــت مقولــه
کیفیــت در ایــن شــاخص پــی بــرد و بــه ایــن موضــوع پــی بــرد کــه کشــورها در
ســطح کالن و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی در ســطح پایینتــر جهــت حضــور
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در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی نیازمنــد توجــه ویــژه بــه مقولــه کیفیــت در
تمامــی فرایندهــا و سیســتمهای خــود میباشــند .ایــن توجــه تنهــا معطــوف بــه
فرآینــد تولیــد کاال و خدمــت نبــوده و دربرگیرنــده تمامــی فرآیندهــا و سیســتمهای
موجــود در واحدهــای تولیــدی و خدمــات میشــود چراکــه بــرای دســت یافتــن بــه
موفقیــت پایــدار نیازمنــد توجــه همهجانبــه بهتمامــی جوانــب دخیــل در کیفیــت
تولیــد و ارائــه خدمــت هســتیم.
اساسـاً مفهــوم کیفیــت و اســتاندارد در کنــار یکدیگــر مبانــی مرتبــط و کاربــردی را
در ارتبــاط بــا کاالهــا ،خدمــات و فرایندهــای آنــان فراهــم میآورنــد.
اســتاندارد مدرکــی اســت دربرگیرنــده قواعــد ،راهنماییهــا و یــا ویژگیهایــی بــرای
فعالیتهــا یــا نتایــج آنهــا بهمنظــور اســتفاده عمومــی و مکــرر کــه از طریــق
همرأیــی فراهــم و بهوســیلهی ســازمان شناختهشــدهای تصویبشــده باشــد و
هــدف آن دســتیابی بــه میــزان مطلوبــی از نظــم در یــک زمینــه خــاص اســت
کــه مبتنــی بــر نتایــج اســتوار علــوم ،فنــون ،تجربیــات و درراه ارتقــاء منافــع مطلوب
جامعــه اســت؛ و مفهــوم کیفیــت بهصــورت عــام بــرآورده شــدن انتظــارت و الزامــات
مشــتری از محصــول اســت.
بــرای درک بهتــر ارتبــاط بیــن اســتاندارد و کیفیــت ،آشــنایی بــا رویکردهــای
کیفیــت بســیار الزم و ضــروری اســت
بهطورکلــی بــرای کیفیــت تعاریــف متعــددی وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه تعاریــف
موجــود بهطورکلــی ســه رویکــرد بــه کیفیــت وجــود دارد کــه عبارتانــد از:
رویکــرد  -1کیفیــت بــه باالتریــن حــد امکانــات یــک محصــول اشــاره دارد کــه
ایــن نــگاه مفهــوم برتــری اســت؛ ماننــد یــک گوشــی همــراه بــا باالتریــن امکانــات
ســاختاری و نرمافــزاری
رویکــرد  -2در نــگاه دیگــر کیفیــت تأمیــن احتیاجــات و انتظــارت موردنظر مشــتری
اســت کــه کیفیــت در ایــن نــگاه بــه متناســب بــودن بــرای مقصــود اطالق میشــود.
رویکــرد-3در نــگاه دیگــر کــه تطابــق بــا الزامــات اســت ،رعایــت و بــرآوردن الزامــات
دیدهشــده اســت.
باوجــود تعاریــف متفــاوت از کیفیــت ،تعریــف آن در اســتاندارد مربوطــه عبــارت
اســت« :میــزان و درجــهای از بــرآورده شــدن الزامــات و خواســتهها اســت»
بــا نگاهــی بــه ایــن تعاریــف میتــوان گفــت کیفیــت یــک امــر نســبی اســت و
کیفیــت قابلقبــول ثابــت نبــوده و بــا انتظــارات مشــتریان مــدام در حــال تغییــر
اســت .ازای ـنرو جهــت حضــور در فضــای رقابتــی بــازار و جهــش تولیــد بــا توجــه
بــه مزیــن شــد ســال  1399بــه شــعار جهــش تولیــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری
(دامــت برکاتــه) توجــه شــرکتها و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی به مقولــه کیفیت
نهتنهــا امــری الزم بلکــه ضــروری اســت .چراکــه بقــای آنهــا در گــروی توجــه بــه
نیازهــای مشــتریان اســت .بــه همیــن جهــت در عصــر جدیــد کــه عصــر انقــاب
صنعتــی چهــارم اســت بــا بهرهگیــری از فناوریهــای برتــر شــرکتها ســعی در
پاســخگویی بــه نیازهــای مشــتریان خــود بــا رعایــت اســتانداردها خــاص محصولی و
فراتــر از آنهــا رعایــت اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت فراگیــر و حرکــت بهســوی
استانداردســازی تمامــی فرایندهــای مرتبــط باکیفیــت محصــول خــود را دارنــد.
ســازمانهای ســرآمد و پیشــرو از مدتهــا قبــل جهــت بقــای خــود بــه ســمت
مدیریــت کیفیــت فراگیــر گام برداشــتهاند و اکنــون ایــن موضــوع بــه موضوعــی
اساســی بــرای تمامــی شــرکتهای و واحدهــای تولیــدی تبدیلشــده اســت چراکــه
الزمــه بقــای آنهــا و حضورشــان در فضــای رقابتــی توجــه بــه مدیریــت کیفیــت
فراگیــر اســت.
توجــه بــه ایــن مهــم درنهایــت منتــج بــه جهــش و رونــق تولیــد ملــی کشــور و
درنتیجــه رقابتپذیــری اقتصــاد کشــور در ســطح ملــی و بینالمللــی خواهــد شــد،
کــه ازایـنرو ســازمانها و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی جهــت بقــای خــود ناچــار
بــه ورود بــه عرصــهی کیفیتبخشــی بــر اســاس مدلهــای مبتنــی بــر تجــارب
زیســته هســتند.
نظــام ارزیابــی ملــی کیفیــت ایــران بــر اســاس مــدل بومــی و ملــی جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران  INQAبــا تصویــب شــورای عالــی اســتاندارد در ســال  1382بنــا
نهــاد شــد تــا زمینهســاز ورود فعــال و منســجم ســازمانها ،واحدهــای تولیــدی و
خدماتــی بــه عرصــه رقابتپذیــری باشــد .خوشــبختانه مجلــس شــورای اســامی
نیــز بــا تصویــب قانــون تقویــت و توســعه اســتاندارد در ســال  1396و تعییــن ایــن
جایــزه بهعنــوان تنهــا جایــزه رســمی حــوزه کیفیــت کشــور ،عــزم جــدی خــود را
بــرای کمــک بــه ارتقــای کیفیــت محصــوالت و زمینهســازی بــرای ورود محصــوالت
ایرانــی بــه بازارهــای جهانــی را نشــان داده اســت.

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 انطباقپذیری با شرایط جدید مفاهیم ...

>>>>

اقدامات موسسات بینالمللی رتبهبندی 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 سيستم حمل و نقل مترو
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پساکرونای
نوآورانه
غزاله انتظامی
کارشــناس فدراســیون صنعت
نفــت ایــران

گســترش ویــروس کرونــا در بســیاری از کشــورهای جهــان ،کرونــا و کاهــش تقاضــای جهانــی نفــت ،تامیــن ایــن درآمــد
کاهــش مســافرتهای زمینــی ،هوایــی و بــه تبــع آن میتوانــد بــا کســری بیــش از  ۵۰درصــد مواجــهشــود و بــه
کاهــش نیــاز بــه ســوخت و نیــز نــزول تقاضــای نفــت و از زحمــت بــه  ۵.۳میلیــارد دالر برســد.
بیــن رفتــن تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا و تنــزل قیمــت پــس مبنــای اقتصــاد کشــور نبایــد بــر فــروش نفــت و
نفــت را در پــی داشــته اســت .همچنیــن کاهــش تقاضــای صــادرات آن در نظــر گرفتــه شــود .اســتفاده از ظرفیــت
نفــت در چیــن طــی دو مــاه گذشــته بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و پتانســیل هــای کارآفرینــی
بزرگتریــن وارد کننــدگان نفــت بــه دلیــل تعطیلــی بخــش از جملــه راه هــای عبــور موفــق از بحــران ویــروس کرونــا
بزرگــی از تولیــدات ایــن کشــور عامــل دیگــری در کاهــش اســت .بــا در نظــر گرفتــن تشــدید اثــرات تحریــم بــر جامعــه
قیمــت نفــت بــوده اســت.

و احتمــال حــذف بســیاری از فعــاالن اقتصــادی ایــران از

البتــه قیمــت همــه چیــز از ذغال ســنگ تــا مــس و همچنین چرخــه اقتصــاد و بــا توجــه بــه ایــن کــه کشــور چیــن
بــازار ســهام بــه واســطه ایــن بحــران آســیب دیــده اســت .مهمتریــن شــریک تجــاری ایــران بــه خصــوص در بخــش
مــی تــوان گفــت تاثیــر گســترش ویــروس کرونــا در اروپــا ،واردات نفــت محســوب مــی شــود؛ مــی تــوان اذعــان کــرد
آســیا و آمریــکای شــمالی بســیار بیشــتر از تاثیــر تصمیــم کــه شــرایط بــه وجــود آمــده ایــن توانایــی را دارد تــا بــه
اوپــک بــر قیمــت نفــت خواهــد بــود .امــا ایــن اثــر موقتــی شــدت اقتصــاد نفتــی کشــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و
اســت و پــس از رفــع همــه گیــری ایــن ویــروس ،شــاید تشــدید اثــرات تحریــم بــر جامعــه را در پــی داشــته باشــد.
ثبــات بــه بــازار نفــت بــاز گــردد!

گذشــته از ایــن شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور ســبب

دولــت ایــران در زمــان ارائــه الیحــه بودجــه ســال  ۱۳۹۹بــه بســته شــدن مرزهــای کشــورهای همســایه از جملــه عــراق،
مجلــس ،قیمــت هــر بشــکه نفــت در ســال آینده خورشــیدی ترکیــه ،ترکمنســتان ،افغانســتان و پاکســتان گردیــده کــه
را حــدود  ۵۰دالر بــرآورده کــرده بــود کــه بــر ایــن اســاس به ایــن مهــم تجــارت خارجــی ایــران و صــادرات کاال بــه
نظــر میرســد بــرآورد درآمــد حاصلــه از نفــت  ۱۰.۷میلیــارد ایــن کشــورها را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت .یکــی از
دالر بــا اتــکا بــه فــروش روزانــه  ۵۹۰هــزار بشــکه نفــت در مهمتریــن راهکارهــا در تغییــر شــرایط اقتصــادی؛ اســتفاده
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ســال  ۱۳۹۹بــوده اســت .امــا بــا ادامــه شــیوع ویــروس از ظرفيــت شــركت هــاي اســتارتاپی اســت .ايــن شــركت

هــا از نظــر انــدازه كوچــك (قابــل مديريتتــر) و بســيار بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ارکان مدیریــت نــوآوری
پربــازده هســتند .بنابرايــن ،يكــي از روش هــای مهــم مــي پیشــبینی آینــده اســت؛ مطلــوب اســت کــه دولــت بــا
توانــد توســعه شــركت هــاي دانــش بنيــان و اســتارتاپی بــا همفکــری تشــکلها ،ســناریوهای مختلــف از پیامدهــای
هــدف حمايــت از بخــش هــاي اقتصــادي و ايــن بــار بويــژه کرونــا را مــد نظــر قــرار دهــد و بــرای هــر ســناریو
بخــش خدمــات باشــد .نــوآوری بــه ســه اصــل طــرح یــا برنامهریــزی جداگانـهای داشــته باشــد تــا بــرای رخدادهــای
دریافــت ایدههــای نــو ،خلــق اثــر و تجاریســازی همــان پســا کرونایــی آمادگــی الزم را کســب کنــد .باتوجــه بــه
اثــر ،پایبنــد اســت .بــرای برنامهریــزی ،هدایــت ،هماهنگــی دســتاوردهایی کــه در بــاال بیــان شــد ،شــرکتهای دانــش
و کنتــرل رونــد نــوآوری نیــاز بــه یــک نــگاه مدیریتــی اســت بنیــان و اســتارتاپی ثابــت کردنــد کــه در مواقــع بحرانــی
کــه در جهــان ایــن نــگاه را مدیریــت نــوآوری مینامنــد .میتواننــد بســیار ایــده پــرداز و عملگــرا باشــند .بــه همیــن
يكــي از موضــوع هــاي جالــب در مديريــت نــوآوري ،اســتفاده ســبب بهتــر اســت دولــت در ســناریوهای خــود نهادهایــی
از ظرفيــت مشــاركت اجتماعــي در فرآينــد خالقيــت و ارائــه را پیشــبینی نمایــد کــه در آن توجــه بیشــتری بــه ایــن
ايــده بــراي حــل مســايلی همچــون بحــران کرونــا نیــز مــی اکوسیســتم نشــان دهنــد (نهادهایــی کــه خالشــان بســیار
باشــد .بــرای عبــور از پاندمــی کرونــا نیــاز اســت کــه دولــت در ایــن ســالها حــس میشــد) و هدفگذاریهایــش را
رویکــردی نوآورانــه اتخــاذ کنــد و بــه صــورت نظاممنــد متناســب بــا درخشــش هــر چــه بیشــتر کســب و کارهــای
ایدههــای جدیــد پختــه نشــده را تجاریســازی نمایــد تــا نوپــا و حمایــت از آنهــا قــرار دهــد.
خالقیــت کســب و کارهــای نوپــا را برانگیــزد و بــه گون ـهای
ایــن خالقیــت را مدیریــت نمایــد کــه سیاسـتهای حمایتــی
و اســتراتژیهایش بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در بخــش
هــا و زیربخــش هــای تاثیرگــذار اجــرا گــردد .امــا چــرا توجــه
بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان ضروریســت؟
از جملــه جدیدتریــن دســتاوردها و اقدامــات انجــام شــده
بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا کــه توســط
شــرکت هــای دانــش بنیــان صــورت گرفتــه و از آنهــا
میتــوان بــه عنــوان بــرکات کرونــا یــاد کــرد؛ مــوارد ذیــل
میباشــد:
• ســاخت دســتگاههای ایرانــی ونتیالتــور ،اکســیژن ســاز،
دســتگاه ســازنده کاغــذ ماســک نانــو و دســتگاه مانیتــور
عالئــم حیاتــی
• مواد شوینده و ضدعفونی کننده
• کیت های تشخیص کرونا
• دوربین اسکنر حرارتی
• لباس محافظ بیمارستانی
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براســاس تحقیقــات جدیــد ،ســطح دو آالینــده اصلــی هــوا
از زمــان آغــاز همــه گیــری کوویــد  ۱۹بــه شــدت کاهــش
یافتــه ،امــا نتیجــه یــک تحقیــق دیگــر حاکــی از افزایــش
یــک آالینــده ثانویــه  -ازن ســطح زمیــن  -در چیــن اســت.
دو مطالعــه جدیــد کــه در مجلــه «Geofysical
 »Research Letters AGUچــاپ شــد ،نشــان
میدهــد کــه آلودگــی دی اکســید نیتــروژن در شــمال
چیــن ،اروپــای غربــی و ایــاالت متحــده در مقایســه بــا مــدت
مشــابه ســال گذشــته ۶۰ ،درصــد کاهــش یافتــه اســت.
دی اکســید نیتــروژن یــک گاز بســیار واکنــش پذیــر اســت
کــه در هنــگام احتــراق تولیــد میشــود و تأثیــرات مضــری
بــر روی ریههــا دارد .ایــن گاز بــه طــور معمــول از طریــق
انتشــار گازهــای گلخانــهای از وســایل نقلیــه ،نیروگاههــا و
فعالیتهــای صنعتــی وارد جــو میشــود.
عــاوه بــر دی اکســید نیتــروژن ،یــک مطالعــه دیگــر
نشــان میدهــد کــه آلودگــی ذرات (ذرات کوچکتــر از ۲.۵
میکــرون) در شــمال چیــن  ۳۵درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ایــن مــاده ،ذره ای از ذرات جامــد و قطــرات مایــع تشــکیل
شــده اســت کــه بــه انــدازه کافــی کوچــک هســتند و در
اعمــاق ریــه هــا نفــوذ کــرده و باعــث آســیب میشــوند.
ایــن دو مقالــه جدیــد بخشــی از مجموعــه ویــژه تحقیقــات
در مجــات  AGUاســت کــه مربــوط بــه همــه گیــری
فعلــی اســت.
جنــی اســتاوراکو ،دانشــمند جــوی در انســتیتوی رویــال

بلژیــک در حــوزه هوانــوردی فضایــی در بروکســل و همــکار
یکــی از مقــاالت ،میگویــد« :چنیــن افــت قابــل توجهــی در
تولیــد گازهــای گلخانــه ای بــی ســابقه اســت .نظــارت بــر
کیفیــت هــوا از طریــق ماهــواره هــا در دهــه  ۱۹۹۰آغــاز
شــد و تنهــا رویــداد قابــل مقایســه دیگــر کــه منجــر بــه
کاهــش کوتــاه مــدت در تولیــد گازهــای گلخانــه ای اســت،
در حیــن رویــداد المپیــک پکــن  ۲۰۰۸چیــن بــه دلیــل
وضــع مقــررات ســخت گیرانــه ثبــت شــده اســت».
بــه گفتــه محققــان  ،بهبــود کیفیــت هــوا احتمــاالً موقتــی
خواهــد بــود  ،امــا ایــن یافتــه هــا بــه دانشــمندان گوشــزد
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
آلودگــی دی اکســید نیتــروژن باعــث افزایــش ســطح ازن
در چیــن شــده اســت .ازن یــک آالینــده ثانویــه اســت
کــه در هنــگام تابــش نــور خورشــید و درجــه حــرارت بــاال
واکنشهــای شــیمیایی را در جــو پاییــن تــر ایجــاد مــی
کنــد .ازن در ســطح زمیــن بــرای انســان مضــر اســت و باعــث
بیمــاری ریــوی و قلبــی مــی شــود.
در مناطــق بســیار آلــوده ،بــه ویــژه در زمســتان ،ازن ســطح
مــی توانــد توســط اکســیدهای ازت از بیــن بــرود ،بنابرایــن

بــا کاهــش آلودگــی دی اکســید نیتــروژن ســطح ازن افزایش
مــی یابــد .در نتیجــه ،اگرچــه کیفیــت هــوا در بســیاری از
مناطــق تــا حــد زیــادی بهبــود یافتــه اســت ،بــه گفتــه گای
بروســر ،دانشــمند جــوی در موسســه هواشناســی مکــس
پالنــک در هامبــورگ آلمــان و نویســنده اصلــی یکــی از
مطالعــات ،هنــوز هــم مــی توانــد یــک مشــکل باشــد .نتایــج
ایــن یافتــه بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا کاهــش دی اکســید
نیتــروژن و ذرات ریــز ،مشــکل ازن حــل نمــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از «American
 ،»Geophysical Unionاســتاوراکو و همکارانــش بــرای
بــرآورد تغییــرات آلودگــی دی اکســید نیتــروژن در مرکــز
اصلــی شــیوع آن در کشــورهای چیــن ،کــره جنوبــی ،ایتالیــا،
اســپانیا ،فرانســه ،آلمــان ،ایــران و ایــاالت متحــده ،از انــدازه
گیــری ماهــواره ای در کیفیــت هــوا اســتفاده کردنــد .آنهــا
دریافتنــد کــه آلودگــی دی اکســید نیتــروژن در طــول دوره
قرنطینــه  ،۲۰۲۰نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال ۲۰۱۹
در شــهرهای چیــن بــه طــور متوســط  ۴۰درصــد و  ۲۰تــا
 ۳۸درصــد در اروپــای غربــی و ایــاالت متحــده کاهــش یافتــه
اســت.
بــا ایــن حــال ،ایــن مطالعــه نشــان داد کــه آلودگــی دی
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
وجــود نداشــت و قبــل از آن ،قبــل از آن ،اقامــت در خانــه

تــا حــد زیــادی نادیــده گرفتــه میشــد .نویســندگان در
تعطیــات ســال نــو ایرانــی پــس از  ۲۰مــارس شــاهد انتشــار
گازهــا بودنــد ،امــا هــر ســال ایــن انتشــار شــدید گازهــا در
جشــن ســال نــو ایرانــی مشــاهده میشــود.
مطالعــه دوم بــه بررســی تغییــرات کیفیــت هــوا در شــمال
چیــن پرداختــه اســت ،جایــی کــه کرونــا ویــروس بــرای
اولیــن بــار در آن گــزارش شــد .ایــن تیــم ســطح دی اکســید
نیتــروژن و چندیــن نــوع آلودگــی هــوا دیگــر را توســط ۸۰۰
ایســتگاه کنتــرل کیفیــت ســطح زمیــن در شــمال چیــن
انــدازه گیــری کردنــد.
براســر و همــکارش دریافتنــد کــه آلودگــی ذرات بــه طــور
متوســط  ۳۵درصــد کاهــش یافتــه و دی اکســید نیتــروژن
بــه طــور متوســط  ۶۰درصــد پــس از شــروع محدودیــت
هــای رفــت و آمــد در  ۲۳ژانویــه کاهــش یافتــه اســت.
بــا ایــن حــال ،آنهــا دریافتنــد کــه میانگیــن غلظــت ازن
ســطح بــا ضریــب  ۲-۱.۵در مــدت زمــان مشــابه افزایــش
یافتــه اســت .در ســطح زمیــن ،ازن از واکنــش هــای پیچیــده
شــامل دی اکســید نیتــروژن و ترکیبــات آلــی فــرار ()VOC
تشــکیل مــی شــود ،گازهایــی کــه توســط انــواع مختلفــی
از محصــوالت خانگــی و صنعتــی منتشــر مــی شــوند ،امــا
ســطح ازن همچنیــن مــی توانــد تحــت تأثیــر شــرایط آب و
هوایــی و عوامــل دیگــر باشــد.
مترجم آیدا علی اکبری
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چهارمیــن دوره انقــاب صنعتــی بــا اشــاعه فنــاوری هایــی
فاصلــه میــان ســپرهای فیزیکــی ،رایانشــی و زیســتی را
کمرنــگ یــا حــذف مــی کننــد ،مشــخص مــی شــود .ایــن
دوره بــا ظهــور فنــاوری هــای نویــن در چنــد حــوزه رباتیــک،
هــوش مصنوعــی ،زنجیــره بلوکــی ،نانوتکنولــوژی ،پــردازش
کوانتومــی ،زیســت فنــاوری ،اینترنــت اشــیا و خودروهــای
خــودران همــراه اســت .ایــن انقــاب ،کل نظــام تولیــد ،فرصــت پرداختــه اســت .فرصــت نــه بــه معنــای عــام آن
مدیریــت و حکمرانــی را در صنعــت و هــر کشــوری متحــول کــه غالبـاً بــا فرصــت طلبــی متــرادف اســت و خیلــی هــا از
مــی کنــد.
ایــن شــرایط تلــخ بهــره هــای بســیار زیــاد و غیــر اخالقــی
ایــن روزهــا بخــش قابــل توجهــی از اخبــار و حــوادث گوشــه در کســب و کار بردنــد و چــه خیانــت هــا کــه در حــق
و کنــار دنیــا بــه ویروســی اختصــاص یافتــه اســت که مــارا در بشــریت کردنــد .فرصــت ،نیــاز بــه داشــتن درک عمیــق تــر
معــرض تهاجــم قــرار داده ،و یــک مهاجــم فراگیــر محســوب از ارزیابــی ریســک ،توجــه جــدی بــه بازنگــری روش هــای
مــی شــود ولــی درســت ماننــد ســایر پدیــده هــا ضــروری کســب و کار بــا رویکــرد هوشمندســازی ،توجــه بیشــتر بــه
اســت کــه چنــد وجهــی بــه ایــن پدیــده و پیامدهایــش فکــر موضــوع تحقیقــات و اهمیــت آن در فرایندهــا و از جملــه
کنیم .
توســعه ،توجــه بیشــتر بــه اهمیــت جایــگاه زیرســاخت
تمامــی بنــگاه هــای مختلــف دنیــا صرفنظــر از دامنــه فعالیت هــای اطالعاتــی و بــاز تعریــف جــدی مفهــوم کار در فراینــد
مــاه هاســت کــه درگیــر بــه نوعــی دســته پنجــه نــرم کــردن توســعه پایــدار ،توجــه بــه مفهــوم مدیریــت تغییــر و نیــز
بــا ایــن ویــروس و پیامدهایــش هســتند و فرآینــد و فعالیتــی خالقیــت و نــوآوری ایــن روزهــا بیشــتر از هرزمــان دیگــری
را نمــی تــوان مثــال زد کــه در زنجیــره تاثیرپذیــری ایــن ایــن مفاهیــم در حالــت پوســت انــدازی قــرار گرفتــه انــد و
ویــروس قــرار نداشــته باشــد .از ایــن جهــت ضــروری اســت اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه ریســک و فرصــت دو ســوی
دقیــق تــر بــه ایــن زنجیــره هــا نگاهــی بیندازیــم.
یــک ســکه هســتند بــاز تعریــف واژه هــا بــه گونــه ای
زمینــه
در
در خصــوص رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
اثربخــش بــه مــا در مدیریــت تغییــرات کمــک خواهــد کــرد.
شناســایی ،پیشــگیری و درمــان کرونــا بســیار گفتــه شــده در ایــن یادداشــت نــه از زاویــه علــم اقتصــاد کــه در خصــوص
و از آنجایــی کــه قطعیــت صــد درصــد در بســیاری از مــوارد آن فــراوان ســخن گفتــه شــده اســت ،بلکــه از زاویــه ســایر
هنــوز وجــود نــدارد بطــور مــداوم بازنگــری ،اصــاح و اطــاع مفاهیــم بــه ایــن موضــوع مــی پردازیــم.
رســانی مــی شــود .در ایــن خصــوص بطــور کلــی توجــه بــه در عــرض همیــن چنــد مــاه کــه بــه یکبــاره بــا حجــم قابــل
چنــد مطلــب اساســی ضــروری اســت.
توجهــی از بکارگیــری امکانــات و منابــع مــورد نیــاز بــه ویــژه
شــاید کمتــر فــرد یــا ســازمانی فکــر مــی کــرد کــه ویروســی بــرای پیشــگیری مواجــه بودیــم میــزان قابــل توجهــی کاالی
بــه ایــن شــکل و بــا ایــن شــدت نــه بخشــی کــه تمــام قاچــاق و تقلبــی و عمدتــا بــدون کیفیــت وارد بــازار شــد و
فرآیندهــا و فعالیــت هــا را متاثــر کنــد .امــروزه موضــوع نتیجــه آن فقــط در معــرض خطــر قرار دادن ســامت انســانها
شناســایی در فرآینــد تشــخیص تاثیــر ایــن ویــروس بــر بــود و ســود سرشــاری کــه عایــد یکســری افــراد و جریانهــا
ســامت فــردی مشــخص اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا شــد .در طــی ایــن مــدت دریافتیــم کــه ســطح نظــارت
کــرده کــه البتــه حجــم نیــاز گســترده بــه ایــن فرآینــد و کنتــرل بــر بــازار و کیفیــت و حتــی قیمــت در شــرایط
شناســایی نیــز منابــع را بــا بحــران جــدی مواجــه ســاخته بحرانــی بــه شــدت آســیب پذیــر اســت و مــا تــوان کنتــرل
اســت .بــر ایــن اســاس بخــش قابــل توجهــی از مطالعــات چنیــن امواجــی را نداریــم در طــی ایــن مــدت دریافتیــم کــه
و تحقیقــات بــه موضــوع شناســایی اختصــاص یافتــه اســت .فرآینــد استانداردســازی و انتشــار و بازنگــری مــداوم آنهــا
بــه ایــن مــوارد مــی تــوان موضــوع روش انتقــال و تاثیــر و حتــی یکپارچگــی منابــع اطــاع رســانی نیازمنــد تغییــر
گــزاری و شــدت را نیــز اضافــه کــرد امــا موضوعــی قابــل رویــه و نــگاه مــی باشــد .دریافتیــم کــه فضــای مجــازی
تامــل تــر اینکــه کمتــر کســی بــه ایــن ویــروس از زاویــه قــدرت و تاثیــر گــذاری بســیار زیــادی در افــکار عمومــی

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
کــه طیــف قابــل توجهــی از انســانها از زوایــای مختلفــی
تحــت شــرایط بحرانــی و خطــر قــرار میگیرنــد ،ســوداگران
فســاد هنــوز توانمندتــر از دیگــران بــه شــیوه حداکثــری از
فرصتهــا بهــره بــرداری میکننــد.
حــال بیاییــم از دریچــه ســازمانی بــه ایــن موضــوع بپردازیم.
تقریبــا در تمامــی ســازمانها بویــژه ســازمانهای بــزرگ کمیته
هایــی بــا اســامی مشــابه کرونــا تشــکیل شــده و فعالیــت
میکننــد و اگرچــه هنــوز ناشــناخته هــای زیــادی در فرآینــد
تشــخیص تــا در مــان وجــود دارد ،مشــکالت اساســی بــه
طــور خالصــه در ایــن مــوارد مطــرح مــی شــود:
 .1هیــچ ارتبــاط ســیتماتیک و نظــام منــدی بیــن ایــن
کمیتــه هــای فرآینــدی از طرفــی بــا هــم و از طــرف دیگــر
بــا نهادهــای حاکمیتــی و کانالهــای رســمی خبــری و اطــاع
رســانی و تصمیــم گیــری وجــود نــدارد و هــم از ایــن جهــت
اســت کــه غالبــا عمــده تصمیمــات در دقیقــه  90آنهــم از
کانالهــای نــه چنــدان رســمی اطــاع رســانی میگــردد.
 .2در کمتــر مــواردی مشــاهده شــده کــه ســازمانها یــک
فعالیــت جامــع و یکپارچــه ارزیابــی فرآیندهــا و فعالیتهــا
را انجــام داده و بــه شــیوه ایــی مــدون بــر امــور مدیریــت
دارنــد .بویــژه در ســازمان هــای بــزرگ کــه مــی بایســتی
تمــام فعالیــت هــا بــه تفکیــک اصلــی و فرعــی کامــا
مــورد بازنگــری و ارزیابــی ریســک جامــع قــرار بگیرنــد و
در خصــوص حــذف ،جابجایــی و بازتعریــف فعالیــت هــا
اقدامــات مناســبی انجــام شــود؛
 .3بــه 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
بــه تغییــر و تحلیــل همــان قوانیــن نیــم بنــد و یــا ناقــص
و گاه ـاً لحظــه ای مــی پردازنــد و تقریب ـاً نــه صرف ـاً بدلیــل
ماهیــت ایــن بحــران ،بطــور روزمــره تصمیــم مــی گیرنــد و
ایــن ناپیوســتگی تصمیمــات لطمــات جبــران ناپذیــری بــه
فرآینــد هــای کســب و کار وارد مــی کننــد و از آنجاییکــه
منابــع انســانی مهمتریــن رکــن تحقــق اهــداف ســازمانی
اســت بیــش از پیــش ضــروری اســت مســئولیت هــا و
اختیــارات در اســرع وقــت مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد و
مطمئنــاً در دراز مــدت ســاختار ســازمان هــا و فرآیندهــا

دســتخوش تغییــر و تحــول اساســی خواهــد بــود؛
 .4کرونــا از جهتــی بهانــه ای شــده بــرای توجیــه کاهــش
بهــره وری و هرجــا کــه فعالیتــی دســتخوش مشــکالت
اساســی اســت بــه ســادگی همــه چیــز بــه کرونــا متصــل
مــی شــود و طبیعــی اســت کــه تحلیــل پیشــرفت فعالیــت
هــا و تفکیــک مــوارد تاثیــر گرفتــه از کرونــا بویــژه بــا وجــود
فرصــت هایــی کــه نادیــده گرفتــه مــی شــود ،کار ســاده
ای نیســت و بــر ایــن اســاس مــی تــوان تمــام مشــکالت و
کاســتی هــا را بــه کرونــا نســبت داد و دالیــل آن را خلــق
کــرد و ایــن بــا مفهــوم مدیریــت بحــران مطابقــت نــدارد.
 .5و بپذیریــم در ایــن دوران هســتند ســازمان هایــی کــه
علیرغــم تمامــی بردارهــای تهاجمــی و منفــی تاثیرگــذار ،راه
پایــداری خــود را بــا حفــظ کیفیــت محصــوالت و خدمــات
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 کامـ ً
ا 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
زیرســاختهای اطالعاتــی و ارتباطــی ،توســعه ســواد رســانه
ایــی و توســعه تفکــر مبتنــی بــر اســتانداردها بویــژه در
پیشــگیری و مقابلــه بــا بحــران و فــرودی آرامتــر در دوران
پــس از بحــران نیازمندیــم.
کرونــا پیــش از آنکــه یــک تهدیــد بــرای ســامت بشــریت
باشــد یــک فرصــت بســیار بــی نظیــر تاریخــی بــرای توســعه
پایــدار اســت و نمــی تــوان صرفــا از منظــر بهداشــتی بــه آن
نــگاه کنیــم اگرچــه مشــابه کرونــا در چنــد دهــه گذشــته
تــا حــدی تجربــه شــده ولــی ایــن تجربــه پوســت انــدازی
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 انقــاب چهــارم صنعتــی مطــرح شــده
بایســتی در دســتور کار ســازمان هــای مختلــف بــا دامنــه
فعالیــت هــای متفــاوت تولیــد کاال و خدمــت قــرار بگیــرد
در شــرایطی کــه در مرحلــه دوم مــوج کرونــا قــرار داریــم،
امیــد آنکــه بــا گــذار از مــوج ســوم و چهــارم کرونــا ،توســعه
انقــاب چهــارم صنعتــی بــا رشــد فزاینــده ای همــراه گــردد.
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نویســنده :مهــدی نظیفــی  :شــرایط پیچیــده دگرگونیهــا،
پدیدههــا ،اختراعــات جدیــد ،نوآوریهــای تکنولــوژی
حتــی شــیوع بیماریهــا هــر لحظــه چهــره جهــان و
اوضــاع اقتصــادی آن را تغییــر میدهنــد .بهویــژه در
شــرایط پاندمــی ویــروس کرونــا کــه طبــق پیشبینیهــای
موسســات معتبــر جهانــی احتمــال ادامــه آن تــا پایــان
امســال جــدی اســت ،داشــتن انعطــاف ســازمانی جهــت
تطبیــق بــا شــرایط جدیــد بــرای بقــای موسســات اقتصــادی
ضــرورت حیاتــی دارد.
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تطبیــق ســاختار و فعالیتهــا بــا ویژگیهــای تغییــرات
شــرایط بحــران اقتصــادی بــرای شــرکتهای اســتارتآپی
کــه بهرغــم شــروع خــوب ،بهدلیــل نوپــا بــودن بــه تغییــر
شــرایط حســاس هســتند ،اهمیــت بیشــتری دارد و بایــد
بهســرعت در دســتور کار قــرار گیــرد.
یافتههــای محققــان نشــان میدهــد بخــش نــرم ســازمان
شــامل اهــداف اســتراتژیک ،چشــمانداز ،ســازماندهی
منابــع انســانی ،میــزان وفــاداری کارکنــان بــه فرهنــگ و
ارزشهــای ســازمان و پایبنــدی بــه اهــداف ســهم اساســی
در موفقیــت آن دارد پــس توجــه کافــی بــه آنهــا ،بــرای رشــد
و تعالــی موسســه ضــروری اســت .وقتــی افزایــش بهــرهوری
گ یــا
و ســودآوری ،اســتراتژیهای جدیــد توســعه ،بــزر 
کوچــک شــدن بخشهایــی از فعالیــت ،عــدم تناســب
ســاختار ســازمانی بــا تغییــرات محیــط و ضعیــف شــدن
جهتگیریهــای اســتراتژیک مدنظــر باشــد موسســات بــه
بازنگــری ســاختار ســازمان احتیــاج دارنــد.
اهــداف اصــاح ســاختار ســازمان شــامل ازبیــن بــردن عــدم

کفایــت ســازمان ،افزایــش بهــرهوری ،تغییــر و انطباق بیشــتر
بــا فعالیتهــای جدیــد و اســتفاده از تمــام تخصصهــا و
تواناییهــا ،ســازماندهی خالقانــه بــا هــدف رهایــی از فعالیــت
ممنوعشــده یــا زیانــده ،گســترش فعالیتهــا ،تمرکــز در
مدیریــت منابــع و تفکیــک مســوولیتهای واحدهــا و افــراد
اســت .ولــی تعدیــل نیــرو ،کاهــش هزینــه ،بهکارگیــری
افــراد ارزانتــر یــا کوچکتــر شــدن ظاهــری یــا تعطیلــی
موسســه خــارج از ایــن بحــث اســت.
نشانههایی که عدمکفایت سازمان را نشان میدهند:
• عــدم برگــزاری جلســات گفتوگــو ،جشــنهای عمومــی
و عــدم مشــارکت کارکنــان
• وجود نداشتن تعلقات سازمانی
• عدم آگاهی دقیق کارکنان نسبت به وظایف
• عــدم رضایــت ذینفعــان موسســه بهویــژه مشــتریان و
کارکنــان
• وجــود چنــد دســتگی بیــن مدیــران و کارکنــان و اجــرای
امــور بــا زور و تهدیــد
• فقــدان نظــام ترفیــع ،شایستهســاالری کــه منجــر بــه
یــأس و نارضایتــی کارکنــان شــده اســت
• همــگام نبــودن ســاختار فعلــی بــا تغییــرات رخ داده در
محیــط داخلــی و بیرونــی موسســه
• عــدم جاریســازی فرهنــگ ثابــت ســازمانی و ارزشهــای
تعریــف شــده در موسســه
• تعییــن نشــدن اهــداف کمــی ،شــفاف نبــودن چش ـمانداز
و اهــداف کلــی ســازمان
• فقدان یکپارچگی بین اجزای درونی ساختار سازمان
• وجود کارکنان مازاد

• یکنواخــت شــدن فعالیــت ســازمان کــه بــرای فعالیــت و
رقابــت بیشــتر ،چالشــی وجــود نــدارد
• شــکایت کارکنــان از مــوارد :شــاد نبــودن ،اضطــراب،
ســردرگمی ،بیتحرکــی ،نگرانــی ،خســتگی غیرمعمــول،
بیانگیزگــی ،کمبــودن دســتمزد ،در جســتوجوی کار
دیگــر بــودن.
در چنیــن شــرایطی طراحــی جدیــد ســاختار ســازمانی،
دخالــت مســتقیم مدیــران ارشــد را طلــب میکنــد.
اینــکار بایــد همــراه بــا شــناخت دقیــق عوامــل بحرانــی
موفقیــت باشــد و دارای مشــخصات :سیســتماتیک ،کلنگــر،
آموزشگــرا ،گفتوگــو محــور ،همــراه بــا صبــر و حوصلــه
فــراوان ،بــا هــدف ایجــاد درک مشــترک همگانــی ،بــا
اجتنــاب از هراسافکنیهــای بیمــورد ،مطالعــه ارزیابــی
دورههــای گذشــته ،بررســی دوبــاره اهــداف اســتراتژیک و
اهــداف کمــی ،تجدیدنظــر در چــارت ســازمانی و پس ـتها،
مطالعــات کارســنجی ،بازنگــری و اصــاح فرآیندهــا ،تعییــن
شــاخصهای کلیــدی عملکــرد باشــد تــا بهینهســازی
فرآیندهــای اجرایــی منطبــق بــر اهــداف ســازمان و آخریــن
تغییــرات محیــط داخــل و خــارج آن باشــد .اثربخشــی آنهــا
را بــا اشــراف کامــل بــر محیــط درون و بیــرون ســازمان و
اطالعــات ذینفعــان بیشــتر کنــد .ســرعت جریــان گــردش
اطالعــات ،پویایــی ،ارتباطــات و یکپارچگــی درونــی ســازمان
را تقویــت کنــد.
آموزشهــای ادواری ،ایجــاد و تقویــت جلســات عمومــی
بحــث و گفتوگــو پیرامــون فعالیــت موسســه همــراه بــا
تمرکــز بــر تصمیمگیریهــای مدیــران ،ســرمایه ،امکانــات،
توانمندیهــا ،ماشــینآالت و افزایــش توانمندیهــای
موسســه را تامیــن میکنــد.
هدایــت اصالحــات برنامهریــزی شــده ســاختار ســازمان بایــد
بــرای انطبــاق بــا موضــوع فعالیــت و اهــداف و ماموریتهــای
تعریــف شــده ،تفکیــک مســوولیت تمــام افــراد ،چابک شــدن
ســازمان ،بهبــود عملکــرد ،افزایــش بهــرهوری و ســودآوری و
تشــدید نظــارت بــر آن را بــا روشهــای مشــخصی تعریــف
کنــد .در ایــن رویکــرد توجــه اصلــی بــه توانمندیهــا و نقــاط
قــوت کارکنــان موجــود و تــاش در جهــت تقویــت آن اســت
نــه تمرکــز بــر نقــاط ضعــف و بیکفایتــی آنهــا .هرگونــه
ســهلانگاری یــا عملیــات اصالحــی را در محــدوده تغییــرات
فــردی کارکنــان و چــارت ســازمان دانســتن ،موسســه را در
معــرض ریســک بــروز بحرانهــای فراگیــر بهخصــوص از
دســت دادن کارکنــان کلیــدی و متخصــص قــرار خواهــد داد.
بــرای اصــاح ساختارســازمان بایــد عوامــل موثــر در
قابلیتهــا و مزیتهــای رقابتــی موسســه شناســایی
میشــوند کــه عبارتنــد از :تواناییهــای نوآورانــه ،قیمــت

تمامشــده پاییــن ،کیفیــت بــاالی خدمــات ،ارزیابــی ســریع
بــازار ســپس عکسالعمــل ســریع ،هوشــمندی رقابتــی،
مهارتهــای تجــاری ،تبلیغــات متناســب بــا بخشهــای
مختلــف مشــتریان ،کارآمــدی نیــروی انســانی و رفتــار
مثبــت ســازمانی آنهــا ،اثربخشــی تجــارب مدیــران ،برندینــگ
برجســته ،ارتبــاط خــوب بــا تامینکننــدگان مــواد و مصالــح
و ماشــینآالت ،ارتبــاط موثــر بــا مشــتریان ،افزایــش ســهم
بــازار و افزایــش حاشــیه ســود.
شــروع اقدامــات اجرایــی بــا جلســات توجیهــی و آمــوزش
کارکنــان شــروع میشــود .ایــن جلســات تــا زمــان اطمینــان
از اینکــه ابهامــات همــه مدیــران و همــه کارکنــان رفــع شــده
و اســترس آنهــا از بیــن رفتــه اســت ،بایــد ادامــه داشــته
باشــد.
تعییــن اجــزای اقدامــات هریــک از واحدهــای اجرایــی و
ابــاغ زمانبندیهــا ســپس جلســات توجیهــی مدیــران
و روســا و سرپرســتان و کارکنــان موثــر بایــد مرتبــا تکــرار
شــود .ارتقــای نرمافــزار یکپارچــه اطالعــات مدیریــت و
بــهروز بــودن لحظــهای اطالعــات ضــروری اســت .حضــور
فعــال و هدایتگرانــه و امیدوارکننــده و الهامبخــش،
شفافســازی اهــداف ،ارتقــای اطالعــات افــراد موثــر ،تاکیــد
بــر مشــارکت همگانــی و اعــام نظــرات بایــد توســط مدیــران
ارشــد انجــام شــود .ایــنکار کارآیــی بیشــتر کارکنــان در
اجــرای اصالحــات ،تشــخیص ســریع انحرافــات و تنگناهــا
و تنظیــم اصالحیــه رفــع تنگناهــا را در پــی خواهــد داشــت.
تصمیمــات فــوری مدیریــت ارشــد در مــورد تقویــت نقــاط
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
انســانی و قدردانــی از آنهــا بهویــژه نیروهــای تخصصــی،
موثــر ،وفــادار بــه شــرکت و مــورد اعتمــاد در همــه ردههــا بــا
صــدور تقدیرنامههــا ،بــذل تشــویقات فــراوان و انگیزههــای
مــادی ،تــاش کارکنــان را بــرای اجــرای برنامــه بــه نهایــت
خواهــد رســاند.
جــذب کارکنانــی کــه مثــل دیگــران فکــر نمیکننــد و دیــد
متفــاوت دارنــد باعــث خواهنــد شــد در هــر شــرایطی حتــی
در شــرایط غیرممکــن بتــوان بهتریــن راهحــل را پیــدا کــرد.
در ماههــای ابتدایــی شــروع اصالحــات ،چالشهــای تداخــل
آن بــا اقدامــات در روال عادی موسســه ،برداشـتهای اشــتباه
کارگــران و کارمنــدان حتــی بعضــی مدیــران مجموعــه،
اختــال 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

19

امیدبخــش در محــل اجــرا ،اجتنــاب از هــر گونه پیـشداوری
و اقدامــات شــتابزده و انعطافهــای مناســب توســط مدیــران
ارشــد بــرای پیشــبرد برنامــه ضــروری اســت .تامیــن خالقانــه
همــه الزامــات موجــب ظهــور و توســعه ســازمانهایی
خواهــد شــد کــه بــا ســاختارهای ســنتی سلســله مراتبــی
تفاوتهــای اساســی دارنــد .دقــت در ایــن الزامــات بهویــژه
در پیشــرفت موسســات اســتارتآپی بســیار اهمیــت دارد.
نمونههــای خــاق اصــاح ســاختار ســازمان در شــرایط
مختلــف
در فرانســه قوانیــن جدیــد ســالهای  ۹۰میــادی ،فعالیــت
کارخانــه فرآوردههــای چوبــی را بــه شــدت محــدود و
غیرقابــل توجیــه کــرد ولــی مشــاوران دولتــی و بانکــی
پیشــنهاد توســعه فعالیــت مبتنــی بــر حفــظ محیطزیســت
شــامل حفــظ بخــش تحقیــق و توســعه کــه در زمینــه
بهکارگیــری ازن بــرای رفــع بــوی ناخوشــایند کارخانــه
چــوب کار میکــرد همــراه بــا حفــظ آزمایشــگاه مجهــز و
ســازماندهی مجــدد کارکنــان را دادنــد .موسســه بــا تولیــد
دســتگاههای تصفیــ ه هــوا ازن بــرای رفــع آلودگیهــای
محیطــی کارخانههــای بهســرعت شــکوفا شــد.
یکــی از محوریتریــن مــوارد ضعفهــای مدیریتــی
شــرکتها ،پراکندگــی فعالیتهــای جــدا از فعالیتهــای
اصلــی موسســه اســت .بایــد همــه فعالیتهــای غیراصلــی
حــذف یــا برونســپاری شــوند .بدیهــی اســت کــه کارخانــه
لبنیــات یــا شــرکت پیمانــکاری نبایــد وارد حمــل تخصصــی
لبنیــات ،مصالــح و  ...شــود وگرنــه بخشــی از ســود فعالیــت
اصلــی در هزینــه مدیریــت نشــده حمــل پنهــان میشــود
و ســودآوری شــرکت را تحتتاثیــر قــرار میدهــد.
برونســپاری حملونقــل بــه شــرکتهای حمــل ،هزینــه
کمتــری خواهــد داشــت.
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در شــرایط بحــران ویــروس کرونــا نیــز ضــروری اســت
موسســات اقتصــادی بــه رکــود فعالیــت تــن ندهنــد بلکــه
بــا هوشــمندی ،فعالیتهــا را بــر الزامــات جدیــد اقتصــادی،
منطبــق و تهدیــد را بــه فرصــت اقتصــادی تبدیــل کننــد.
مدیــرانهوشــمند کارخانههــای زیــر ،خالقیــت انعطــاف در
اصــاح ســریع ســاختار بــا هــدف فــرار از رکــود ایــام کرونــا
را بهخوبــی نشــان میدهنــد:
کارخانــه نوشــابه بــه تولیــد ضدعفونیکننــده تبدیــل
شــد ،تولیدکننــده جــارو برقــی بــه ســرعت بــه ســاخت
دســتگاههای تنفــس مصنوعــی روی آورد ،موسســه تولیــد
ســکههای یــادگاری و کلکســیونی بــا شــیوع کرونــا بــه
تولیــد طلقهــای پالســتیکی محافــظ صــورت بــرای کادر
درمانــی پرداخــت ،موسســه تولیــد کاالهــای لوکســی چــون
عطرهــای خــاص ،ژل ضدعفونیکننــده بــا رایحـهای شــیرین
و خوشــبو تولیــد کــرد .شــارپ ،تولیدکننــده بــزرگ لــوازم

صوتــی تصویــری ظــرف یــک روز بــه تولیــد ماســکهای
پزشــکی پرداخــت ،کارخانــه تولیــد خــودرو از پارچــه صندلی
خــودرو ،ماســک بــا کیفیــت بــاالی پزشــکی تولیــد کــرد.
هنــگام بحرانهــای خــاص ماننــد ویــروس کرونــا کــه ابعــاد
همهجانبــه دارنــد ،ســرعت تامیــن الزامــات انطبــاق ســاختار
ســازمانی بــا شــرایط خــاص اهمیــت اساســی دارد .ایجــاد
ســاختار ســازمانی منعطــف منطبــق بــر دورکاری و ارتباطــات
مجــازی بــرای کاهــش تمــاس افــراد ،اســتفاده از آخریــن
تکنولوژهــای ارتباطــی ،ایجــاد الگوهــای محکــم و فرهنــگ
نویــن کاری ،محــدود کــردن افــراد تحــت سرپرســتی یــک
نفــر بــه حداکثــر  ۱۰نفــر ،ایجــاد چنــد دفتــر کوچــک در
نقاطــی کــه بیشــترین کارکنــان در آنجــا ســاکن هســتند،
ایجــاد گروههــای پشــتیبانی موقــت احتیاطــی بــرای مواقعــی
کــه تعــداد زیــادی از کارکنــان در ردههــای مختلــف بیمــار
شــوند ،ایجــاد شــرایط کاری کمخطرتــر بــرای حفاظــت
کارکنــان کلیــدی و متخصــص از خطــر بیمــاری ،آمــاده
نگهداشــتن نیروهــای موقــت آمــاده بـهکار بــرای برنامههــای
منعطــف تولیــد منطبق با نوســانات ســناریوهای آتــی بحران،
ایجــاد یــا بهروزرســانیهای کانالهــای ارتبــاط موبایلــی
بیــن کارکنــان یــک موسســه بــدون نیــاز بــه هزینــه اپراتــور
کشــوری ،جابهجایــی ســریع کارکنــان از شــرکت دچــار
رکــود موقــت بــه شــرکتهای دیگــر هلدینــگ کــه موقتــا
دچــار افزایــش فعالیــت شــدهاند و افزایــش کیفیــت ارتبــاط
شــفاف مدیــران بــا تمــام الیههــای کارکنــان ضــروری
اســت .شناســایی و رفــع ســریع موانــع قانونــی جدیــد پیــش
آمــده بــرای موسســات و روابــط کار ،بهکارگیــری روشهــای
جدیــد اشــتغال و کاریابــی ،حمایــت قانونــی و اختصــاص
تســهیالت و یارانــه ویــژه بــرای شــرکتهای برخــوردار از
تعالــی ســازمانی باالتــر ،از جملــه تامیــن ایــن الزامات توســط
دولــت اســت .بخــش  ITبهعنــوان بــازوی اساســی واحدهــای
بازاریابــی و تبلیغــات و فــروش بایــد فعالیــت بــرای اســتفاده
از ظرفیتهــای فضــای مجــازی جهــت توســعه فعالیتهــای
بازاریابــی و تبلیغــات هوشــمند را تشــدید و بــرای گســترش
کمــی مشــتریان و رابطــه هوشــمند بــا تمــام ذینفعــان
موسســه در ســطح کشــور اقدامــات جــدی انجــام دهــد.
ســهولت و روانــی ارتباطــات هوشــمند بســیار اهمیــت دارد.
هنــوز نظــر قطعــی در مــورد آینــده نزدیــک نمیتــوان داد
ولــی بایــد امیــدوار باشــیم در شــرایط کنونــی پیــروزی در
چالــش مقابلــه بــا بحــران ویــروس کرونــا ،انعطافپذیــری
موسســات و درجــه هوشــمندی و مهارتهــای مدیریتــی
مدیــران را افزایــش و آنهــا را بــرای روبـهرو شــدن بــا شــرایط
پیچیــده آینــده اقتصــاد جهانــی ،قویتــر از قبــل کــرده
باشــد .واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن تجربــه بــرای همیشــه
همــه مــردم دنیــا را بســته بــه شــرایط آنهــا ،تغییــر داده
اســت.
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بــر میآیــد ،انجــام رتبهبنــدی جامــع بنگاههــای اقتصــادی اســت
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شــیوع کرونــا ویــروس «کوویــد »19-باعــث اختــال بیســابقهای در
عملکــرد بنگاههــا و تهدیــدی جــدی بــرای ســامتی کارکنــان شــاغل
در کســب و کارهــای سراســر جهــان شــده اســت ،از ایــن رو موسســات
معتبــر رتبهبنــدی بینالمللــی میکوشــند بــا حفــظ رونــدکاری خــود
همچنــان خدمــات قابــل عرضهشــان را بــه بنگاههــا ارائــه نماینــد و
کســب و کارهــا را بــرای مواجــه بهتــر بــا بحــران پیــش رو آمادهتــر
ســازند .موسســات رتبهبنــدی بــا فراهــم نمــودن زیرســاختهای فنــی
و پشــتیبانی الزم و اتخــاذ رویکــرد دورکاری کمــاکان در تــاش هســتند
عــاوه بــر ارزیابــی تخصصــی بنگاههــای اقتصــادی و ارائــه گزارشهــای
کارشناســی بــه آنهــا در دوران «کوویــد ،»19-نوســانات و تاثیــرات کوتــاه
مــدت پاندمــی «کوویــد »19-را مــد نظــر قــرار داده و بیشــتر بــر روی
عملکــرد آینــده بنگاههــا متمرکــز شــوند تــا تصویــری واقعــی از شــرایط
اقتصــادی بنگاههــا بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــود.
موسســه اســتاندارد انــد پــورز ( )Standard & Poor’sاعــام 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  23000کارمنــد خــود در 70
کشــور جهــان را اولویــت اصلــی خــود قــرار داده و بــا اتخــاذ سیاســت
دورکاری ( )Remoteســعی نمــوده اســت شــرایط کارکنــان بــا توجــه
بــه شــرایط جدیــد منطبــق گــردد تــا در ارائــه خدمــات بیوقفــه بــه
مشــتریان اطمینــان حاصــل شــود .ایــن موسســه در راســتای ایفــای
نقــش مســئولیتهای اجتماعــی ( ،)CSRخــود را ملــزم بــه حمایــت از
بیمارســتانها و دولتهــا نمــوده تــا نیازهــای اساســی آنهــا را برطــرف
ســازد .همچنیــن ایــن موسســه در تــاش اســت از مشــاغل کوچــک
پشــتیبانی کــرده و در برنامههــای امنیــت غذایــی و تغذیــه گرســنگان
و ارائــه خدمــات پزشــکی بــه آنهــا مشــارکت کنــد .موسســه اســتاندارد
انــد پــورز بــا در نظــر گرفتــن منافــع تمامــی ذینفعــان در صــدد اســت
همچنــان بــا انجــام فعالیتهــای منســجم و یکپارچــه خــود در ســطح
جهــان آثــار منفــی «کوویــد »19-را کمرنــگ ســازد.
موسســه مودیــز ( )Moody’sاعــام کــرده اســت  11000نفــر نیــروی
کار ایــن موسســه در  40کشــور جهــان طــی دوران «کوویــد »19-از راه
دور ( )Remoteکار خواهنــد کــرد .بنــا بــر اظهــارات مســئوالن ایــن
موسســه ،مســائل بهداشــتی و ایمنــی کارکنــان در اولویــت قــرار گرفتــه و
بــا ادامــه رویکــرد کار از راه دور ،اطمینــان حاصــل شــده اســت کارمنــدان
بــا بهرهگیــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTنقشــی کارآمــد
بــرای مشــتریان ایفــا مینماینــد .ایــن موسســه در راســتای ایفــای
نقــش مســئولیت اجتماعــی ( ،)CSRمبلــغ یــک میلیــون دالر را بــرای
امــور انساندوســتانه و کمــک بــه کســب و کارهــای کوچــک و مســائل
آموزشــی اختصــاص داده اســت.
موسســه رتبهبنــدی فیــچ ( )Fitch Ratingsاعــام کــرده اســت
 2000کارمنــد ایــن موسســه در ایاالت متحــده و بســیاری از مناطق اروپا
و آســیا بــرای هفتههــای متمــادی اســت کــه بــه انجــام کار از راه دور
( )Remoteمشــغول هســتند .ایــن موسســه از ژانویــه  2020از نزدیــک
چالــش «کوویــد »19-را رصــد نمــوده و ســعی کــرده اســت ایمنــی و
رفــاه کارمنــدان و اســتمرار فعالیــت آنهــا را مهیــا نمایــد .زیرســاختهای
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTموسســه رتبهبنــدی فیــچ کامــا
قــادر بــه پشــتیبانی از ایــن اقدامــات بــوده و مشــتریان میتواننــد بــه
امنیــت و محرمانگــی اطالعــات خــود و پروتکلهــای در نظــر گرفتــه
شــده اطمینــان کامــل داشــته باشــند .ایــن موسســه آمادگــی دارد
در صــورت نیــاز عملکــرد منطقــهای ،ملــی و محلــی خــود را اصــاح
نمایــد تــا عــاوه بــر ارتقــای ســطح امنیــت شــخصی بــرای مشــتریان،
اختاللــی بــه کســب و کار آنهــا وارد نشــود .موسســه رتبهبنــدی
فیــچ بــه طــور مســتمر بــا مشــتریان در ارتبــاط بــوده و تعــداد قابــل
توجهــی از آموزشهــای زنــده خــود را بصــورت آنالیــن ()Webinar
در دســترس آنهــا قــرار داده اســت .بنــا بــر اظهــارات مســئوالن ایــن
موسســه در حالــیکــه در رتبهبنــدی بنگاههــای اقتصــادی معیارهــای
اطالعــات مالــی ،عملیاتــی و مدیریتــی لحــاظ شــدهاند ،هــم اکنــون
ســعی گردیــده اســت نوســانات کوتــاه مــدت بحــران «کوویــد »19-مــد
نظــر قــرار گرفتــه شــده و بیشــتر بــر روی انتظــارات و پیــش بینیهــای
عملکــرد آینــده بنگاههــا تمرکــز گــردد تــا تصویــری واقعــی از آنهــا بــه
معــرض نمایــش گذاشــته شــود.
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جیــم مــاروس فایننشــال برنــد پــس از دوران همهگیــری
ویــروس کرونــا ،دنیــای بانکــداری بــا قبــل از ایــن
همهگیــری بســیار متفــاوت خواهــد بــود .شــیوه انجــام
امــور بانکــی از ســوی مــردم ،آینــده مشــاغل ،اســتفاده از
فنــاوری نویــن و ارزش نامهــای تجــاری همگــی بــه مدتــی
وابســته اســت کــه طــول خواهــد کشــید تــا «شــرایط نرمــال
جدیــد» حاکــم شــود .نــگاه بــه آینــده بنیانــی مناســب بــرای
درک اقداماتــی اســت کــه اکنــون بایــد انجــام داد .هــر روز
بیشــتر آشــکار میشــود کــه کل اکوسیســتم بانکــداری و
نحــوه تعامــل مشــتریان بــا ســازمانهای مالــی تحتتاثیــر
همهگیــری ویــروس کرونــا از اســاس متزلــزل شــده اســت.
در آینــده هنگامــی کــه بــه ایــن دوران نــگاه میکنیــم دوره
حاضــر را دوره متمایزکننــده قبــل از همهگیــری و شــرایط
نرمــال جدیــد توصیــف خواهیــم کــرد.
در بخــش اعظــم تحقیقاتــی کــه قبــل از همهگیــری کنونــی
دربــاره تحــول دیجیتــال ،تجربــه مشــتری ،اســتفاده از دادهها
و تحلیــل پیشــرفته ،نــوآوری و فنــاوری انجــام شــد کامــا
مشــخص بــود کــه رهبــران ایــن صنعــت میداننــد چــه
اقداماتــی بایــد انجــام شــود و در بســیاری از مــوارد ،آنهــا
از نقشــه راه نیــز مطلــع بودنــد .امــا صرفــا اضطــراری بــرای
اقــدام فــوری یــا ســریع وجــود نداشــت ،زیــرا مــا در دورهای
پررونــق زندگــی میکردیــم .امــا حــاال همــه چیــز تغییــر
کــرده اســت .در دوره جدیــد ،محیطــی را شــاهد خواهیــم
بــود کــه در آن بســیاری از امــور شــکل متفاوتــی خواهنــد
داشــت :نحــوه تکمیــل شــدن کار ،نحــوه انجــام امــور بانکــی
از ســوی مشــتری ،نحــوه یادگیــری مهارتهــای جدیــد از
ســوی کارکنــان ســازمانها و نحــوه درک نامهــای تجــاری
از ســوی مشــتریها همگــی متفــاوت خواهــد بــود .میــزان
ریش ـهدار شــدن ایــن دگرگونیهــا بــه دینامیــک تجــاری و
مســائل اجتماعــی و نیــز مــدت زمــان رســیدن بــه تعــادل
جدیــد وابســته اســت.
کوگنیزانــت ،یکــی از موسســات تحقیقاتــی کــه در حــوزه
فنــاوری اطالعــات و آینــده کار فعالیــت میکنــد بــه بررســی
اثــرات همهگیــری ویــروس کرونــا ،پنــج ســال پــس از دوران
کنونــی پرداختــه اســت یعنــی اثراتــی کــه ایــن همهگیــری
بــر شــغلها ،تحصیــل ،ســرگرمیها ،تجــارت الکترونیــک،
مشــارکت بشــر و مســائل زیســتمحیطی خواهــد داشــت.
بــا دقــت در ایــن پیشبینیهــا میتــوان چشــماندازی از
آینــده بانکــداری و آنچــه ایــن صنعــت اکنــون بایــد انجــام
دهــد پیــدا کــرد ،یعنــی روزهــا ،ماههــا و ســالها جلوتــر از
تحقــق آن آینــده و بــه ایــن ترتیــب بــرای آن دوران آمادهتــر
خواهیــم بــود.
یــک تحــول مهــم تحتتاثیــر همهگیــری ویــروس کرونــا،

دیجیتالــی شــدن یــک شــبه جهــان اســت .قبــل از بحــران
کنونــی ،صنعــت بانکــداری مدتهــای طوالنــی را بــه بحــث
دربــاره دیجیتالــی شــدن گذرانــد امــا تنهــا  ۱۵درصــد
ســازمانها خــود را رهبــران تحــول دیجیتــال محســوب
میکردنــد .در واقــع طــی یــک دهـهای کــه از بحــران مالــی
ســال  ۲۰۰۸میگــذرد و طــی آن اقتصــاد جهــان دورانــی رو
بــه رشــد را ســپری کــرده تعــداد بســیار کمــی از ســازمانها
در مســیر یــاد شــده بــا ســرعت حرکــت کردهانــد .بــا شــروع
همهگیــری ویــروس کرونــا همــه چیــز تغییــر کــرده و ایــن
تغییــر بهشــدت ســریع بــوده اســت .ســازمانها مجبــور
شــدند بــه مشــتریهای خــود امکانــات بانکــداری دیجیتــال
بهعنــوان جایگزیــن خدمــات قبلــی ارائــه کننــد و کارمنــدان
وادار شــدند در ایــن مســیر حرکــت کننــد.
موسســه گوگنیزانــت میگویــد بــا شــروع ایــن همهگیــری،
هــر آنچــه میتوانســت بــه شــکل آنالیــن درآیــد بــه ایــن
شــکل درآمــده اســت .بــرای آن دســته از ســازمانها کــه
بــرای ایــن تحــول آمــاده نبودنــد فرصتهــا از میــان رفتــه
اســت ،از رضایــت مشــتریها کاســته شــده و کارآیــی
کارکنــان کافــی نبــوده اســت .بســیاری از ســازمانها بــه
جــای آنکــه صرفــا بــا نظــم جدیــد جهانــی ســازگار شــوند
راههایــی یافتهانــد تــا بــه آن ســوی محیطــی برونــد کــه
قبــا ممکــن بــه نظــر میرســید .یکــی از مثالهــای خــوب
در ایــن زمینــه اقــدام معلمــان اســت .آنهــا بــه دانشآمــوزان
و دانشــجویان فرصــت دادنــد فراســوی دروس متعــارف ،بــه
تحقیــق و بررســی بپردازنــد یعنــی آموختــن بــار دیگــر بــه
موضوعــی ســرگرمکننده و شــادی بخــش تبدیــل شــد .در
بخــش بانکــداری بــا اســتفاده از فناوریهــای ویدئویــی،
همــکاری بیشــتری پدیــد آمــد و رونــد نوآوریهــا کــه قبــا
ماههــا طــول میکشــید ســرعت پیــدا کــرد.
چنــد پرســش مهــم مطــرح اســت :چــرا وقتــی زمینههــای
تحقــق دگرگونــی دیجیتــال فراهــم شــده ،بانکــداری یــا
آمــوزش بــه عقــب بازگــردد؟ چــرا بایــد یــک موسســه مالــی
از مشــتریها بخواهــد بــه شــعبه مراجعــه کننــد تــا مراحــل
افتتــاح حســاب یــا درخواســت وام را تکمیــل کننــد؟ چــرا
نبایــد تمامــی موسســات و ســازمانها موانــع دیجیتالــی
شــدن را رفــع کننــد و روندهــای دیجیتالــی شــدن خــود را

بــه همــان صورتــی درآورنــد کــه ســازمانهای پیشــرو از آن بهرهمنــد هســتند؟ آینــده جدیــد بــرای کار و حرفــه ،تحولــی
اســت کــه تحتتاثیــر همهگیــری ویــروس کرونــا تحقــق خواهــد یافــت .بحــث دربــاره کار از خانــه بــرای اکثــر کارکنــان
بانکهــا 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 میشــد .معمــوال تقاضاهــا بــرای کار از خانــه نادیــده
گرفتــه میشــد ،زیــرا ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه ایــن شــیوه کار ســبب افــت بهــرهوری شــود .هنگامــی کــه همهگیــری
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 برنامههــای جدیــد کاری تدویــن شــد طــوری کــه بیــن نیازهــای
خانــواده و کار تــوازن بهوجــود آمــد.
در آینــده برخــی نیروهــای کار بــه دفاتــر بــاز خواهنــد گشــت ،امــا بســیاری چنیــن نخواهنــد کــرد .موسســه گوگنیزانــت
میگویــد دفاتــر کار بهطــور کامــل از میــان نخواهنــد رفــت ،امــا مفهــوم  ۴۰تــا  ۶۰ســاعت کار در هفتــه در محیــط کار
از میــان م ـیرود .دفتــر کار محصــول ســومین انقــاب صنعتــی بــود .چهارمیــن انقــاب صنعتــی کــه قبــل از همهگیــری
ویــروس کرونــا در آغــاز آن بودیــم تحتتاثیــر ایــن همهگیــری بــا ســرعت بــه پیــش رفتــه و دفتــر کار یکــی از قربانیــان
آن اســت .قبــل از همهگیــری ویــروس کرونــا ،صنعــت بانکــداری نســبت بــه قبــل از بحــران مالــی ســال  ۲۰۰۸بســیار
قدرتمندتــر بــود ،امــا قبــل از بحــران کنونــی نیــز نیــاز بــه اســتراتژیهای متفــاوت در حــوزه بازاریابــی ،نــوآوری و بانکــداری
دیجیتــال کامــا احســاس میشــد .پرســش مهــم ایــن اســت کــه آیــا نهادهــای مالــی پــس از بحــران کنونــی بــه مدلهــای
نئوبانکــداری پایبنــد باقــی خواهنــد مانــد یــا نــه؟ پیــش از بحــران همهگیــری ویــروس کرونــا ،صنعــت بانکــداری دورانــی
پــر رونــق را ســپری میکــرد .بهرغــم افزایــش رقابــت از ســوی نهادهــای مالــی غیربانکــی و افزایــش مســتمر انتظــارات
مشــتریها ،اکثــر بانکهــا و اتحادیههــای اعتبــاری بیــش از هــر زمــان دیگــر از بحــران ســال  ۲۰۰۸قدرتمنــد بودنــد.
امــا طــی چنــد هفتــه دنیــای بانکــداری میزانــی بــاال از اختــال را تجربــه کــرد کــه همــه چیــز را از حالــت قبلــی خــود کــه
طبیعــی محســوب میشــد تغییــر داده اســت .در نحــوه عملکــرد بانکهــا ،کار کارمنــدان و شــیوه انجــام امــور بانکــی از ســوی
مشــتریها تغییــر بهوجــود آمــده اســت .بانکهــا و اتحادیههــای اعتبــاری بایــد از ایــن دوران اختــال و تحــول بــرای
از نــو ســاختن خــود بهــره ببرنــد .اکنــون دوره ای اســت کــه در آن نهادهــای بانکــی بایــد بــه درک انتظــارات مشــتریها
بپردازنــد .ایــن شــامل نحــوه اســتفاده بانکهــا از دادههــا ،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  19چالــش هــای بســیاری را تاکنــون
بــر اقتصــاد جهانــی و زندگــی روزمــره مــردم تحمیــل کــرده
اســت و همچنیــن در آینــده عواقــب وســیعی در ورای
گســترش بیمــاری خواهــد داشــت .بــر اســاس گــزارش
ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  ،2020شــیوع ویــروس
کرونــا نزدیــک بــه یــک ســوم جمعیــت جهــان را تحــت
تاثیــر قــرار خواهــد داد .در طــی ایــن دوره ،دولــت هــا
در ابتــدا بــرای نجــات جــان انســان هــا بایــد بــه ســرعت
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
منفــی اقتصــادی ایــن بیمــاری را کاهــش دهنــد .در حــال
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.
بــر اســاس آمارهــای اعــام شــده ،بررســی اولیــه کســب
وکارهــای کوچــک و متوســط در مــاه مارس  2020در کشــور
ایتالیــا بــه عنــوان یکــی از کشــورهایی کــه بیشــترین مرگ و
میــر را داشــته اســت نشــان داد کــه  ٪۷۲از  ۶۰۰۰شــرکت
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  ،%۹۸گردشــگری  ،٪۸۹مــد  ٪۷۹و مــواد غذایــی ٪۷۷
اســت .بررســی اولیــه کســب و کارهــای ایــران در اســفندماه
1398نشــان مــی دهــد کــه  %۶۵فعالیــت هــای اقتصــادی
بــا کاهــش تولیــد و خدمــات مواجــه بــوده اســت .همچنیــن
نتایــج بدســت آمــده نشــان مــی دهــد کــه  %۳۱فعالیــت
هــای اقتصــادی بــا تغییــر تولیــد همــراه نبــوده و تولیــد در
 %۴مــوارد افزایــش یافتــه اســت.
در عیــن حــال ،ایــن بحــران یــک محــرک قــوی بــرای
خالقیــت و نــوآوری دیجیتــال شــده اســت ،عــدم توجــه
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
کارآفرینــی ،خالقیــت ،کوچــک مانــدن مقیــاس فعالیــت

هــای ایــن کســب و کارهــا و دســت نیافتــن بــه رشــد
اقتصــادی مناســب شــود .همیــن موضــوع ضــرورت پرداختــن
بــه نــوآوری هــای دیجیتــال در شــرایط کنونــی و شــیوع
ویــروس کرونــا و تغییــر ســبک زندگــی افــراد در جامعــه را
نمایــان مــی ســازد.
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
در بحــران کرونــا مــی توانــد یــک کســب و کار را از مــرگ
حتمــی نجــات دهــد .جهانــی کــه مــا در آن زندگــی مــی
کنیــم بــه طــور مــداوم در حــال تغییــر اســت؛ دگرگونــی
هــای قابــل توجــه در جامعــه ،نحــوه دیــدن فرصــت هــا و
شــیوه پاســخ بــه چالــش هــا توســط افــراد جامعــه ،تغییــرات
بنیــادی در دیــدگاه افــراد جامعــه ،باعــث شــده تــا از ایــده
هــای نوآورانــه اســتقبال خوبــی بعمــل آیــد.
پژوهــش هــای بیــن المللــی در مــاه ِمــی  2020نشــان 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
را ســپری مــی کننــد .ایــن بــدان معناســت کــه انعطــاف
پذیــری یــک اصــل اســت .کارلــو در ســال  2020بیــان مــی
کنــد کــه تولیــد فزاینــده ،نمونــه خوبــی از اجرایــی شــدن
انعطــاف پذیــری در فنــاوری اســت ،بــه عنــوان مثــال از یــک
چاپگــر ســه بعــدی کــه بــرای تولیــد قطعــات هواپیمــا بــه
کار مــی رود ،در شــرایط بحــران کرونــا مــی تــوان بــرای
تولیــد دســتگاه هــای تهویــه هــوای تنفســی ،اســتفاده کــرد.
از ســوی دیگــر ،پاندمــی ویــروس کرونــا موجــب شــده
کــه انجمــن نــوآوری و فنــاوری اروپــا ( )EITپشــتیبانی
منحصــر بــه فــردی را در سرتاســر اروپــا از دانــش آمــوزان،
کارآفرینــان و نوآورانــی کــه خــود را وقــف یافتــن راه حــل
هــای خالقانــه بــرای تغییــرات جهانــی کــرده انــد ،داشــته
باشــد .تحــت همــکاری ایــن موسســه ،هشــت انجمــن دانــش
و نــوآوری دیجیتــال ( ،)KICsخــود را تجهیــز کــرده و
فعاالنــه بــه شــیوه ای اســتراتژیک و عملیاتــی بــه چالــش
هــای کوتــاه مــدت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا ،پاســخ
داده و همچنیــن چالــش هــای قابــل انتظــار اقتصــادی و
اجتماعــی آینــده را پیــش بینــی مــی کننــد.

انجمــن نــوآوری و فنــاوری اروپــا بــه منظــور پشــتیبانی از
پاســخ جهانــی بــه ایــن پاندمــی از طریــق فعالیت هــا و منابع
ملمــوس و راه حــل هــای تقویــت شــده توســط کارآفرینــان
و ســازمان هــا ،واکنــش نشــان مــی دهــد .بنابرایــن ،ایــن
انجمــن ،ابتــکار پاســخ بــه بحــران را بــه عنــوان بخشــی
از تــاش هــای جمعــی ملــل متحــد در مبــارزه بــا بحــران
ویــروس کرونــا شــروع کــرده اســت .هیئــت مدیــره موسســه
اروپایــی نــوآوری و فنــاوری 60،میلیــون یــورو از بودجــه
مــازاد خــود را بــرای کارآفرینانــی اختصــاص داده اســت کــه
راه حــل هــای بســیار موثــری را بــرای مبــارزه بــا چالــش
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
از پــروژه پاســخ بــه پاندمــی ،امــکان پذیــر ســاخته و از
اســتارت آپ هــای خــاق ،ســازمان هــای صنعتــی و بنــگاه
هــای کوچــک ،کــه در بهبــودی ســریع اقتصــاد ضــروری
هســتند ،پشــتیبانی مــی کنــد.
بــر اســاس گــزارش ســال  2019شــاخص جهانــی نــوآوری
کشــور ایــران بــا رتبــه  61نســبت بــه رتبــه  120در ســال
 ،2014رشــد چشــمگیری در زمینــه توســعه اقتصــاد
دانــش بنیــان داشــته اســت و بــه همیــن دلیــل در میــان
اقتصادهایــی بــا بیشــترین رشــد در زمینــه نــوآوری و نیــز
پیشــرو در نــوآوری در منطقــه آســیای جنوبــی و مرکــزی
قــرار گرفتــه اســت.
بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد در حــال حاضــر
کــه عــاوه 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
بــا ایــن ویــروس فعــال شــده انــد بــه نظــر مــی رســد کــه
یکــی از سیاســت هــای مهــم دولــت در شــرایط کرونــا و
پســاکرونا حمایــت از ایــن شــرکت هــا باشــد .از ســوی
دیگــر بــا توجــه بــه آمارهــای اشــاره شــده در ایــن مقالــه،
کســب وکارهــای متوســط و کوچــک در شــرایط زندگــی
همــراه بــا قرنطینــه جــزء صنایــع آســیب پذیــر تلقــی مــی
گردنــد کــه بایســتی بــرای پایــداری در ایــن محیــط حتمــا
تغییراتــی در مــدل کســب وکار خــود ایجــاد کننــد و بــه
ســوی ارائــه خدمــات الکترونیکــی و طراحــی ایــده هــای
نوآورانــه دیجیتــال برونــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه آنچــه ارائــه
گردیــد بــه نظــر مــی رســد تمامــی کســب و کارهــا در ایــران
بایــد تــا حــد امــکان بــه عملیــات نوآورانــه متصــل شــده
و آن هــا را بــه راه بیاندازنــد .بــکار گیــری فنــاوری هایــی
نوآورانــه ،بــرای بهینــه ســازی ،افزایــش ســودمندی و کــم
کــردن زمــان تعطیلــی کســب و کارهــا ،مناســب هســتند.
در شــرایط امــروز ،ویــروس کرونــا توانســته اســت بــه آســانی
ســود حاصــل از ارائــه ایــده هــای نوآورانــه ی دیجیتــال را
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  ،19درحــال ظهــور اســت .بنابرایــن مــی تــوان
تاکیــد کــرد کــه بحــران کنونــی کوویــد  19بــه 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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ســامانه هــاي حمــل و نقــل عمومــي در جهــان يکــي از
پرتجمــع تريــن نقــاط دنياســت کــه روزانــه ميليــون هــا
نفــر را در شــهرهاي کوچــک و بــزرگ جابجــا مــي کننــد
و از جملــه مهمتريــن ســامانه هــاي حمــل و نقــل عمومــي
انبــوه بــر در جهــان متــرو محســوب مــي گــردد کــه در روز
ميليــون هــا نفــر بــه ايســتگاهها و قطــار هــاي متــرو وارد
مــي شــوند ،ايــن موضــوع زمانــي اهميــت پيــدا مــي کنــد
کــه بيمــاري اپيدمــي خطرنــاک ماننــد کرونــا نيــز در بيــن
مــردم شــايع گــردد .بطوريکــه از يــک طــرف مــردم نيــاز
و تقاضــا در طــول روز بــراي رســيدن مقصــد را دارنــد و از
طرفــي ديگــر بــا يــک تهديــد جانــي جــدي مواجــه هســتند
و ايــن موضــوع مديــران شــهري را بــا چالــش اساســي مواجــه
کــرده اســت.
شــايد در چنــد مــاه قبــل ســخن از تعطيلــي يــا تعليــق
قطارهــاي متــرو تهــران بــه ميــان مــي آمــد ،بــراي مــا شــبيه
يــک شــوخي بــود و بــاور آن بســيار دشــوار ،امــا ويــروس
کرونــا ايــن را بــه واقعيــت بــدل کــرد و متــرو تهــران در
اســفند و فرورديــن بــا حداقــل ظرفيــت و بــا ســرفاصله
زمانــي طوالنــي مــدت ســرويس دهــي نمــود کــه ايــن

موضــوع بــراي اســفند مــاه شــهر تهــران کــه مــردم در جنــب
و جــوش شــب عيــد بودنــد از آغــاز بهــره بــرداري خطــوط
متــرو تــا کنــون ســابقه اي نداشــت .بــا تعطيلــي مراکــز
خريــد ،بــازار و ادارات و بانــک هــا مراجعــات و تــردد مــردم
در داخــل ايســتگاههاي متــرو را بــه حداقــل رســاند و رونــق
حرکــت مــردم در ايســتگاههاي متــرو متوقــف شــد ،ايــن
اتفــاق بــه مثابــه ايــن بــود کــه روح را از جســم ايــن ســامانه
گرفتــه باشــند ،اماکــن تجــاري و غرفــه هــاي متــرو تعطيــل
شــده و هــزاران نفــر در کــه ايــن قســمت هــا مشــغول بودنــد
از تــرس کرونــا بــه قرنطينــه رفتنــد و بخــش عمــده اي از
درآمــد و معــاش روزانــه خــود را از دســت دادنــد.
امــا آنچــه کــه تشــريح گرديــد همــه ماجــرا نبــود زيــرا فعــال
بــودن خطــوط و ايســتگاه هــاي متــرو بــه منزلــه حضــور
کارکنــان ،راهبــران قطــار ،راهبــران و تکنســين هــاي مراکــز
کنتــرل و نگهــداري و تعميــرات در محــل کار خــود بــود،
همانطــور کــه مــي دانيــم حرکــت قطــار مســتلزم صــرف
هزينــه هــاي جــاري هماننــد زمــان جابجايــي مســافر در
شــرايط عــادي اســت و تفــاوت هزينــه اي چندانــي نــدارد،
امــا عــدم حضــور مســافران موجــب حــذف بخــش عمــده اي

از درآمدهــاي ناشــي از فــروش بليــط گرديــد و ايــن يعنــي
افــت شــديد تقاضــا بــه خدمــات ايــن 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
و از طرفــي موجــب كــم شــدن درآمــد فــروش بليــط (در
بعضــي از شــهرها بيــش از % 90ســفرها كــم شــده اســت)
و اضافــه شــدن هزينــه هــاي ضدعفونــي كــردن مكانهــا و
اجــراي ضوابــط فاصلــه اجتماعــي در سيســتم هــاي حمــل
و نقــل عمومــي و فضاهــاي تــردد مســافرين و کارکنــان
گرديــده اســت.
ايــن ويــروس همچنيــن موجــب كــم شــدن توليــدات
صنعتــي و خدمــات ســرويس دهــي در بيــش از نيمــي از
فعاليــت هــا ،كــم شــدن درآمــد در صنايــع زنجيــره تأميــن
و همچنيــن موجــب شــيوع بيمــاري در بيــن كاركنــان
سيســتمهاي حمــل و نقــل عمومــي و مــرگ تعــدادي از آنهــا
شــده اســت.
طبــق نظــر کارشناســان حــدود  30درصــد از افــرادي کــه
ســوار سيســتم حمــل و نقــل عمومــي مــي شــوند ،در معرض

احتمــال ابتــاء بــه کرونــا هســتند و ايــن ريســک بزرگــي
بــراي مــردم اســت ،لــذا نيــاز بــه محــدود كــردن ازدحــام و
فشــردگي انســانها در محيــط هــاي شــهري از جملــه مشــوق
هــاي حركــت بــه ســمت برنامــه ريــزي زمانــي متفــاوت
فعاليــت هــاي اقتصــادي و اجتماعــي اســت .ايــن موضــوع
موجــب كــم شــدن و تغييــر اثــرات ســاعات پيــك خواهــد
شــد و موجــب مــي شــود تقاضــا در شــبكه هــاي حمــل و
نقــل عمومــي بهتــر مديريــت گــردد.
قطعــا" ســرويس دهــي حمــل و نقــل عمومــي و کســب و
کار هــاي مرتبــط بــا آن نيــز هماننــد ســاير مشــاغل دچــار
چالــش هــاي اساســي گرديــده و هــزاران نفــر شــاغل در
ايــن زنجيــره تاميــن و خدمــت رســاني بــا مشــکالت مالــي
واقتصــادي دســت و پنجــه نــرم کننــد کــه اميــد اســت عــزم
بيــن المللــي در جهــت مبــارزه و کنتــرل ايــن ويــروس جدي
تــر شــود و راهکارهــاي کنترلــي و درمانــي شناســايي گــردد
تــا اقتصــاد کشــورها بــه ويــژه کشــورهاي در حــال توســعه
بيــش از ايــن دچــار چالــش نگرديــده و امنيــت اقتصــادي
بخــش عمــده از مــردم جهــان تاميــن گــردد.
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شــرط موفقیــت ،داشــتن روحیــه پیشــرفت و حرکــت بــه ســمت جلو
اســت؛ بــا داشــتن و طــرح ســوال درســت در مســیر بهتــر شــدن،
ذهــن نیــز در جهــت یافتــن راه حــل و ایــده فعــال شــده و مســیر
پیشــرفت و توســعه را برایمــان روشــن مــی نمایــد.
یکــی از ویژگــی هــای اصلــی افــراد موفــق در ایــن اســت کــه
هیــچ گاه متوقــف نشــده و همــواره در حــال پیشــرفت و حرکــت
بــه ســمت جلــو هســتند؛ بدیــن معنــا کــه روزهایشــان را تکــرار
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
راه حــل و جــواب مســئله متمرکــز شــده و بــه پاســخ و ایــده مــی
رســد؛ وقتــی ســوالی نباشــد طبیعتــا فکــری هــم صــورت نگرفتــه و
راه حــل و مســیری بــرای تغییــر و پیشــرفت حاصــل نمیشــود .فــرق
افــراد خــاق 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
جــواب ایــن ســواالت متمرکــز کــرده و بــه ایــده هــای بزرگــی در
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
را بــه کار انداختــه و تولیــد افــکار و ایــده هــای جدیــدی مینمایــد
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
جــواب آنهــا بــه کار اندازنــد ،بــه مــرور ذهــن ایشــان نیــز ورزیــده
شــده و ایــده هــای بزرگــی را تولیــد خواهنــد کــرد؛ امــا مشــکل
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.
لــذا در نهایــت اگــر بــه دنبــال پیشــرفت و توســعه در کار خویــش
هســتیم ،الزم اســت تــا همــواره ســواالتی ایــن چنینــی را از خــود
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

دهــم؟ چــه طــور ارتباطــم را بــا دیگــران بهتــر کنــم و  . ...اینهــا
ســواالتی هســتند کــه همــواره بایــد از خــود پرســیده و بــا یافتــن
راه حــل هــای جدیــد ،در برنامــه خــود پیشــرفت و توســعه ایجــاد
نماییــم .عــاوه بــر ایــن نیــز الزم اســت همــواره از خــود بپرســیم
کــه چــه مشــکالتی در برنامــه خــود داریــم؟ بعــد از پیــدا کــردن
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
خــاق بــه کار اندازیــم؛ بــرای مثــال اگــر مشــکلمان دیــر بیــدار
شــدن ،خــواب زیــاد ،اتــاف وقــت ،برنامــه نداشــتن و  ...اســت،
از خــود بپرســیم چــه طــور میتوانــم ایــن مشــکالت را بــر طــرف
نمایــم؟ اصــوال کلیــد خالقیــت و حــل مســئله از همیــن ســواالت
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
باعــث پیشــرفت و توســعه در کارمــان شــده و مــا را بــه اهدافمــان
نزدیــک تــر مــی نمایــد؛ نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه موفقیــت
لزومــا بــه معنــای رســیدن خارجــی بــه اهــداف دور و بلنــد مــدت
نیســت ،بلکــه صــرف داشــتن ایــن ویژگــی کــه هیــچ گاه متوقــف
نشــده و همــواره در جهــت پیشــرفت و توســعه ،بــه دنبــال ایجــاد
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 اصــاح و پیشــرفت در کارهــا ،برنامــه و رفتــار
شــخصی خــود باشــیم؛ نکتــه آخــر اینکــه شــرط تحقــق ایــن مســئله
خــود بــاوری اســت ،یعنــی بدانیــم جــواب هــای دیگــران بــه ایــن
مســائل لزومــا بهتــر از جــواب مــا نیســت و ایشــان نیــز هماننــد مــا
تنهــا فکــر خــود را در جهــت یافتــن پاســخ ایــن ســواالت بــه کار
انداختــه انــد و مــا نیــز میتوانیــم هماننــد ایشــان ،خــود بــه مســائل
پاســخ داده و ایــده هایــی را بهتــر از ایشــان خلــق نماییــم؛ البتــه
طــرح ســوال باعــث میشــود عــاوه بــر ایــن نیــز ذهنمــان در جهــت
یافتــن راه حــل دغدغــه منــد شــده و از تجربیــات دیگــران نیــز بهــره
منــد گــردد؛ در صورتــی کــه اگ ـ ر اصــوال ســوالی نبــود ،در جهــت
یافتــن جــواب آن نیــز تالشــی نکــرده و بــه مطالعــه و تحقیــق نمــی
پرداختیــم.
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منبــع : BCG :نســخه سادهســازی یــک بنــگاه اقتصــادی،
کامــا آشــنا اســت :ارزیابــی مقایســهای هزینههــا در برابــر رقبــا،
تعییــن اهــداف کاهــش هزینــه در هــر حــوزه ،و اجــرا .یــا بــه
عبــارت ســادهتر ،تعییــن و دنبــال کــردن اهــداف کاهــش قیمــت
مــورد نیــاز بــرای افزایــش ســودآوری تــا ســطوح مطلــوب .ایــن
دســتورالعمل ،ظاهــرا یــک حســاب و کتــاب ســاده و بــدون نقــص
بــه نظــر میرســد امــا لزومــا اینطــور نیســت.
مثــال یــک شــرکت هواپیمایــی جهانــی را در نظــر بگیریــد کــه
نســبت بــه رقبــای خــود ،ســودآوری کمتــری داشــت .رویکــرد
منطقــی ایــن بــود کــه ایــن شــرکت کاربردپذیــری هــر یــک از
مهمتریــن اجــزای هزینــهزا – مثــل خلبانهــا ،هواپیماهــا و کادر
پــرواز – را افزایــش دهــد و بنابرایــن کثــرت منابــع را مطابــق بــا
معیارهــای صنعــت ،پاییــن بیــاورد .بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه ایــن
آیتمهــا از هزینههایــی کــه رقبــا متحمــل میشــدند بیشــتر بــود،
ارزیابــی مقایســهای چنیــن منطقــی را تقویــت میکــرد.
بــه هــر حــال ،بررســیهای دقیقتــر نشــان داد کل سیســتم بــه
شــدت بــه هــم مرتبــط اســت .و مــا میدانیــم کــه پیچیدگــی بــا
بزرگتــر شــدن و بــه هــم مرتبطتــر شــدن سیســتمها بیشــتر
میشــود .وقتــی چنیــن اتفاقــی میافتــد ،هزینههــای پنهــان
بهطــور کلــی از هزینههایــی کــه بــه روشــنی در مــورد آنهــا
برنامهریــزی شــده ،فراتــر میرونــد.
در مثالــی کــه زدیــم ،تاخیــر خلبانــان ،کادر پــرواز یــا هواپیماهــا
هــر کــدام ایــن پتانســیل را داشــت کــه باعــث بــروز زنجیــرهای از
تاخیرهــا در کل سیســتم شــود .شــرکت هواپیمایــی بــرای آمادگــی
در برابــر ایــن مشــکالت ،منابــع اضافــهای در نظــر گرفــت (از
جملــه هواپیماهــای ذخیــره ،خلبانــان و کادر پــرواز رزرو ،نیروهــای
پشــتیبانی اضافــه و غیــره) .اختاللهایــی کــه در نتیجــه تاخیــر
ایجــاد میشــوند ،بهعنــوان فاکتورهــای مســتقل و غیرقابــل
کنتــرل در نظــر گرفتــه شــدند و منابــع اضافــه هــم «هزینــه انجــام
کســبوکار» بــه حســاب آمدنــد .حــذف ایــن منابــع اضافــه کــه
بهعنــوان ضربهگیــر کار میکردنــد ،میتوانســت هزینههــای
برنامهریــزی شــده را کاهــش دهــد و در نتیجــه بازدهــی بــاال
میرفــت؛ امــا در ضمــن وابســتگی متقابــل و شــکنندگی را بــاال
میبــرد و در نهایــت همــه چیــز بدتــر میشــد.
راه حــل بهتــر ایــن بــود کــه خــود سیســتم اساســا تغییــر شــکل
پیــدا کنــد و بــا هماهنگســازی بیشــتر خلبانــان ،هواپیماهــا و
کادر پــرواز ،پیچیدگــی و وابســتگی متقابــل کمتــر شــود .بــا اینکــه
ایــن راهــکار روی کاغــذ در مقایســه بــا کاهــش منابــع و رســاندن
آن بــه ســطوح بهینــه بازدهــی کمتــری داشــت ،امــا در عمــل بــه
انعطافپذیــری بیشــتری در برابــر تاخیرهــا و آثــار آن منجــر شــد و
بنابرایــن ،هزینه-فایــده کلــی را بــاال بــرد.
فرضیــه «هــر چیــز بهینــه عملــی اســت» هــر روزه در خیلــی از
صنایــع پیادهســازی میشــود .ایــن فرضیــه مبتنــی بــر یــک ســری
فرضیــات ظاهــرا منطقــی دیگــر اســت کــه همیشــه هــم درســت
نیســتند:
* یک سیستم را با نگاه به اجزای آن میتوان شناخت
* بهینهســازی اجــزا در نهایــت بــه بهینهســازی کل منجــر خواهــد
شد
* رفتــار داینامیــک سیســتم ،یــک محدودیــت مفــروض اســت کــه
بایــد بــا آن ســر کــرد
ایــن نظریههــا قابــل فهــم هســتند .حســابداری مالــی بــر مجمــوع
درآمدهــا و هزینههــا متمرکــز میشــود ،امــا هیــچ متــد یــا معیــار
اســتانداردی بــرای ســنجش انعطــاف یــا پیچیدگــی وجــود نــدارد.
«رویکــرد تیلــوری» (سیســتم مدیریتــی ایجــاد شــده در قــرن ۱۹
بــرای افزایــش کارآیــی) کــه تفکــر مدیریتــی رایــج را مــورد تاییــد
قــرار میدهــد ،بــا تجزیــه وظایــف پیچیــده بــه وظایــف ســادهتر و
مدیریــت و بهینهســازی هــر یــک از ایــن اجــزا بهطــور مســتقل

شــروع میشــود.
بــه هــر حــال ،وقتــی تعــداد ارتباطــات بــه هــم متصــل بــاال اســت
و وقتــی در عرضــه و تقاضــا نوســان وجــود دارد ،وجــود دیدگاهــی
داینامیکتــر و سیســتمیتر نســبت بــه بنــگاه اقتصــادی ،ضــروری
اســت .تحــت ایــن شــرایط ،رفتــار کل سیســتم را نمیتــوان در
تحلیــل اجــزای آن بازتــاب داد .اختاللهــای داخلــی احتمــاال اثــرات
ی
خارجــی غیرقابــل پیشبینــی دارنــد .یکــی از اثــرات دیجیتالــ 
شــدن ایــن اســت کــه شــرکتها بیشــتر بــه هــم متصــل شــدهاند و
بنابرایــن نوســانات آنهــا فــورا بــه هــم منتقــل میشــود .ایــن یعنــی
مــرز سیســتمی کــه مــورد توجــه اســت ،بایــد فراتــر از یــک بنــگاه
فــردی بــرود.
خیلــی از مدیــران بــا ایــده تفکــر سیســتمی آشــنا هســتند ،امــا
کاربــرد عملــی تبدیــل چشــمانداز سیســتمها بــه اثربخشــی
ســازمانی چیســت؟ در حالــی کــه رفتارهــا و اصالحــات هــر سیســتم
منحصــر بــه فــرد اســت ،تعــدادی اصــول مشــترک وجــود دارد کــه
میتــوان آنهــا را بــه کار گرفــت.
مشــخص کنیــد کــه آیــا یــک «رویکــرد سیســتمی» الزم اســت یــا
نــه .رویکــرد سیســتمی (یــک پارادایــم حــل مشــکل اســت و بــه
جــای حــل مشــکالت در خــاء دیدگاهــی کلنگرانــه نســبت بــه
مشــکالت دارد) نســبت بــه تحلیلهــای ســنتی ثابــت ،پیچیدگــی
بیشــتری دارد و بنابرایــن فقــط زمانــی بایــد مــورد اســتفاده قــرار
بگیــرد کــه ســودمند اســت .اگــر سیســتم از اجــزای بــه هــم مرتبــط
زیــادی تشــکیل شــده باشــد و در معــرض نوســانات زیــادی در
شــرایط عرضــه و تقاضــا باشــد ،یعنــی رویکرد سیســتمی الزم اســت.
نوســانات بــاال در بــورس یــا بیثباتیهایــی کــه بــر یــک سیســتم
ســایه میاندازنــد نیــز نشــانههای بــارزی بــرای بــه کارگیــری
ایــن رویکــرد هســتند .وقتــی یــک منبــع بــا اینرســی بــاال – مثــل
یــک کارخانــه فیزیکــی – در معــرض نوســانات ســریع باشــد ،ایــن
اثــر شــدیدتر خواهــد بــود .ایــن موقعیتــی کــه توصیــف کردیــم،
بــه وضــوح در مثــال شــرکت هواپیمایــی کاربــرد دارد؛ چــون در
آمادگــی منابــع نوســان وجــود داشــت و مجموعــهای از منابــع آن
دارای اینرســی بــاال بــود.
اثــرات داینامیــک و غیرخطــی را در نظــر بگیریــد .در حالــی کــه
«فیزیــک» یــک سیســتم ممکــن اســت ســاده و خطــی بــه نظــر
برســد ،داینامیکهــای انســانی همــراه آن میتواننــد خطــی نباشــند
و در اینجــا اســتفاده از رویکــرد سیســتمی الزم میشــود .بهعنــوان
مثــال ،مدیریــت تغییــر بایــد رویکردهــای پرنوســان ،عقایــد رایــج،
مقاومــت در برابــر تغییــر و دیگــر فاکتورهــا را لحــاظ کنــد .ســالها
کار درون یــک پارادایــم ســازمانی ســنتی باعــث میشــود رفتارهــا
فقــط بــر کاهــش هزینههــا در یــک واحــد مشــخص متمرکــز شــود
و اثــرات فرعــی پاییندســتی کــه اغلــب بدتــر هســتند ،نادیــده
گرفتــه شــوند.
رفتارهــای سیســتم ،از جملــه رفتارهــای انســانی را زیــر نظــر داشــته
باشــید و آنهایــی را کــه نیــاز بــه تغییــر شــکل دارنــد ،شناســایی
کنیــد .بهعنــوان مثــال ،ممکــن اســت بخواهیــد اســتفاده از
گرانتریــن یــا غیرمنعطفتریــن منابــع را بــه حداقــل برســانید کــه
بــرای انجــام ایــن کار ،بایــد نوســانات را حــذف کنیــد .در مثــال
هواپیمایــی ،مشــکلی کــه وجــود داشــت ،تاخیرهــای زیــاد و بــاال
بــودن هزینههــای پنهــان بــود کــه نمیشــد مشــکل ایــن تاخیرهــا
را بــا منابــع گــران حــل کــرد.
بهعنــوان اولیــن قــدم در بازطراحــی سیســتم ،نقشــه آن را طراحــی
کنیــد و بفهمیــد .یــک نقشــه ایجــاد کنیــد تــا ورودیهــا ،منابــع
کلیــدی ،ارتباطهــا و حلقههــای بازخــورد مثبــت و منفــی را
شناســایی کنیــد .در مثــال هواپیمایــی ،پروازهــای ورودی و خروجــی
یــک نقطــه ،مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود تاخیرهــا
چطــور زیــاد میشــد و چطــور بــه باالتــر رفتــن اســتفاده از منابــع
ضربهگیــر گــران قیمــت منجــر میشــد.

از نقشــه بــرای ایجــاد یــک مــدل اســتفاده کنیــد و ببینیــد آیــا
میتوانیــد رفتارهــای دارای عالئــم را بهصــورت کمــی و کیفــی
بازآفرینــی کنیــد .در مثــال مــا ،برنامهریــزی بــرای منابــع حیاتــی
مختلــف بهصــورت مســتقل ،نیازمنــد ضربهگیرهــای گرانقیمــت
بــود و در غیــر اینصــورت ،بــه ازدیــاد تاخیرهــا در کل شــبکه
منجــر میشــد.
از مــدل بــرای شــکلدهی اســتراتژیهای مداخلــه اســتفاده کنیــد
تــا رفتارهــای نامطلــوب را اصــاح یــا رفتارهــای جدیــد مطلوبتــر
ایجــاد کنیــد .در سیســتمهای ســاده و خطــی ،مداخــات میتواننــد
بــه ســادگی مشــخص کــردن یــک ســطح ســودآوری مطلــوب و
تنظیــم دادههــای ورودی باشــند .امــا در سیســتمهای پیچیــده
غیرخطــی ،همــه چیــز بــه ایــن ســادگی نیســت؛ درســت مثــل
شــرکت هواپیمایــی .اقدامــات مســتقیم معمــوال عواقــب ناخواســته
دارنــد ،بنابرایــن راهحلهــای غیرمنتظــره الزم اســت .مداخــات
غیرمســتقیم – مثــل تغییــر اهــداف در سیســتم ،هماهنگســازی
عقایــد ،شــکلدهی مشــوقها یــا سادهســازی فرآیندهــای
تصمیمگیــری – ممکــن اســت موثرتــر از دســتکاری مســتقیم هــر
یــک از اجــزا باشــد .در مثــال مــا ،دیــدگاه کلیــدی ایــن بــود :اضافــه
کــردن انعطافپذیــری بــه سیســتم بــا «بهینهســازی اجــزای
سیســتم» هزینههــای کلــی را کاهــش داد.
از تلــه را ه حلهــای نهایــی کــه معمــوال یــا ناکافــی هســتند و یــا
طراحــی آنهــا در یــک سیســتم پیچیــده دشــوار اســت ،بپرهیزیــد.
بازطراحــی اساســی سیســتم اغلــب مــورد نیــاز اســت .ایــن کار بــا
ســاختن سیســتم از صفــر محقــق میشــود .در مثــال مــا ،حفــظ یــا
افزایــش ضربهگیرهــا از نظــر مالــی قابــل قبــول نبــود و بنابرایــن،
یــک بازطراحــی اساســی بیشــتر مــورد نیــاز بــود .دیــدگاه محــوری
حاصــل از مدلســازی ایــن بــود کــه نوســانات بــا هماهنگســازی
بیشــتر هواپیماهــا ،خلبانــان و کادر پــرواز کاهــش یابنــد و تحــوالت
همزمــان زیــادی در قوانیــن عملیاتــی صــورت بگیــرد .طبــق ایــن
اصــل ،شــبکه و قوانیــن عملیاتــی از نــو بازطراحــی و مدلســازی
شــدند و در نتیجــه تاخیرهــا کمتــر شــد (نمــودار).
راه حلهــا را قبــل از بــه کارگیــری آنهــا در ســطح سیســتم ،تســت
کنیــد .طراحــی نقشــه سیســتم و مدلســازی آن رهنمودهایــی
بــرای مداخــات مفیــد ارائــه میکنــد ،امــا مــدل برآینــد ممکــن
اســت بهطــور کامــل پیچیدگــی را درک نکنــد .بــه همیــن دلیــل،
راه حلهــا بایــد آزمایــش شــوند .ایــن موضــوع بهخصــوص بــه
ایــن دلیــل حیاتــی اســت کــه سیســتمهای داینامیــک در معــرض
مقایســه قــرار نمیگیرنــد .هــر مدلــی تقریبــی اســت و حرکــت
مســتقیم بــه ســوی اجــرای آن میتوانــد پرریســک باشــد و گــران
تمــام شــود .در مثــال مــا ،راه حــل پیشــنهادی در زیرمجموعـهای از
شــبکه تســت شــد و بعــد از اینکــه نتایــج مــورد نظــر حاصــل شــد،

در کل شــبکه پیادهســازی شــد.
فاکتورهــای داینامیــک را بســنجید و مدیریــت کنیــد .سیســتم
جدیــد بــه محــض پیادهســازی ،نبایــد رویکــرد گذشــته را تکــرار
کنــد و بایــد میانگینهــای دورهای 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
برخــی «متغیرهــای کلیــدی» ســنجیده یــا پیگیــری نشــدهاند،
کار ســادهای اســت .نهادهــا هــر کاری را کــه الزم باشــد انجــام
میدهنــد تــا در یــک فضــا رقابــت کننــد .وقتــی فضاهــا تغییــر
میکننــد ،پارادایمهــا و ایدههــای جدیــد مــورد نیازنــد .ضــرورت
و نیــاز ،مــادر اختــراع اســت ،امــا زمــان زیــادی میبــرد تــا بتــوان
یــک ســازمان را از الگــوی ذهنــی غلــط بیــرون آورد .تغییــرات مــورد
نیــاز بیشــتر ذهنــی هســتند تــا فیزیکــی.
بــه دنبــال راه حلهــای کلــی نباشــید .گاهــی اوقــات روشهــای
آمــاده ،نــاب و چابــک مثــل «شــش ســیگما» ( ،Six Sigmaیــک
اســتراتژی مدیریتــی بــرای پیــدا کــردن دلیــل نقصهــا و مشــکالت
فرآینــد تولیــد و رفــع آنهــا اســت) یــا «مدیریــت کیفیــت جامــع»
( ،Total Quality Managementروشــی کــه در آن مدیــران
ســعی دارنــد بــا مشــارکت همــه افــراد و بخشهــای ســازمان ،بــه
بهبــود مســتمر کیفیــت بپردازنــد) میتواننــد نقصهــای سیســتم
را برطــرف کننــد ،امــا معمــاری همــه سیســتمها مناســب ایــن
راهحلهــا نیســت .در واقــع هیــچ راه حــل کلــیای بــرای همــه
سیســتمهای داینامیــک وجــود نــدارد .مدیــران بــرای چالشهــای
خــاص ،بایــد بــه دنبــال راهحلهــای خــاص باشــند و گاهــی بــه
ایــن راه حلهــای کلــی تردیــد داشــته باشــند .بــا توجــه بــه فضــای
موجــود ،کاهــش تغییرپذیــری میتوانــد یادگیــری را کاهــش دهــد؛
افزایــش کارآیــی میتوانــد بیثباتــی را بــاال ببــرد؛ یــا تکــرار ســریع
راهکارهــا میتوانــد باعــث پیچیدگــی و شکســت شــود .هیــچ راه
میانبــری بــرای بررســی جزئیــات خــاص هــر موقعیــت وجــود
نــدارد.
گاهــی اوقــات ،رویکــرد مناســب بــرای بازطراحــی یــک بنــگاه ،یــک
راه ســاده و ثابــت اســت .امــا اغلــب مواقــع اینطــور نیســت کــه در
ایــن صــورت ،یــک رویکــرد سیســتمی مــورد نیــاز اســت تــا بــه
راه حلــی برســیم کــه فاکتورهــای داینامیــک مثــل انعطافپذیــری
را مدنظــر قــرار میدهــد .پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه هرچــه
ســازمانها بیشــتر از تکنولوژیهــای دیجیتــال اســتقبال میکننــد
و ارتباطــات ســریع بــا بنگاههــای دیگــر برقــرار میکننــد ،ایــن
موقعیتهــای پیچیــده بیشــتر ظهــور میکنــد .مدیــران بایــد هنــر
اســتفاده از تفکــر سیســتمی را در خــود تقویــت کننــد.
مترجم :مریم رضایی
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در ایــن نوشــتار ،ســعی میکنــم چالشهــای مربــوط بــه کیفیــت
و چابکــی در ســازمانهای بزرگــی را مــرور کنــم کــه بهرهبــردار
نرمافــزار هســتند ولــی خودشــان توســعهدهنده نرمافــزار نیســتند.
بخشهایــی از ایــن نوشــتار براســاس تجربههایــی از تــاش بــرای
توســعه کیفیــت نرمافــزار در برخــی ســازمانهای ایــن چنینــی
نوشــته شــده اســت و بــرای حفــظ محرمانگــی ســازمانها ،از اشــاره
مســتقیم بــه ایــن ســازمانها در بیــان چالشهــا و راهکارهــا
خــودداری شــده اســت.

جایگاه تخصص و تیم کیفیت نرمافزار

در بســیاری از پروژههــای نرمافــزاری ،یــک تیــم بــا هــدف ارتقــای
کیفیــت نرمافــزار تشــکیل میشــود .گاهــی هــدف ایــن تیــم،
کنتــرل کیفیــت ( )Quality Controlاســت کــه از روشهایــی
مثــل تســت نرمافــزار حاصــل میشــود .البتــه اگــر تیــم تســت از
تیــم توســعه نرمافــزار جــدا شــود و «مســؤولیت» کنتــرل کیفیــت
بــه عهــده تیــم تســت قــرار داده شــود ،شــاهد مخاطراتــی خواهیــم
بــود .گاهــی نیــز یــک تیــم «تضمیــن کیفیــت» تشــکیل میشــود،
کــه ایــن تیــم دارای وظایفــی فراتــر از تســت اســت و بــا ارتقــای
فراینــد و ابزارهــای مورداســتفاده در توســعه نرمافــزار ،ســعی در
ارتقــای کیفیــت نرمافــزار دارد .ولــی بــاز هــم اگــر «وظیفــه» تضمیــن
کیفیــت بــه عهــده تیــم تضمیــن کیفیــت باشــد (بــر عهــده تیــم
توســعه نباشــد) مخاطراتــی بــه وجــود میآیــد ،چــون هــدف تیــم
توســعه ،تولیــد نرمافــزار (مث ـ ً
ا پیادهســازی امکانــات جدیــد) اســت
و هــدف تیــم تضمیــن کیفیــت ارتقــای کیفیــت محصــول یــا فراینــد
موجــود نرمافــزار اســت و گاهــی ایــن اهــداف و منافــع (بــه ظاهــر)
در تضــاد قــرار میگیرنــد.
از طــرف دیگــر ،کنتــرل کیفیــت و تضمیــن کیفیــت نیازمنــد تخصص
و مهارتهایــی اســت کــه گاهــی در تیــم توســعه نرمافــزار وجــود
نــدارد .مثــ ً
ا تکنیکهــا ،ابزارهــا ،الگوهــا و بهروشهایــی (best
 )practicesبــرای تســت و تضمیــن کیفیــت وجــود دارد کــه یــک
فــرد یــا تیــم باتجربــه و متخصــص بــر آنهــا مســلط اســت ولی شــاید
تیــم توســعه بــه درســتی از آنهــا اســتفاده نکنــد .بنابرایــن تیــم افراد
متخصــص در زمینــه کیفیــت نرمافــزار میتواننــد بــرای ارتقــای
کیفیــت نرمافــزار بــه تیــم توســعه کمــک کننــد .در ایــن نوشــتار ،بــه
تیــم افــراد متخصصــی کــه بــه توانمندســازی تیــم توســعه در زمینــه
ارتقــای کیفیــت نرمافــزار کمــک میکننــد ،تیــم کیفیــت نرمافــزار
گفتــه میشــود.

جایگاه تیم کیفیت در ساختارهای مختلف توسعه
نرمافزار
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بــا توجــه بــه انــدازه و ســاختار شــرکت یــا ســازمان توســعه نرمافــزار،
شــکلهای مختلفــی از تیــم کیفیــت متصور اســت.
 -1بــدون تیــم کیفیــت در شــرکتهای کوچــک یــا تیمهــای
کوچــک متخصــص
در برخــی مــوارد ،مخصوصـاً وقتــی کــه تیــم توســعه نرمافــزار کوچک
اســت و یــا افــراد تیــم توســعه از نظــر کیفیــت نرمافــزار هــم باتجربــه
و متخصــص هســتند ،تیــم مســتقلی بــرای کیفیــت برپــا نمیشــود.
 -2تیم کیفیت برای توانمندسازی سایر تیمهای شرکت
در ایــن رویکــرد ،تیمــی از افــراد متخصــص در زمینــه کیفیــت
نرمافــزار ،بــه تیمهــای توســعه نرمافــزار کمــک میکننــد تــا از
ابزارهــا و روشهــای توســعه کیفــی نرمافــزار بهتــر اســتفاده کننــد.
در ایــن مــدل ،تیــم کیفیــت بخشــی از بدنــه همــان شــرکت توســعه

نرمافــزار اســت و بــه توانمندســازی تیمهــا و پروژههــای مختلــف
ایــن شــرکت کمــک میکنــد .مثــ ً
ا اینجــا را ببینیــد.
 -3برونســپاری بخشهایــی از دغدغههــای کیفیــت نرمافــزار بــه
تیمهــای خــارج از شــرکت
در ایــن رویکــرد ،تخصــص ،ابزارهــای مناســب و یــا زمــان کافــی بــرای
نیــل بــه برخــی دغدغههــای کیفیــت نرمافــزار در شــرکت وجــود
نــدارد و دانــش فنــی و یــا ابزارهــای موردنیــاز ،بــه عنــوان خدمــت
( )as a serviceاز خــارج از شــرکت (از یــک مجموعــه یــا فــرد یــا
شــرکت دیگــر) دریافــت میشــود .مث ـ ً
ا زیرســاخت ابــری ،ابزارهــای
پایــش خدمــات ( )Monitoringو ابزارهــای مدیریــت و تحلیل الگ
میتواننــد توســط تیمــی (شــرکتی) غیــر از تیــم توســعه نرمافــزار
راهانــدازی شــوند.
 -4برونســپاری توســعه نرمافــزار و برونســپاری دغدغههــای
کیفیــت نرمافــزار بــه تیمهــای خــارج از ســازمان
برخــی از ســازمانها ،بهرهبــردار نرمافــزار هســتند ولــی خــود
تولیدکننــده آن نیســتند .بــه عبــارت دیگــر واحــد توســعه نرمافــزار
خــارج از ســازمان بهرهبــردار آن اســت .دولــت و نهادهــای
حاکمیتــی ،شــهرداریها ،وزارتخانههــا ،دولــت الکترونیــک و
برخــی ســازمانهای خصوصــی ایــن گونــه هســتند .غالبــاً در ایــن
مــوارد ،تخصــص مربــوط بــه دغدغههــای کیفیــت نرمافــزار هــم
در ســازمان بهرهبــردار وجــود نــدارد و مدیریــت ایــن دغدغــه بــه
تیــم توســعه و یــا نهــاد دیگــری تنفیــذ میشــود .بــه خصــوص در
ســازمانهای بــزرگ ،تنفیــذ کامــل مدیریــت کیفیــت بــه همــان
پیمانــکاران توســعه نرمافــزار مخاطرهآمیــز اســت .تمرکــز نوشــتار
جــاری ،مــرور چالشهــای مدیریــت و تضمیــن کیفیــت نرمافــزار در
چنیــن فضایــی بــه خصــوص در ســازمانهای بــزرگ اســت .برخــی
از ایــن چالشهــا ،در ســطحی باالتــر از فراینــد توســعه نرمافــزار
شــکل میگیرنــد ولــی بــر فراینــد توســعه نیــز تأثیــر میگذارنــد .در
فراینــد تضمیــن کیفیــت نرمافــزار در یــک ســازمان بــزرگ ،رعایــت
چابکــی فراینــد توســعه و چابکــی فراینــد تعامــل کارفرما-پیمانــکار
نیــز حیاتــی اســت .بــه خصــوص بــرای ســازمانهایی کــه بــازار آنهــا
در حــال تغییــر اســت و نیازمنــد عکسالعمــل و تغییــر نرمافــزار
بــرای نیــل بــه نیازهــای بــازار کس ـبوکار خــود هســتند.

چالشهای افزایش کیفیت و چابکی در سازمانهای
بهرهبردار غیرتوسعهدهنده

ســازمان (کارفرمــا) بزرگــی را در نظــر بگیریــد کــه شــرکتهای
مختلــف (پیمانــکاران) بــرای نیازمندیهــای مختلــف ایــن ســازمان
نرمافزارهــای متنوعــی تولیــد میکننــد و بــرای بهرهبــرداری بــه
بوکار ایــن ســازمان
ایــن ســازمان تحویــل میدهنــد .فضــای کســ 
بهگونــهای متغیــر اســت کــه ایــن ســازمان بــه صــورت مســتمر
نیازمنــد تغییــر ،بروزرســانی و بهبــود نرمافزارهــای خــود اســت .مثـ ً
ا
بــا توجــه بــه نیازهــای کســبوکار ،بــه صــورت مســتمر امکانــات
جدیــدی بــه نرمافــزار اضافــه میشــود .فــرض کنیــد ســامانههای
مختلــف نرمافــزاری در ایــن ســازمان ،بــه صــورت مســتقل و
جزیــرهای کار نمیکننــد و ارتباطــات متنوعــی بــا یکدیگــر دارنــد.
ســازمان بهرهبــردار (کارفرمــا) معمــوالً بدنــه فنــی کوچکــی دارد و
تمرکــز آن بــر نحــوه بهرهبــرداری نرمافــزار اســت و نــه بــر فراینــد
توســعه نرمافــزار.
در چنیــن فضایــی ،کــه فضــای رایجــی بــرای بســیاری از ســازمانهای
بــزرگ (مث ـ ً
ا دولــت الکترونیــک و شــهرداریها) اســت ،چالشهــای

مختلفــی وجــود دارد .بســیاری از ایــن چالشهــا ،در فضاهــای
دیگــر توســعه نرمافــزار (مث ـ ً
ا در درون یــک شــرکت توســعهدهنده
نرمافــزار) وجــود نــدارد و یــا بســیار ســادهتر اســت .بنابرایــن
راهکارهــای رایــج و مناســب در ایــن فضاهــا لزومــاً بــرای فضــای
ســازمانهای بــزرگ غیرتوســعهدهنده ،کارا و مناســب نیســت.
برخــی از چالشهــای مدیریــت چابــک کیفیــت در ســازمانهای
بهرهبــردار غیرتوســعهدهنده در ادامــه آمــده اســت:
• تعدد ذینفعان و تعارض منافع ()Conflict of interest
منافــع هــر پیمانــکار ممکــن اســت در تعــارض بــا منافــع کارفرمــا یــا
پیمانــکاران دیگــر قــرار گیــرد .آن چــه بــه نفــع کارفرمــا یــا برخــی
پیمانــکاران اســت ،شــاید در حیطــه مســؤولیتها و تعهــدات یــا
منافــع پیمانــکاری دیگــر قــرار نگیــرد.
• قراردادهای قیمت ثابت ()fixed price
وقتــی قــرارداد بیــن کارفرمــا و پیمانــکار شــرح خدمــات و محــدوده
مشــخصی دارد ،اجــازه تحــرک و بیــان نیازمنــدی جدیــد از ســمت
کارفرمــا بــه پیمانــکار گرفتــه میشــود .مث ـ ً
ا اگــر کارفرمــا نیازمنــد
تغییراتــی در نرمافــزار باشــد و یــا تمهیداتــی را بــرای ارتقــای کیفیــت
یــک ســامانه الزم ببینــد ،لزومـاً نمیتوانــد تــا موعــد تمدیــد قــرارداد
منتظــر باشــد تــا تعهــدات جدیــد را در قــرارداد جدیــد پیمانــکار
بگنجانــد.
• دانش فنی منحصر در پیمانکارها
دانــش فنــی مربــوط بــه هــر محصــول یــا ســامانه نرمافــزاری ،عمدتـاً
در ســمت پیمانــکار ایــن محصــول قــرار دارد.
• وابستگی به فروشنده ()Vendor lock-in
کارفرمــا بــه پیمانــکار وابســته میشــود و نمیتوانــد پیمانــکار را
جایگزیــن کنــد و خدمــت مربوطــه را از پیمانــکار دیگــری دریافــت
کنــد.
• تعدد ارتباط بین سامانهها/سرویسهای مختلف
وجود ارتباطات متعدد و پیچیده بین سامانههای مختلف

راهکارها

در ایــن بخــش بــه مــرور برخــی راهکارهــا در زمینــه چالشهــای
مطــرح شــده میپردازیــم.
• مدیریت دانش
 توجه به فرایند صحیح مدیریت دانش اســتفاده از ابــزار مناســب (مثــل ویکــی) و پرهیــز از روشهــایناکارامــد (مســتندات ورد و پــیدیاف ،تبــادل ایمیلــی و )...
 ثبت و انتشار صحیح مستندات و دانش سازمان• قراردادهای منعطفتر
وقتــی همــه شــرح خدمــات در قرارداد مشــخص شــود و مبلغ قــرارداد
ثابــت باشــد ،انعطــاف بــرای بررســی و اجــرای دغدغههــای مختلــف
(از جملــه دغدغههــای مربــوط بــه کیفیــت) گرفتــه میشــود.
بخشهایــی از تعهــدات میتوانــد بــا الگوهــای دیگــر (مثــل پرداخــت
نفر-ســاعتی) تعهــد شــود .انگیــزه الزم در ســمت پیمانــکار بــرای ایــن
منظــور ایجــاد شــود .مکانیــزم مناســب بــرای نظــارت و بهرهبــرداری
از ایــن پتانســیل بایــد در ســمت کارفرمــا ایجــاد شــود.
• توجه به چابکی
 چابکــی ســازمان ،چابکــی تعامل بــا پیمانــکاران ،چابکــی فرایندهایتوســعه نرمافــزار و چابکــی فرایندهــای تضمیــن کیفیــت بایــد حفــظ
شو د .
 توجه به راهکارهای «چابکی مدرن» ()Modern Agile درس گرفتن از اشتباهها و تجارب• پذیرش Multi-speed IT
همــه پیمانــکاران ،همــه ســامانهها و همــه پروژههــا در یــک ســطح
از بلــوغ و ســرعت و چابکــی نیســتند.

• شکستن و تقسیم بیشتر کار و تعدد پیمانکاران قابل جایگزینی
در فضایــی کــه نیازمندیهــا بــه ســرعت تغییــر میکننــد ،نیــاز بــه
تغییــر ســریع بیشــتر احســاس میشــود .امــا راهحلهــای جامــع
( )total solutionبــا لَختــی و کنــدی بــروز میشــوند .اســتفاده
از راهحلهــای جامــع در فضــای کســبوکار در ایــران ،کــه شــامل
محدودیتهــای جــدی از نظــر تحریــم و هزینــه اســت و معمــوالً
راهحلهــای جامــع بالغــی هــم هنــوز در کشــور ارائــه نشــده اســت،
بــا مشــکالتی همــراه اســت .شــاید راهانــدازی یــک راهحــل جامــع
ممکــن و ســهلالوصول باشــد ،ولــی نگهــداری و تکامــل آن در فضــای
زیسـتبوم 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 زمینههــای فنــی محصوالت
نرمافــزاری مشــارکت میکنــد ،نیازمنــد تقویــت تیــم فنــی خــود
اســت .بســیاری از ســازمانها ،تیــم فنــی نحیفــی دارنــد کــه توانایــی
مشــارکت در یــک فراینــد چابــک بــرای تغییــر و توســعه و تکامــل
محصــوالت نرمافــزاری را ندارنــد و بنابرایــن ترجیــح میدهنــد بــر
نیازمندیهــای نهایــی و محیــط بهرهبــرداری تمرکــز کننــد .یــک
راهــکار بــرای رفــع ایــن دغدغــه ،تقویــت تیــم فنــی ســازمان از طریق
پیمانــکار (مثـ ً
ا شــرکت مشــاور) اســت.
• خودکارسازی گزارشهای مربوط به کیفیت
همــان طــور کــه در ســامانههای هــوش تجــاری ( )BIگزارشــها
از خــود دادههــا ســاخته میشــود (کســی محتــوای گزارشهــا را
تولیــد نمیکنــد) گزارشهــای مربــوط بــه کیفیــت نرمافــزار هــم
بــه شــکل خــودکار از دادههــای خــام مربــوط بــه کیفیــت ســاخته
شــود و کســی محتــوای گــزارش را تولیــد نکنــد .مثـ ً
ا بدیهــی اســت
کــه در مدیریــت کیفیــت ســامانههای نرمافــزاری ،گزارشهــای
مربــوط بــه پایــش ســامانهها بــه صــورت خــودکار (مث ـ ً
ا از طریــق
ابزارهایــی مثــل  Zabbixو  )ELKســاخته شــوند .امــا در چارچــوب
چابکــی تضمیــن کیفیــت بــرای یــک ســازمان بــزرگ ،بایــد فراتــر
از ایــن مــوارد رفــت .ایــن ابزارهــا بایــد در ســطح ســازمان و بــرای
ســامانههای مختلــف بــه شــکل یکپارچــه درآینــد .بــه عنــوان یــک
مثــال دیگــر ،گزارشهــای شــفافی دربــاره کارکــرد افــراد پــروژه
پیمانــکاران (مثــ ً
ا از طریــق  JIRA Worklogsو نــه از طریــق
تولیــد گــزارش کارکــرد) بــه مدیریــت قراردادهــای منعطــف کمــک
میکنــد.
• توجه به معماری نرمافزار
 دانش صحیح ،صریح و متمرکز معماری ثبت شود. معمــاری هــر ســامانه نرمافــزاری بــه خوبــی مســتند شــود .شــیوهمستندســازی یکپارچــه و منظــم باشــد .از بــروز بــودن و صحــت
مســتندات اطمینــان حاصــل شــود .ابــزار و فراینــد مناســبی بــرای
ثبــت و نگهــداری مســتندات انتخــاب شــود (مثـ ً
ا ویکــی و نــه .)pdf
 معمــاری نرمافزارهــای کل ســازمان و نحــوه تعامــل و ارتباطــاتســامانههای مختلــف ثبــت و نگهــداری شــود.
• توجه به  DevOpsو DevSecOps
رویکردهــا ،ابزارهــا و بهروشهــای دواپــس ،هــم در محیــط توســعه
پیمانــکاران و هــم در محیــط عملیاتــی بهرهبــرداری موردتوجــه قــرار
گیــرد.
• بستر تست و تضمین کیفیت
تســت تجمیعــی سرویســهای مختلــف .امــکان بدلی کــردن ()Mock
برخــی از ســامانهها بــرای بهبــود ســرعت و چابکــی تسـتها.
• رویکردهای تست A/B
توجــه بــه امــکان تســت  A/Bتوســط ســامانههای مختلــف
نرمافــزاری جهــت دریافــت بازخــورد ســریع و واقعــی از تغییــرات.
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اخبارانجمن

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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فراخــوان نیازهــای پژوهشــی ،مشــاوره ای صنایــع مختلــف
جهــت ارتقــاء کیفیــت محصــوالت و خدمــات
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در راســتای اجــرای رســالت خــود
در توســعه کیفیــت محصــوالت و خدمــات در ســطح ملــی  ،قصــد دارد
بــا اســتفاده از پتانســیل ارزیابــان  ،متخصــص و مشــاوران ورزیــده و
کارآزمــوده در حــوزه هــای مختلــف ،گامــی موثــر در ارتقــای کیفیــت
محصــوالت و خدمــات مراکــز تولیــدی ،خدماتــی  ،دولتــی ،و …
بــردارد.
از کلیــه ســازمانها  ،نهادهــای دولتــی  /خصوصــی  ،مراکــز تولیــدی ،
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.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا تشــکیل تیــم هــای تخصصــی
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
پــروژه درخواســت شــده توســط هــر ســازمان متقاضــی  ،باالتریــن
تضمیــن کیفــی انجمــن در جهــت دســتیابی ســازمان بــه کیفیــت
مــورد نظــر محصــوالت و خدمــات خواهــد بــود.
لــذا خواهشــمند اســت عناویــن اولویــت دار نیازهــای پژوهشــی  /پــروژه
ای  /مشــاوره ای خــود را بــه دبیرخانــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
ارســال کنید.

مرکــز پژوهــش انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران تشــکیل
شــد
بــا توجــه بــه قابلیــت هــا و تجــارب انجمــن مدیریــت کیفیــت در
مدیریــت پــروژه هــای مدیریتــی  /مشــاوره ای و آموزشــی حــول محــور
کیفیــت و نظــر بــه وجــود منابــع ارزشــمند عالقمنــد بــه همــکاری
( ماننــد بیــش از  ۴۰۰ارزیــاب جایــزه ملــی کیفیــت ایــران و بانــک
متخصصــان و کارشناســان کیفیــت) و از طرفــی اعــام 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
نیازهــا  ،اولویــت بنــدی  ،انتخــاب عنــوان پــروژه  ،تهیــه پروپــزال ،
شناســایی منابــع بــرای تامیــن مالــی پــروژه  ،تعییــن مدیــر پــروژه ،
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 ،
مطالعــات تحلیلــی  ،تبییــن و تالیــف در حــوزه ارتقــاء کیفیــت در
کشــور ایــران و در صــورت لــزوم منابــع علمــی و تخصصــی خــارج از
ایــران اســت و تمامــی نیازهــای پژوهشــی اعــام شــده توســط اعضــای
حقیقــی  ،حقوقــی  ،درخواســت شــده از ســوی نهادهــای خصوصــی و
دولتــی و یــا اعــام 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 تا ّمــل ،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 دغدغههــای موجــود بــر خــود الزم دیــد در راســتای ارتقــای ســطح کیفــی پــروژه
هــای عمرانــی و صنعتــی از هــر جهــت بــا دیــدگاه هــای مختلــف گامــی برداشــته و امــر کیفیــت در ســازمان هــای پــروژه محــور را بــا علــم بــه
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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گردهمایــی (نشســت هــم اندیشــی) اعضــای انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در تاریــخ  20بهمــن  1398در محــل ســاختمان
تشــکلها اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی تهــران برگــزار شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن؛ ایــن گردهمایــی بــا حضــور اعضای
هیــات مدیــره  ،دبیــر انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،نماینــدگان
اعضــای حقوقــی و اعضــای حقیقــی انجمــن در ســالن کنفرانــس اتــاق
بازرگانــی تهــران از ســاعت  14الــی  17برگــزار شــد
در ابتــدا آقــای مهنــدس شــکرخدایی؛ نایــب رئیــس انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران ضمــن خــوش آمدگویــی بــه اعضــاء هــدف از تشــکیل
ایــن چنیــن گردهمایــی هــا را ديــدار و تعامــل اعضــاء محتــرم و ايجــاد
هــم افزايــي تــوان مديريتــي  ،ارتقــاء آگاهــي هــاي اعضــاء محتــرم در
ارتبــاط بــا مبحــث مديريــت کيفيــت و بهــره گيــري از نظــرات اعضــاء
انجمــن در پيشــبرد اهــداف تعريــف شــده انجمــن دانســتند.
در ادامــه آقــای مهنــدس شــکرخدایی در خصــوص برگــزاری کمپیــن
هــای بهینــه کاوی کــه بصــورت مشــترک بــا شــبکه بهینــه کاوی ایــران و
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برگــزار مــی شــود اظهــار داشــتند؛ بــا
توجــه بــه محدودیــت دسترســی بــه تجــارب موفــق واقعــی در ســطح
ملــی ،شــبکه بهینــه کاوی ایــران بــا همــکاری انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران در نظــر دارنــد بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه و بــه اشــتراک گــذاری
تجــارب برتــر موفــق در ســطح فراینــد ارزیابــی ملــی کیفیــت ایــران ،
ایــن تجربیــات را در قالــب برگــزاری کمپیــن هــای بهینــه کاوی بــه
اشــتراک بگذارنــد .یکــی از اهــداف اصلــی انجــام ایــن کمپیــن هــا،
تســهیل بــه اشــتراک گــذاری تجــارب موفــق ســازمان هــا در ســطح
فرآینــدی بــا توجــه بــه روش هــای بــه روز بیــن المللــی مــی باشــد .کــه
زمــان برگــزاری اولیــن جلســه تاریــخ  30بهمــن در محــل اتــاق تهــران
مــی باشــد و اعضــا در ایــن کمپیــن هــا حضــور داشــته باشــند.
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در ایــن گردهمایــی آقــای دکتــر حســن فــروزان فــرد عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران و هیــات مدیــره انجمــن بــا موضــوع مدیریــت
اســتراتژیک بازاریابــی بــه ســخنرانی پرداختنــد.در دنیــای کنونــی تغییــر
و پویایــی یکــی از ویژگیهــای بــارز محیــط بــه شــمار مــی رود و در
چنیــن شــرایطی موفقیــت ســازمان در گــرو پیــش بینــی صحیــح و ارائــه
واکنشــهای موثــر بــه تغیــرات موجــود در محیــط مــی باشــد .و شــاید
بتــوان گفــت ایــن امــر تنهــا از طریــق داشــتن دیدگاهــی اســتراتژیک
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 اســامی ؛
ضــرورت نــواوری و معرفــی اســتانداردهای نــوآوری را تشــریح و بــا اعضــا
بــه بحــث و بررســی پرداختنــد.
ســرکارخانم مهنــدس نســرین وفایــی عضــو هیــات مدیــره انجمــن
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.

خیز صنعت خودرو برای ارتقای کیفیت زنجیره ارزش

دومیــن جلســه کارگــروه ارتقــای کیفیــت زنجیــره ارزش
صنعــت خــودرو بــا حضــور مدیــران و کارشناســان شــرکت
هــای ایــران خودرو،ســایپا و بهمــن موتــور و شــرکت هــای
قطعــه ســاز و بازرســی خــودرو ؛ تاریــخ  4اســفند  98در محــل
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در راســتای توســعه مباحــث
کیفیــت در زنجیــره ارزش خــودرو برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کــه مدیــران حــوزه کیفیــت شــرکتهای خودروســازی
نقطــه نظــرات خــود را در ایــن زمینــه بــه اشــتراک گذاشــتند.
فرشــید شــکر خدایــی نایــب رئیــس انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران
چهــار ســال پیــش بــه بهانــه برگــزاری جایــزه ملــی کیفیــت ایــران،
اقداماتــی در صنعــت خــودرو انجــام شــد و بــه یــک ســاختار رســیدیم.
وزارتخانــه صمــت اعــام کــرده بــود کــه انجمــن خودروســازان ،انجمــن
قطعهســازان و انجمــن خدمــات پــس از فــروش دخیــل باشــند و بــا
محوریــت انجمــن مدیریــت کیفیــت ،موضــوع کیفیــت در صنعــت
خــودرو دنبــال شــود .مــا از ظرفیتهــای مدیــران حــوزه کیفیــت ایــران
خــودرو ،ســایپا و بهمــن بهــره بردیــم و  2دوره هــم بــه همــت مدیــران
عامــل شــرکتها مراســم برگــزار شــد و خروجیهــای خوبــی هــم
داشــت .از نظــر مــن خروجــی آن ،چارچوبهــا و راهنماییهایــی بــود
کــه در صنعــت خودروســازی قطعــه ســازی و خدمــات پــس از فــروش
طراحــی و ایجــاد شــد .
ایــن مــدل بــر پایــه ایــزو  ۹۰۰۴بنــا شــده اســت .در همــان بررس ـیها
ســطح بلــوغ موضــوع کیفیــت را ســه زنجیــره بــا هــم مقایســه کردیــم.
باالتریــن ســطح بلــوغ را خودروســازها داشــتند بــا حــدود  ۵۰۰امتیــاز،
کــه بــر اســاس مــدل  INQAانجــام شــد .ســپس قطعــه ســازیها
بررســی شــدند .هرچــه قطعــه ســازها بــه خودروســاز نزدیــک تــر باشــند،
ســطح بلــوغ باالتــری دارنــد .متوســط امتیــاز قطعهســازها  ۲۵۰تــا ۴۰۰
بــود .امــا در حــوزه خدمــات پــس از فــروش امتیازهــا تقلیــل پیــدا مــی
کنــد و بــه  ۱۵۰تــا  ۲۰۰امتیــاز مــی رســد.
در ایــن فضــا مبانــی توســعه کیفیــت هــم دیــده نمیشــود .البتــه در
ایــن حــوزه ،کیفیــت قطعــات تولیــدی ،عامــل موثــری محســوب مــی
شــود .امــا در بررسـیهای مــا نحــوه ارائــه ایــن خدمــات نیــز از کیفیــت
باالیــی برخــوردار نیســت.
در آن مقطــع روی یکپارچهســازی نظــام ارزیابــی کیفیــت هــم کار
کردیــم و بــه نتایــج خوبــی هــم رســیدیم .از آنجــا کــه هــزاران نفــر
ســاعت روی ایــن مــدل و آمــوزش و اجــرای آن کار کردنــد توانمنــد

شــده اســت .بــا وجــود وقفــه ای کــه در مقطعــی از زمــان بــه وجــود
آمــد ،امیدواریــم بتوانیــم بــا کمــک همــه ارکان ایــن صنعــت اقدامــات
خــود را از ســر بگیریــم و از تجــارب قبلــی تیــم آمــوزش دیــدهای کــه
وجــود دارد اســتفاده کنیــم.
مــا پیــرو جلســاتی کــه در هفتههــای گذشــته داشــتیم نتیجــهای
کــه بــه دســت آمــد ایــن بــود کــه اقدامــات مــا مبتنــی بــر ارزیابــی
و کیفیــت باشــد و نــه بــر لزوم ـاً بــر جایــزه .بانــک اطالعاتــی از صنعــت
خودروســازی و ارزیابــان حرف ـهای وجــود دارد .کیفیــت موضــوع اصلــی
ایــن اتــاق فرمــان بایــد باشــد و بــا همگرایــی و هــم صدایــی بتوانیــم
تالشهایــی کــه خودروســازها در ارتقــا کیفیــت انجــام میدهنــد را بــه
کمــک کمیتــه روابــط عمومــی شــرکتها اطــاع رســانی کنیــم.
ایــن اقدامــات بایــد توســط روابــط عمومیهــا بــا ابــزار رســانهها بــه
اطــاع همــه برســد و روی برندســازی صنعــت خودروســازی کار کنیــم.
مــا قصــد داریــم بــه یــک برنامــه اجرایــی برســیم و تــاش مــا ایــن
اســت کــه یــک برنامــه مشــترک داشــته باشــیم .همچنیــن مــا بــا
گواهینامههــای تقلبــی نیــز رو بــه رو هســتیم .در بعضــی از ســازمانها
حداقلهــای کیفیــت و مبانــی آن را نیــز نمیبینیــم .البتــه دلیــل ایــن
رفتــار امــروز مشــخص اســت شــرایط مالــی نامســاعد شــرکتها باعــث
بیاهمیتــی موضــوع کیفیــت شــده اســت.
محمدرضــا نجفــی منــش ؛رئیــس کمیتــه راهبــری جایــزه
ملــی کیفیــت صنعــت خــودرو
ایــن پیشــنهادات و ایــن برنامهریــزی بســیار خــوب اســت و مــن بــه
آن اعتقــاد دارم .یــاد دارم در ســالهایی کــه بحــث ایــزو داغ بــود و هــر
شــرکتی میخواســت مــدل کیفــی بــرای خــود بنویســد ،مــا پیشــنهاد
دادیــم کــه یــک مــدل یکپارچــه بــرای سیســتم کیفیــت و ارزیابــی
آن نوشــته شــود .پیشــنهاد میکنــم ایــن پیشــنهادات در قالــب یــک
پروپــوزال در اختیــار خودروســازان قــرار گیــرد و ایــن اطمینــان داشــته
شــود کــه ایــن اقدامــات باعــث صرفهجویــی در هزینههــا و ارتقــاء
کیفیــت صنعــت خودروســازی خواهــد شــد.
ایــن حرکــت تــوأم بــا ارائــه راهــکار جهــت بهبــود کیفیــت بــرای
ارزیابــی شــونده باشــد ،آمادگــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران را بایــد
بــه اطــاع فعــاالن ایــن صنعــت برســانیم .ایــن پروپــوزال در راســتای
یکپارچهســازی و همچنیــن بــر اســاس ارزیابــی ،مشــاوره و درخواســت
ارتقــا خواهــد بــود .مــا جلســات منظمــی بــا مدیــران صنعــت خــودرو
داشــته و داریــم و ایــن موضــوع را بــه اطــاع آنهــا میرســانیم و از آنجــا
کــه آنهــا بــه منافــع ایــن ارزیابیهــا اشــراف دارنــد ،مــورد اســتقبال
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افــراد قــرار گرفتــه اســت و میبایســت بــا یــک برنامــه مناســب اجرایــی
شــود.
ســعید تاجیک؛قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت بازرســی
کیفیــت و اســتاندارد ایــران ISQI
بایــد بدانیــم شــاخص مــورد نظــر مــا بــرای ارزیابــی چیســت؟ بــه نکاتــی
بایــد در ایــن راه دقــت کــرد .اوال کیفیــت را بــر مبنــای مشــتری نهایــی
قــرار دهیــم .آمارهــا میگوینــد عمــدهی نظــرات و انتقــادات مشــتریان
بــه قطعــه ســازی برمیگــردد .در خدمــات پــس از فــروش اعتقــاد
دارم شــکایتها از قطعــات یــا مهــارت انجــام کار اســت .ایــن بــدان
معناســت کــه تمرکــز ارزیابــی بایــد روی قطعــه ســاز باشــد .دوم اینکــه
مــا عارضههــای 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 .جمعبنــدی مــن
ایــن اســت کــه ارزیابــی و ارتقــاء کیفــی قطعــات را در اولویــت قــرار
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 دادهایــم کــه چگونــه بــا ارزیابیهــا مــی توانیــم بــه ارتقــاء
کیفیــت برســیم.
ناصــر غریــب نــواز؛ مدیــر تحویــل و لجســتیک شــرکت
ایــران خــودرو
مــا تجربــه برگــزاری دو دوره بــرای ارزیابــی کیفیــت را در صنعــت
خــودرو داریــم .بنــده دبیــر آن بــوده و هســتم .برنامــه مــا گــره زدن
ارزیابــی بــه گریدبندیهــا بــود .زمانــی کــه ارزیابــی بــه منافــع قطعــه
ســاز یــا خدمــات پــس از فــروش وصــل نشــود اهمیتــی نمــی دهــد .مــا
از بدنــه و فعــاالن داخلــی در حــوزه کیفیــت در ایــن صنعــت اســتفاده
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
و انــرژی میشــود و البتــه مــا پیگیــری همزمــان بــا ارزیابــی نداریــم.
پیشــنهاد مــن وصــل کــردن ارزیابــی بــه نتایــج اســت کــه منجــر بــه
ادامــه دار بــودن ایــن کار میشــود.
مجیــد کاویانــی ؛ عضــو هیــات مدیــره نمایندگــی خدمــات
پــس از فــروش
هزینههایــی کــه مــا بــرای ارزیابــی میپردازیــم را بایــد در ســود
مســتقیم خودمــان ببینیــم .در زنجیــره ارزش صنعــت خــودرو شــاید
پیونــد زدن فــروش و خدمــات پــس از فــروش یــک سیاســت باشــد،
امــا بــرای مــا هزینههــای کیفیــت در فــروش پاییــن تــر اســت ولــی در
خدمــات پــس از فــروش باالســت.
آزاد ؛مدیر مهندسی کیفیت سازه گستر
در حــوزه زنجیــره ارزش در ســازه گســتر میتوانــم تجربــه ای را بگویــم
کــه مفیــد اســت .یــک تیــم چهــار نفــره بــه زنجیــره پــژو اضافــه شــدند
و بــه همــراه فرانســویها بررس ـیها انجــام شــد .بــرای تقویــت کیفیــت
ایــن زنجیــره برنامههایــی داریــم کــه در گام اول  PSAکــه همــه آن
اســتاندارد جنــرال موتــور اســت ،ســازندهها را تحــت کنتــرل مــی گیــرد.
مــا صرفــاً مجموعههــا را ارزیابــی نکردهایــم و قــرار اســت در ســال
جدیــد معیــار واقعــی ارزیابــی را بــا تامیــن کننــده چــک کنیــم و آنهــا
را بــه ســطح مطلــوب برســانیم .در گام اول روزهــای پــرکاری خواهیــم
داشــت ولــی اطمینــان داریــم در ادامــه جهــش خوبــی بــرای ارتقــاء
تامیــن کنندههــا خواهیــم داشــت.
نســرین وفایــی؛ رئیــس اداره برنامــه ریــزی و بهبــود
فرایندهــای کیفیــت شــرکت ســایپا
مــا هــم در جایــگاه ارزیــاب بودهایــم و هــم در جایــگاه ارزیــاب شــونده.
هــر چقــدر هــم کــه میخواهیــم تفهیــم کنیــم کــه مــا در ارزیابــی
بــا هــدف ارتقــاء کیفیــت حضــور پیــدا مــی کنیــم بــاز هــم ارزیــاب

محســوب مــی شــویم و تمرکــز روی ارزیابــی ماســت و نــه ارتقــا کیفیــت.
چالشهــای مدیریتــی و عــدم پایــداری در کشــور مــا وجــود دارد .در
حالــی کــه ثبــات مدیریتــی مــی توانــد کمــک شــایانی بــه زنجیــره
کیفیــت و ارتقــاء آن داشــته باشــد .مــا بــا ارزیابــی مــی توانیــم
حلقههــای زنجیــره ی کیفیــت را وصــل کنیــم .ادبیــات یکســانی بایــد
در کل مجموعــه و در راســتای فرهنگســازی داشــته باشــیم .چالشهــا
را بــه صــورت کالن شناســایی کنیــم .اگــر ارتباطــات خــوب بیــن
زنجیرههــای صنعــت باشــد و بــا دیــدگاه شــفاف فرهنگســازی شــود
نتایــج خوبــی خواهیــم گرفــت.
از مــدل  INQAســازمانها مــی تواننــد بهــره خوبــی ببرنــد .مــا در
ایرانخــودرو نمونههــای موفقــی را پیــاده کردهایــم و تاثیــرات مثبــت آن
را نیــز دیدهایــم .االن چنــد ســال اســت وقف ـهای در ایــن کار افتــاده و
کیفیــت نیــز بخاطــر عواملــی پاییــن آمــدهاســت .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
بــودهام .پیــش از ارزیابــی خدمــات پــس از فــروش مــن موافقــم کــه
قطعــه ســازی بخــش مهمتــری اســت .مــن بــا شــعار کنتــرل در مبــدا
موافقــم .کنتــرل از قطعــه ســازی شــروع مــی شــود و ارزیابــی و ارتقــاء
آن اهمیــت دارد.
در دنیــا در ارزیابــی  CVمســئلهای وجــود دارد .حلقــه مفقــوده
بیــن تامیــن کننــده ،خودروســازی و  CVوجــود دارد .در گذشــته
خودروســازها خــود بــر کیفیــت نظــارت مــی کردنــد و کارایــی  CVرا در
ارزیابــی میدیدنــد .ایــن در ســالهای اخیــر کــم رنــگ شــده .حلق ـهای
مفقــوده بیــن ارزیابــی و اجــرا وجــود دارد .از چالشهایــی کــه تجربــه
کــردهام ایــن اســت کــه مــا ارزیابــی میشــویم و الزامــات ارزیابــی را در
فرآیندهــا در لحظــه شــکایت مشــتری نمیبینیــم در نهایت خودروســازان
بــا چالــش اثربخشــی و پیگیــری نتایــج ارزیابیهــا روبــرو هســتند.
علی فیض بخش ؛مدیر کیفیت گروه بهمن
مــن تجربــه فعالیــت در شــرکت رنــو فرانســه را داشــتهام .مشــکلی کــه
در ارزیابیهــا معمــوال وجــود دارد ســلیقهای برخــورد کــردن ارزیابهــا
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
ایــن اســت کــه مدلهــای پیــاده شــده را ادامــه دهیــم و آن را ارتقــا
ببخشــیم .مــا در ارزیابیهایــی کــه در رنــو داشــتیم خودمــان را متعهــد
بــه برطــرف کــردن مشــکالت مــی دانســتیم .حتــی گاهــی هزینههایــی
را خــود متقبــل میشــدیم .مــا در مــدل  Thanksدر حیــن ارزیابــی
بــا بهبــود زمــان ســنجی و هزینههــای تولیــد و  ...قیمــت را نیــز تقلیــل
میدادیــم و هــردو راضــی بودیــم.
محمــد رســتگار ؛مدیــر بازرســی شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد
ایــران ISQI
در تحقیقهایــی کــه انجــام دادیــم بــر بهبــود قطعــه ســازی تاکیــد
ویــژه داریــم .جالــب اســت بدانیــد در پاریــس ،شــرکت پــژو چــه تعــداد
نماینــده خدمــات پــس از فــروش دارد .مــا در بحــث ارزیابیهــا بــه ایــن
نتیجــه رســیدهایم کــه شــرکتها و ســازمانها دچــار ارزیابــی زدگــی
شــدهاند.
مــا بارهــا ارزیابیهایــی داشــتهایم کــه ارزیابــی شــونده انتظــار رفــع
ایــراد را داشــته اســت .بایــد بــه ایــن موضــوع از دیــد کالن نــگاه کــرد
و تاکیــد بــر رفــع ایــراد داشــته باشــیم .نــوآوری در ســازمانهای مــا
کمرنــگ شــده اســت .کار تاثیرگــذار بایــد کیــس محــور و تاثیــرش قابــل
انــدازه گیــری باشــد .مشــخص اســت کــه مــا بایــد بــه فرآیندســازی هــم
اهمیــت بدهیــم و بــه آن دقــت کنیــم و الگویــی بــرای بخــش فنــی و
تیــم مشــاوره بــه صنعــت داشــته باشــیم.

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

در عصــر ف ّنــاوری و در دنیایــی کــه رفــاه و کیفیــت حــرف نخســت
را میزنــد نمیتــوان از ســلیقه و احتــرام بــه آن و توجــه بــه آن
گــذر کــرد .امــروز در دنیــای تنــوع و گوناگونــی و انباشــت تولیــدات
و محصــوالت غذایــی وزندگــی شــرط اول قــدم آن اســت کــه بــه نیــاز
مصرفکننــده پاســخ داده شــود .فشــار اقتصــادی و در پــی آن کاهــش
مصــرف محصــوالت غذایــی بهویــژه لبنیــات ،غــذا هراســی ناشــی از
تبلیغــات منفــی علیــه صنایــع تولیــد محصــوالت غذایــی همــه و همــه
باعــث شــده اســت امــروز تولیدکننــدگان بهویــژه در ایــن حــوزه بــه
دنبــال ارائــه کیفیــت و از همــه مهمتــر پاســخ بــه باورهــای مردمــی در
حــوزه صنعــت لبنیــات باشــند.
بیســت و هشــتمین جلســه کارگــروه صنایــع غذایــی انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران بــا حضــور مدیــران و کارشناســان حــوزه کیفیــت شــرکت
هــای صنایــع غذایــی در تاریــخ  ۲۳دی  ۹۸در محــل انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران بــا موضــوع پویــش باورهــای مردمــی در کیفیــت
محصــوالت غذایــی برگــزار شــد.
در ابتــدا آقــای دکتــر دبیریــان ضمــن خیــر مقــدم بــه اعضــا نســبت بــه
تغییــرات جدیــد هیــات مدیــره انجمــن و همچنیــن برگــزاری جلســات
کارگــروه غذایــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا هــدف توســعه
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
بــه شــهروندان و اطالعــات علمــی وکاربــردی بــه مصــرف کننــدگان
در حــوزه مصــرف صنایــع غذایــی بــه خصــوص لبنیــات ودورشــدن از
باورهــای غلــط غذایــی مــردم اســت توضیحاتــی را ارئــه دهنــد.
آقــای دکتــر اســماعیل خاتمــی مقــدم نائــب رییــس انجمــن صنایــع
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
غذایــی در جامعــه کــه متاســفانه بــه شــکلهای مختلــف را درمیــان
مــردم ترویــج داده میشــود ،در قالــب ایــن پوشــش پیگیــری و آگاهــی
ســازی خواهــد شــد.
او بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون حــدود  ۳۰درصــد مصــرف مــردم از
تولیــدات صنایــع غذایــی و  ۷۰درصــد دیگــر خــارج از ایــن صنعــت
در دســترس مــردم اســت ،افــزود :متاســفانه باورهایــی کــه بــه واســطه
تولیــدات صنعتــی درمیــان مــردم شــکل گرفتــه و تهدیــد کننــده
ســامت آنــان شــکل گرفتــه کــه بایــد ایــن نــگاه و فرهنگــی کــه قالــب
شــده از میــان برداشــته شــود.
خاتمــی مقــدم گفــت:در قالــب ایــن پویــش و در گام نخســت۱۰ ،
گــروه صنایــع غذایــی پرمصــرف شــهروندان معطــوف شــده و درهمیــن

راســتا حــدود  ۱۲۰بــاور مــردم درایــن گــروه شناســایی ،گــردآوری و
کارشناســان صنایــع غذایــی ،محققــان و اســتادان دانشــگاه مــورد بررســی
و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
نائــب رییــس انجمــن صنایــع غذایــی و دارویــی مازنــدران افــزود :پــس
ازشناســایی مــواردی کــه صرفــا بــه عنــوان باورهــای غلــط غذایــی بــوده،
شناســایی و کارشناســان حــوزه صنعــت غــذا ،نســبت بــه محتــوا ســازی
مناســب بــا همــان گــروه غذایــی بــرای شــهروندان اقــدام خواهنــد کــرد.
خاتمــی مقــدم ابــراز امیــدواری کــرد ،کــه پویــش باورهــای مردمــی
درکیفیــت محصــوالت لبنــی بــا درخواســت و حــس نــوع دوســتی برخــی
از فعــاالن حــوزه صنعــت غــذا در راســتای افزایــش ســامت عمومــی
شــهروندان شــروع شــده و هــدف نهایــی آن ترویــج درمیــان قش ـرهای
مختلــف مــردم و دوری از برخــی عادتهــا و باورهــای نادرســت غذایــی
شــهروندان اســت.
آقــای حیــدری دبیرانجمــن ضمــن تشــکر از فعالیــت هــای بعمــل آمــده
از پویــش باورهــای مردمــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون تالشهــای زیــادی
بــرای اعتمــاد ســازی مــردم بــه محصــوالت صنعتــی تحــت نظــارت
اســتاندارد انجــام شــده اســت ،همچنــان نشــر اطالعــات نادرســت ســبب
شــده مــردم بــه ســمت صنایــع غذایــی ســالم و بــا کیفیــت کمتــر
گرایــش داشــته باشــند.لذا در ایــن رابطــه انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران آمادگــی برگــزاری نشســت و یــا میزگــردی تخصصــی بــا موضــوع
پویــش باورهــای مردمــی در حــوزه کیفیــت صنایــع غذایــی را دارد.
در ادامــه اعضــای کارگــروه بــا تاکیــد بــر تدویــن خــط مشــی انجمــن
و تعییــن زمــان ارائــه آن ،کنتــرل قیمــت بــا بهبــود کیفیــت محصــول،
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 .
در خاتمــه آقــای دکتــر دبیریــان بــه نمایندگــی از انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران از آقــای دکتــر خاتمــی مقــدم و همــکاران ایشــان بــه
پــاس زحمــات انجــام شــده در ایجــاد پویــش کیفیــت محصــوالت غذایــی
تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
حاضريــن :خانــم هــا :ســیده مریــم نوربخــش (صنایــع شــیر ایــران) ،
عاطفــه محمدقلی(شــرکت بازرگانــی مــواد غذایــی شــکلی)
آقايــان :دکتــر دبيريــان (رئيــس کارگــروه) ،علیرضــا احمدنژاد(گــروه
صنعتــی زرنــام) ،ســیدیعقوبی(گروه صنعتــی زرمــاکارون) ،علــی
اســامی(پگاه گیــان) ،مجیــد اســکندری(پگاه تهران)،ابوالفضــل
پورمهدی(اتــکا)  ،امیــر حیدری(دبیــر انجمــن مدیــرت کیفیــت)
مهمانــان :آقایــان دکتــر خاتمــی مقدم(نایــب رئیــس انجمــن
غذایی،دارویــی مازنــدران)  ،رحیــم رســتمی(مدیر پویــش کیفیــت
محصــوالت غذایــی)
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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

انــدازه گیــری عاملــی کلیــدی در تجــارت جهانــی اســت؛ زیــرا انــدازه
گیــری هــای هماهنــگ بــه ایــن معناســت کــه تمامــی افــراد دخیــل
مــی تواننــد بــه یــک زبــان مشــترک صحبــت کننــد و بداننــد کــه در
حــال انجــام معاملــه ای عادالنــه هســتند .بدیــن ســبب موضــوع امســال
روز جهانــی انــدازه شناســی " ،انــدازه گیــری هــای الزم بــرای تجــارت
جهانــی " انتخــاب گردیــد.
ایــن موضــوع بــه جهــت تاکیــد مضاعــف بــر اهمیــت انــدازه گیــری در
تجــارت جهانــی منصفانــه و همچنیــن نقــش آن در اکتشــافات علمــی،
نــوآوری هــا ،توســعه محصــوالت جدیــد ،تولیــد و پایــداری و غیــره
انتخــاب گردیــد.
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 ( )SIمعــروف 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
حامــل و خــود ابعــاد کاال مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ،بــه یقییــن
مــی تــوان از سیســتم  SIبــه عنــوان گرداننــده تجــارت جهانــی یــاد
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  ، 80000 IECبــا عنــوان کمیــت هــا و
یکاهــا بــه دلیــل ارائــه عبــارات هماهنــگ ،تعاریــف و نمــاد کمیــت هایــی
دســتگاه بیــن المللــی یکاهــا ( )SIجــز کلیــدی دســتگاه  SIمحســوب
مــی شــود.
اقــای  ،Leslie Pendrillرییــس کمیتــه فنــی تدویــن کننــده
ایــن اســتاندارد هــا ،اظهــار داشــت " :مجموعــه ،ISO/IEC 80000
تبــادل اطالعــات انــدازه گیــری صحیــح و بــا ثبــات بیــن دانشــمندان،
مهندســان ،تولیــد کننــدگان  ،مشــتریان و شــرکت هــای طــرف ســوم را
تضمییــن مــی کنــد".
ســایر اســتاندارد هایــی بنیــادی بــرای انــدازه گیــری هــای مــورد نیــاز
تجــارت جهانــی ،اســتاندارد هــای کانتینرهــا هســتند .بــا توجــه بــه
اینکــه در حــال حاضــر حــدود  90درصــد کاالهــای غیــر فلــه ای بــا
کانتینرهــا جابجــا مــی شــوند ،مــی تــوان از کانتینــر هــا بــه عنــوان
انقالبــی در زیرســاخت هــای جهــان حمــل و نقــل یــاد کــرد .ایــزو بــا
اســتانداردهای خــود ایــن کانتینــر هــا را تقریبــا از تمــام لحــاظ از جملــه
ابعــاد و چگونگــی چیدمــان آن هــا استانداردســازی کــرده اســت کــه در
نهایــت بــه زنجیــره هــای تامیــن کارآمــد و بــا صرفــه کمــک شــایانی
مــی کنــد.
کمیتــه فنــی مســئول ایــن اســتاندارد هــا ،104 ISO/TC -کنتینرهــا،
از ابتــدای آغــاز کار خــود حــدودا  40اســتاندارد تدویــن کــرده اســت کــه
چارچــوب هــای مــورد توافــق طــرح هــا و فعالیــت هــا حمــل و نقــل

مرتبــط بــا کنتینــر هــا را تشــکیل مــی دهــد.
ایــن اســتاندارد هــا بــه صــورت بیــن المللــی توســط ســازمان هایــی
ماننــد ســازمان جهانــی گمــرک ( ،)WCOســازمان بینالمللــی کار
( ،)ILOســازمان بینالمللــی دریانــوردی ( ،)IMOکمیســیون اقتصــادی
ســازمان ملــل بــرای اروپــا ( )UNECEو 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
کفــش ،محصــوالت دارویــی ،مشــخصات هندســی تولیــد ( )GPSو
غیــره مــی باشــد.
منبع :سایت ایزو
مترجم :میالد صادق نژادی

اطالعیــه مهــم ایــزو درخصــوص برگــزاری جلســات
کمیتــه هــای فنــی و حاکمیتــی ایــزو

سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) در اطالعیه ای اعالم کرد:
بــا توجــه بــه شــرایط جهانــی کنونــی ویــروس کوویــد ،19-ایــزو تصمیــم
گرفتــه کــه همــه جلســات فنــی و حاکمیتــی خــود تــا  31آگوســت
 10( 2020مــرداد  )1399بــه صــورت مجــازی برگــزار کنــد یــا آنــرا بــه
بعــد از ایــن تاریــخ موکــول کنــد.
تمدیــد ایــن اقدامــات بــه صــورت ماهانــه بررســی و ابــاغ خواهــد شــد.
دبیرخانــه مرکــزی ایــزو بــه دنبــال توصیــه هــای ســازمان بهداشــت
جهانــی ( )WHOو 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
تدویــن اســتانداردهای بیــن المللــی نیــز تاثیــر مــی گــذارد .در پاســخ
بــه ایــن تغییــرات ،تقریب ـاً  275جلســه ایــزو کــه قــرار بــود در فاصلــه
اول فوریــه  2020تــا  31آگوســت  2020برگــزار شــوند ،لغــو شــده انــد.
ایــن تصمیــم ،در درجــه اول و مهمتــر از همــه ،بــه منظــور محافظــت از
ســامتی 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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فرمت فایل جدید برای چاپگرهای سه بعدی

 ISO/ASTM 52915کــه بــه تازگــی منتشــر شــده ،بــه درک
پتانســیل کامــل ســاخت افزایشــی[ ]1کمــک خواهدکــرد.
بــا امــکان ایجــاد اشــکال پیچیــده و اســتفاده از مــواد عجیــب و غریــب،
چــاپ ســه بعــدی ،یــا ســاخت افزایشــی ،مــورد اســتقبال صنایــع
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
شــده مبتنــی بــر فرمــت فایــل اســتریولیتوگرافی یــا بــه اختصــار SLT
بــوده انــد .امــا اســتاندارد جدیــد فرمت فایــل ســاخت افزایشــی ()AMF
را جایگزیــن  SLTخواهــد کــرد.
اســتاندارد  ISO/ASTM 52915بــا عنــوان ویژگــی هــای فرمــت
فایــل تولیــد افزایشــی ( )AMFنســخه  1.2کــه ایــن مــاه منتشــر شــد
توســط گروهــی از کارشناســان ایــزو در کمیتــه فنــی ISO/TC 261
بــا مشــارکت  .ASTM Intتدویــن شــده اســت.
رئیــس کمیتــه و پروفســور فنــاوری هــای تولیــد و ســاخت افزایشــی،
دکتــر کریســتین ســیدل در مــورد برخــی از مزایــای ایــن فرمــت
فایــل جدیــد مــی گویــد" :ایــن فرمــت پتانســیل بســیار خوبــی بــرای
حمایــت از توســعه بیشــتر بخــش  AMدارد و در ســال هــای آینــده در
صنعــت اهمیــت بیشــتری هــم پیــدا خواهــد کــرد AMF .یــک شــی را
بــه شــکل کلــی توصیــف مــی کنــد کــه هــر ماشــینی بتوانــد آنــرا بــه
بهتریــن شــکل ممکــن بســازد".
اســتاندارد جدیــد  ISO/ASTMکــه بــه طــور مشــترک تدویــن شــده،
الزامــات آمــاده ســازی ،نمایــش و انتقــال  AMFرا مشــخص مــی کنــد.
ایــن اســتاندارد در هنــگام آمــاده ســازی در یــک فرمــت الکترونیــک
ســاختاری ،پایبنــدی دقیــق بــه یــک برنامــه نشــانگر توســعه یافتــه
گســترده ( )XMLاز قابلیــت همــکاری ســازگار بــا اســتانداردها را
پشــتیبانی مــی کنــد .ایــن اســتاندارد هیــچ ســازوکار صریحــی بــرای
اطمینــان از یکپارچگــی داده هــا ،امضاهــای الکترونیکــی و رمزگــذاری
مشــخص نکــرده اســت.
بــرای تهیــه ایــن اســتاندارد مــی توانیــد بــه پرتــال ایــزو در نشــانی
 www.iso.orgمراجعــه فرمائیــد.
منبع :سایت ایزو
مترجم :پریسا فقیهی (دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل)
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افزایــش پایــداری بــه یکــی از الزامــات بــرای رفــع چالشهــای اقلیمــی
و زیســت محیطــی آینــده تبدیــل شــده اســت و شــهر گرنوبــل در میــان
شــهرهای پایــدار ،یــک پیشــتاز محســوب میشــود.
بــه عنــوان بزرگتریــن کالن شــهر آلــپ اروپــا ،شــهر گرنوبــل  ،کــه
«پایتخــت آلــپ فرانســه» خوانــده میشــود ،چالشهــای بســیاری
را ،همچــون ایجــاد محلــه هــای زیســت محیطــی بــرای یــک زندگــی
دلچســب ،ســاخت مدرســه زیســت اقلیمــی و توســعه پــروژه مزرعــه
شــهری ،بــه خــود اختصــاص داده اســت .بیــش از یــک دهــه اســت
کــه ایــن شــهر هــم زمــان بــا بــرآوردن خواســتههای ســاکنان فعلــی و

آینــده خــود ،کانــون مســئولیتی گســترده بــرای ایجــاد جامعــه ای انــرژی
کارآمدتــر و ســازگار بــا محیــط زیســت بــوده اســت.
ایــن کار بســیار دشــوار اســت ،زیــرا گرنوبــل بایــد بــر موانــع جغرافیایــی
و اقلیمــی چشــم انــداز کوهســتانی خــود غلبــه کنــد .بنابرایــن آینــده
شــهر در گــرو ارتقــاء توســعه شــهری کنتــرل شــده بــا اســتفاده از فضــای
کمتــر ،ســاماندهی مجــدد دسترســی خودروهــا و کاهــش ازدحــام مرکــز
شــهر از طریــق ترافیــک روان قــرار دارد و بــه منابــع انــرژی پــاک و
معمــاری پایــدار متکــی اســت ،کــه همگــی در رفــاه شــهروندان تاثیــر
دارنــد.
ایــن پــروژه گســترده ،بخشــی از طــرح ابتــکاری بــوم شــهر اســت کــه
توســط دولــت فرانســه در ســال  ۲۰۰۸راهانــدازی شــد و هــدف آن یافتــن
روشهــای جدیــد طراحــی ،ســاخت و مدیریــت شــهرها ســت .در ایــن
طــرح ،گرنوبــل بــه عنــوان بخشــی از برنامــه نوســازی شــهری خــود،
اســتاندارد ایــزو  ۳۷۱۰۱را بــه کار گرفــت .ایــن اســتاندارد حاصــل از خرد
جمعــی ،یــک ابــزار مرجــع ارزشــمند بــرای ارزیابــی پروژههــای خــاق
شــهری فراهــم میکنــد ،کــه شــهر گرنوبــل را در دســتیابی بــه اهــداف
عمــده توســعه پایــدار ،کارآمدتــر مــی ســازد.
منطقــه گرنوبــل مکانــی بــرای پــروژه هــا ،نــوآوری و تجــارب اجتماعــی،
زیســت محیطــی و فنــاوری اســت ،بــا فرهنگــی پیشــرو کــه در آن
ریســک پذیــری بخشــی جدایــی ناپذیــر از مســیر پیشــرفت را تشــکیل
مــی دهــد  ،گرنوبــل دائم ـاً در حــال تغییــر و خودســازی اســت.
ایــن شــهر بــا ایجــاد انــواع جدیــدی از خدمــات و روشهــای همــکاری
و در تــاش بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک پیشــگام در انتقــال انــرژی
و مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و تقســیمات اجتماعــی ،فناوریهــای
دیجیتــال و تــازهای را اتخــاذ کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،یــک کالن
شــهر کــه جذابیــت آن مبتنــی بــر رفــاه و کیفیــت زندگــی شــهروندان
آن اســت و توســعه پایــدار در هــر ســه شــکل اقتصــادی  ،اجتماعــی و
زیســت محیطــی  ،سررشــته مشــترک در همــه سیاســتگذاری هــای
آن اســت.
برنامــه بــوم شــهر گرنوبــل ،محلههــای نمونــه بــرای یــک شــهر هوشــمند،
پایــدار و انعطافپذیــر را شــامل میشــود .افــزون بــر ایــن در حــال
توســعه پروژههــای آزمایشــی منحصــر بــه فــرد در فرانســه اســت کــه
مدیریــت هوشــمند و مشــارکتی دادههــای انــرژی را در بــر میگیــرد.
ایــن برنامههــا مبتنــی بــر یــک رویکــرد مشــارکتی بــا تنــوع وســیعی
از ذینفعــان منطقــه از جملــه مقامــات محلــی ،دانشــگاهها ،نهادهــای
پژوهشــی ،شــرکتها ،ســاکنین و گروههــای اجتماعــی هســتند.
اســتاندارد ایــزو  ۳۷۱۰۱بــه منظــور توســعه پایــدار شــهرها و جوامــع ،
چشــم اندازهــای جدیــدی را بــرای ســاختمانهای نمایشــی و پــروژه هــای
شــهری نمونــه فراهــم میکنــد و شــهرها را قــادر مــی ســازد تــا نظــام
مدیریتــی خــود را بهبــود بخشــیده و حاکمیــت خــود را بــر اســاس اصــل
بهبــود مســتمر اصــاح کننــد.
ایــن پــروژه در بعــد انســانی خــود منحصــر بــه فــرد بــوده و متشــکل از
مجموعــهای بــرای بهبــود زندگــی اجتماعــی و ارتقــاء همــکاری بــرای
دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی اســت.
ایــزو  ۳۷۱۰۱یــک چارچــوب مرجــع و زبــان مشــترک بــرای همــه انــواع
پروژههــای شــهری اســت کــه تفســیری موفــق از همافزایــی بیــن
پروژههــا و ذینفعــان مختلــف در سراســر منطقــه ،بــه ســود یــک هــدف
مشــترک را ممکــن م ـی ســازد.
منبع :سایت ایزو
مترجــم :آزاده عالئــی طالقانــی (دفتــر روابــط عمومــی و ارتباطــات بیــن
الملــل)
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گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــا پيوســتن بــه جهــاد خودكفايــي و
نهضــت ســاخت داخــل و همراهــي بــا قطعهســازان كشــور ،موفــق
شــده بــا برنامهريــزي و اجــراي پروژههــاي متعــدد از ســال گذشــته
تاكنــون ،عــاوه بــر كاهــش ارزبــري حــدود  132ميليــون يورويــي ،بيــش
از 800ميليــارد تومــان در پروژههــاي بهينــه ســازي طراحــي صرفــه
جويــي كنــد.
ايكــو پــرس _ ايــران خــودرو بــه عنــوان يكــي از بزرگتريــن صنايــع و
پيشــتاز در صنعــت خودروســازي كشــور ،همــواره در تــاش اســت تــا بــا
طراحــي ،توليــد و توســعه محصــوالت خــود ،نيازهــاي مشــتريان را بــراي
خريــد خودرويــي باكيفيــت ،مطابــق بــا امكانــات روز دنيــا ،دوســتدار
محيــط زيســت و بــا رويكــردي مســئوالنه در قبــال جامعــه ،مرتفــع كنــد.
در ســال گذشــته بــا تحميــل تحريمهــاي بيشــمار در حــوزه صنعــت،
ضربههــاي بســياري بــر پيكــره صنعــت قطعــه ســازي و متعاقــب آن
صنعــت خودروســازي كشــور وارد آمــد .پيامدهــاي ايــن ضربــات تــا
جايــي پيــش رفــت كــه صنايــع خودروســاز كشــور از جملــه ايــران
خــودرو ،بــه دليــل نبــود قطعــات ،قــادر بــه پاســخگويي در برابــر تعهــدات
خــود در قبــال مــردم و مشــتريان هميشــه همــراه نبودنــد .در ايــن برهــه
حســاس ،توليــد خــودرو رو بــه افــول گذاشــت و تعــداد خودروهــاي كــف
بــه ميــزان قابــل توجهــي افزايــش يافــت.
در ايــن دوران بــود كــه صنايــع كشــور دريافتنــد تنهــا راه عبــور از بحــران
و گــذر از ايــن پيــچ حســاس ،اتــكا بــه تــوان داخلــي ،اســتفاده از ظرفيــت
هــاي موجــود و حركــت بــه ســمت جلــو ،ولــو بــا تمــام موانع و مشــكالت

موجــود اســت .بنابرايــن بــا تكيــه بــر امكانــات موجــود و دانش مهندســان
و دســت هــاي پــر تــوان كارگــران داخلــي ،چــرخ نيمــه جــان صنعــت
بــار ديگــر و ايــن بــار بــا پيوســتن بــه نهضــت داخلــي ســازي و جهــاد
خودكفايــي بــه حركــت درآورده شــد و بــه ايــن ترتيــب ،خــزان ســرد
صنعــت دوبــاره رو بــه شــكوفايي گذاشــت .ايــن اقــدام مبــارك در ابتــداي
امــر بــا تكيــه بــر منويــات مقــام معظــم رهبــري و در ادامــه بــا راهبــري
وزرات صمــت و اتحــاد و يكپارچگــي خودروســازان و قطعــه ســازان شــكل
گرفــت و تــا بــه امــروز اســتمرار يافتــه اســت.
پروژه هاي ساخت داخل محقق شده در سال 98
در طــي پــروژه هايــي كــه در ســال  98در طــول مســير دســتيابي
بــه خودكفايــي و پيوســتن بــه نهضــت ســاخت داخــل محقــق شــده،
 60قطعــه توســط  35ســازنده و كاهــش ارزبــري ســاالنه  74ميليــون
يــورو اســت .از ايــن رقــم  35ميليــون يــورو متعلــق بــه كاهــش ارزبــري
حاصــل از اجــراي  23پــروژه اي اســت كــه در جريــان برگــزاري ميزهــاي
يــك تــا ســه قــرار داشــته اســت .ايــن پــروژه هــا كاهــش ارزبــري 35
ميليــون يــورو ســاالنه را بــه ارمغــان آورده اســت.
گفتنــي اســت ،زمــان دقيــق برگــزاري ميــز شــماره چهــار طــي هفتــه
هــاي آينــده مشــخص مــي شــود .پيــش بينــي مــي شــود در ايــن ميــز
 23پــروژه تعريــف و  36قطعــه توســط  19ســازنده تاميــن شــود و در
انتهــا كاهــش ارزبــري  34ميليــون يورويــي را در پــي داشــته باشــد.
پروژه هاي بهينه سازي طراحي در سال 98
در ســال  98و بــه همــت تالشــگران حــوزه صنعــت كــه قطعــا بــدون

گروهصنعتيايرانخودرو
همــت واالي آنهــا طــي ايــن مســير ميســر نبــود 44 ،پــروژه در حــوزه
بهينــه ســازي طراحــي و مديريــت هزينــه تعريــف و محقــق شــد .اجــراي
ايــن پــروژه هــا ،كاهــش  58ميليــون يورويــي ارزبــري را بــه دنبــال
داشــت .هــم چنيــن ايــن پــروژه هــا عــاوه بــر كاهــش ارزبــري812 ،
ميليــارد تومــان در بهينــه ســازي طراحــي صرفــه جويــي در پــي داشــته
انــد.

همكاري با شركت هاي صنايع دفاعي
گــروه صنعتــي ايــران خــودرو در راســتاي عمــل بــه نهضــت داخلــي
ســازي و هــم چنيــن در حركــت بــه ســمت تحقــق شــعار جهــش توليــد،
پــروژه هــاي مشــتركي را بــا شــركت هــاي صنايــع دفاعــي تعريــف و در
دســت همــكاري و اجــرا دارد كــه تعــداد آنهــا در مجمــوع  28پــروژه
اســت.
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بازارهــای کاالیــی در هــر کشــوری بــه گونـهای متفــاوت رشــد و توســعه
یافتهانــد و مســیری منحصربهفــرد را بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و جغرافیایــی خــود طــی کردهانــد .همیــن امــر
ســبب شــده اســت کــه بورسهــای کاالیــی بــه عنــوان یــک حلقــه از
زنجیــره بازارهــای کاالیــی بــه گونــه متفاوتــی در کشــورها بــروز و ظهــور
کنــد .در هــر اقتصــاد بــا توجــه بــه نیازهــای روز در هنــگام تشــکیل یــک
بــورس کاالیــی کارکردهــای خاصــی در آن بــورس آشــکار و برجســته
شــده اســت .اگــر بخواهیــم دســتهبندی کلــی از ایــن موضــوع داشــته
باشــیم میتــوان چنیــن گفــت کــه در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه
یــا در حــال توســعه یافتــه اغلــب بــه دلیــل شــکل نگرفتــن برخــی اجزای
بازارهــا ،بورسهــای کاالیــی عمدتــا در راســتای بهبــود اصــول اولیــه
و اساســی بــازار شــکل گرفتهانــد :کشــف منصفانــه قیمــت ،ضمانــت
اجــرای تعهــدات در قراردادهــای تجــاری کاالهــا ،اطالعرســانی قیمــت
و ایجــاد قیمــت مرجــع بــرای بازارهــای نقــد و  ....البتــه در بســیاری از
ایــن گونــه کشــورها ایجــاد بســتری در راســتای اهــداف نظارتــی دولــت،
شناســایی و کنتــرل عرضــه و تقاضــا ،کنتــرل قیمــت در بازارهــا ،ثبــت
قراردادهــای تجــاری و  ...از جملــه اهــداف مهــم تشــکیل بورسهــای
کاالیــی بــوده اســت .امــا در مقابــل در کشــورهای توســعهیافته کــه
بــازار فیزیکــی خــارج از بــورس بــه خوبــی توســعه یافتــه و بســیاری از
نیازهــای فعــاالن بــازار را بــرآورده کــرده و نقــش مداخلـهای دولــت نیــز
در اقتصــاد کمرنگتــر اســت ،بورسهــای کاالیــی عمدتــا بــا اهــداف
مدرنتــری از جملــه مدیریــت ریســک قیمــت بــه وجــود آمدهانــد تــا
فعــاالن بــازار بتواننــد در برابــر نوســانات قیمتهــا در آینــده خــود را

مصــون ســازند.
بــه ایــن ترتیــب امــروزه در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه
همچنــان کارکــرد مبــادالت فیزیکــی از طریــق بســتر بــورس کاالیــی
نقــش برجســتهای دارد ،امــا ایــن بورسهــا بــه تدریــج در حــال
فاصلــه گرفتــن از کارکردهــای اولیــه و حرکــت بــه ســوی کارکردهــای
مدرنتــر هســتند .در گزارشــی کــه توســط فائــو در خصــوص بررســی
ســیر تحــوالت بورسهــای کاالیــی در اروپــا و آســیای مرکــزی انجــام
گرفتــه اســت ،ایــن مســئله در پایــان گــزارش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه
اســت کــه بورسهــای کاالیــی صرفــا بــا اتــکا بــه مبــادالت فیزیکــی
نمیتواننــد بــه ســودآوری خــود ادامــه دهنــد و میبایســت ابزارهــای
نویــن مالــی را نیــز بــه قراردادهــای خــود بیفزاینــد .بــه عنــوان نمونــه در
آن گــزارش بــه معامــات بــر پایــه قبــض انبــار ،قراردادهــای فــوروارد و
آتــی و همچنیــن قراردادهــای بازخریــد (ریپــو) بــر اســاس قبــض انبــار
اشــاره شــده بــود.
کارکردهــای اصلــی بورسهــای کاالیــی بــه ویــژه در کشــورهای در
حــال توســعه عبــارت اســت از :استانداردســازی تجــارت ،ارایــه قواعــد
تجــاری ،ارایــه مکانیزمهــای حــل اختــاف ،تســویه و پایاپــای ،مدیریــت
ریســک و بهبــود دسترســی بــه تامیــن مالــی .حتــی در کشــوری ماننــد
آمریــکا نیــز تاســیس بــورس  CBOTمنجــر بــه بهبــود قواعــد تجــاری
و بهبــود راهکارهــای حمــل و نقــل در بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی
گردیــد و ایــن امــر نشــاندهنده ظرفیــت بــاالی بورسهــای کاالیــی در
بازارهــای کاالیــی اســت.
یــک بــورس کاالیــی بــرای آنکــه بتوانــد در مراحــل ابتدایــی شکســت

را تجربــه نکنــد و بــه حیــات خــود ادامــه بدهــد میبایســت الزامــات
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 معامــات در صــورت قابلیت ذخیرهســازی
کاال ،قیمتگــذاری نســبتا آزاد کاال در بــازار بــدون وجــود انحصــار یــا
مداخــات دولتــی ،حمایــت مناســب از ســوی ذینفعــان تجــاری بــزرگ،
اتحــاد نهادهــای مالــی پیشــرو همــراه بــا فعــاالن بــزرگ بــازار کاالیــی
در راســتای ایجــاد سیســتم پایاپــای قابلاتــکا ،زیرســاختهای مناســب
(جــاده ،خدمــات کنتــرل کیفــی ،شــرکتهای حملونقــل ،انبــارداری،
ارتباطــات از راه دور و  ،)...حمایــت مناســب از ســوی نهادهــای نظارتــی و
قانونگــذار 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 میرســد.
البتــه شــرایط بیرونــی نیــز میتوانــد تاثیــر چشــمگیری در موفقیــت یــا
عــدم موفقیــت بــورس کاالیــی داشــته باشــد .بــه عنــوان نمونــه در بخــش
کشــاورزی وجــود شــرایط ذیــل میتوانــد مبنایــی بــرای رشــد و توســعه
بــورس کاالیــی باشــد :وجــود واســطههای بســیار میــان کشــاورزان و
خریــداران اصلــی کاال ،عــدم انجــام تجمیــع کاال بــه صــورت منطق ـهای،
نوســانات شــدید فصلــی قیمــت ،ناکارآمــدی زیــاد در تامیــن مالــی بخش
کشــاورزی ،وجــود بازیگــران زیــاد کــه متمایــل بــه ســرمایهگذاری در
بخــش مالــی و در بخــش کاالیــی ،بــازار ســرمایه نســبتا توســعهیافته
(حضــور و اشــتیاق نوســانگیرها).
امــا بایــد در نظــر داشــت کــه بــورس کاالیــی را نبایــد محــدود بــه
مبــادالت فیزیکــی در نظــر گرفــت .ایــن محدودیــت ممکــن اســت
حیــات بــورس کاالیــی را بــا مخاطــره مواجــه ســازد و کارکردهــای اصلــی
آن نیــز حتــی بــه تدریــج در اقتصــاد از بیــن بــرود.
در زمینــه رشــد بــورس کاالیــی بایــد در مراحــل بعــدی نیــز نــکات
متعــددی را مدنظــر قــرار داد کــه از جملــه مهمتریــن آن هــا میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :یــک بــورس کاالیــی تنهــا مکانــی بــرای
مبــادالت کاالهــای فیزیکــی نیســت و بایــد بســتر انجــام معامــات قبــض
انبــار یــا معامــات مشــتقه نیــز در آن بــه تدریــج فراهــم شــود .در مــورد
معامــات مشــتقه کاالیــی بایــد در نظــر داشــت کــه تحویــل فیزیکــی
اهمیــت بســیار باالیــی دارد زیــرا در صــورت ایجــاد گسســت میــان بــازار
مشــتقه و بــازار کاالیــی قطعــا معامــات مشــتقه بــا مشــکالت عدیــدهای
روبــرو خواهــد شــد .همچنیــن نبایــد رشــد و توســعه بــورس کاالیــی
متکــی بــه دولــت باشــد و میبایســت بخــش خصوصــی در توســعه آن
و در بازارســازیها نقــش موثــر داشــته باشــد .در ایــن میــان وجــود
مشــکالت متعــدد در بــازار فیزیکــی ســنتی دلیلــی بــر بیهــوده بــودن
راهانــدازی معامــات مشــتقه و ایجــاد بــازار در راســتای مدیریــت
ریســک قیمــت نیســت و حتــی در چنیــن شــرایطی نیــز راهانــدازی ایــن
معامــات عــاوه بــر مدیریــت ریســک بــا ایجــاد مرجعیــت قیمتــی و
استانداردســازی کاال و استانداردســازی قواعــد تجــاری کمــک شــایان
توجهــی بــه بازارهــای ســنتی خواهــد کــرد.
غیرانتفاعــی بــودن بورسهــای کاالیــی بــا توجــه بــه اینکــه نمیتوانــد
منافــع مــادی بــرای متولیــان آن ایجــاد کنــد ،ممکــن اســت از
پیشــرفتهای تکنولوژیــک و توســعه بازارهــای جدیــد جلوگیــری کنــد؛
بنابرایــن وجــود ســهامداران خصوصــی بــا نــگاه هزینــه و یــا فایــدهای

میتوانــد موجــب افزایــش بهــرهوری و همچنیــن توســعه تکنولوژیــک
بــورس شــود .حتــی در خصــوص کاالهایــی کــه در بورسهــای
جهانــی قراردادهــای فعــال مشــتقه دارنــد ،راهانــدازی بــازار مشــتقه
داخلــی میتوانــد مفیــد باشــد زیــرا عــاوه بــر اینکــه ممکــن اســت
دسترســی بــه مراکــز مالــی بینالمللــی وجــود نداشــته باشــد ،وجــود
ایــن قراردادهــا موجــب ایجــاد ســهولت دسترســی داخلــی و نیــز ایجــاد
مرجعیــت قیمــت داخلــی بــرای کاالهــا خواهــد شــد.
گــزارش مذکــور کــه توســط فائــو تهیــه شــده بــر ایــن موضــوع تاکیــد
داشــته اســت کــه بــورس کاالیــی محــدود بــه معامــات 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
نیــز بیشــتر میباشــد .موضوعــات و زمینههــای دیگــری کــه بورسهــا
میتواننــد در آن ایفــای نقــش کننــد عبارتنــد از :تســهیل تجــارت
فیزیکــی کاال بــا ایجــاد تضمیــن انجــام تعهــدات در زنجیــره کاال ،نظــارت
بــر انبارهــا و انجــام بازرســی ،فراهــم کــردن محــل اجتمــاع و رایزنــی
بــرای خریــداران و فروشــندگان ،فراهــم کــردن تضمیــن در حملونقــل
کاال و تســهیل تامیــن مالــی مســتقیم در مبــادالت کاال بــه ویــژه بــا
توســعه قبــض انبــار بــه عنــوان عنصــر اساســی مبــادالت.
همانطــور کــه ذکــر شــد بورسهــای کاالیــی بــه تدریــج بایــد
کارکردهــای خــود را در اقتصــاد توســعه دهنــد و نقــش مدرنتــری
در بازارهــای کاالیــی ایفــا نماینــد .بــا توجــه بــه مــوارد بــاال ،بررســی
گذشــته بــورس کاالی ایــران نشــان میدهــد کــه در طــی ســالهایی
کــه از تاســیس آن میگــذارد در مســیری صعــودی و رو بــه رشــد قــدم
گذاشــته و توانســته کارکردهــای اصلــی را کــه از یــک بــورس کاالیــی
مــورد انتظــار اســت ،در اقتصــاد ایفــا نمایــد .در ســالهای اخیــر نیــز
بــورس کاال پــس از تجربــه چنــد ســاله در مبــادالت فیزیکــی بــا تاکیــد بر
گواهــی ســپرده کاالیــی کــه در واقــع همــان قبــض انبــار مــدرن بورســی
اســت ،توانســته اســت راه خــود را بــه درســتی پیــدا نمایــد و گامهــای
پیشــرفت را بــا کســب تجربــه از گذشــته و بررســی تجربیــات جهانــی
بــردارد .راهانــدازی تدریجــی قراردادهــای آتــی بــا فــراز و نشــیبهای
بســیار از ســال  86تاکنــون خــود نشــاندهنده ســختی مســیر طــی
شــده اســت و اکنــون بــا تکیــه بــر زنجیــره اوراق بهــادار کاالیــی ایجــاد
شــده شــامل گواهــی ســپرده کاالیــی ،قــرارداد آتــی و صنــدوق کاالیــی
بــورس کاالی ایــران توانســته بــه صــورت پایــدار محصــوالت جدیــد را
نیــز وارد بــازار خــود کنــد ،بازارهــای جدیــدی کــه دیگــر تنهــا متکــی
بــه مبادلــه و جابجایــی کاال نبــوده و کارکردهــای مــدرن مدیریــت
ریســک و تامیــن مالــی و  ...را در بــورس کاال برجســته میکنــد .انتظــار
م ـیرود کــه در آینــده نیــز بــا تاکیــد بــر انــواع ابزارهــای مــدرن بتــوان
از شــیوههای ســنتی معامــات فاصلــه گرفــت و بــا جــذب بازیگــران
ســنتی بازارهــای کاالیــی ،بازارهــای کاراتــر و شــفافتری را در کشــور
ایجــاد کــرد.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد بــه هــر میــزان کــه مســووالن و تصمیــم
گیــران نســبت بــه کارکردهــای بــورس هــای کاال در دنیــا از جملــه
استانداردســازی تجــارت ،بهــره گیــری از آمــار و اطالعــات موثــق بورســی
بــرای مدیریــت بــازار ،بهبــود رونــد تامیــن مالــی و حتــی ارایــه قواعــد
تجــاری آشــنا شــوند رونــد توســعه بــورس هــا و جــذب بازیگــران بــه
ایــن بــازار بــا ســرعت بــه مراتــب بیشــتری رقــم مــی خــورد.
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ایــن مجموعــه بــا محــور قــراردادن روحیــه جهــادی ،ســامت

بــه ویــژه در برنامــه ریــزی ،کنتــرل و ســرعت بخشــیدن فعالیــت

تحقــق اهــداف افــق ایــران در ســال  1404بــا رویکــرد اقتصــاد

مراحــل مختلــف کار،خــود را در زمــره شــرکت هــای صاحــب نــام،

نفــس و صداقــت و در راســتای ســند چشــم انــداز  20ســاله و

مقاومتــی و بــا بکارگیــری پیمانــکاران داخلــی و تربیــت مدیــران
الیــق در زمینــه اجــرای پــروژه هــای ابنیــه ،راه و بانــد ،ســاخت
ســازه هــای فلــزی و تولیــد ســازه هــای پیــش ســاخته بتنــی

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 کامــا تخصصــی ،پیشــرفته و منحصــر بــه

فــرد تــا بــه امــروز پــروژه هــای مهــم و زیــر بنایــی کشــور را بــه
ســرانجام رســانده اســت.

هــای همزمــان و همچنیــن مراقبــت پیوســته از کیفیــت و کمیــت
نمایــان ســازد و امــروزه بــه عنــوان یــک مجموعــه  GCدر 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 اســامی باشــد.

ایــن موسســه در ســال  1385بــرای نخســتین بــار نســبت بــه

اســتقرار نظــام مدیریــت کیفیــت مبتنــی بــر مبنــای اســتاندارد
 ISO9001در عرصــه صنایــع نفــت و گاز و پــروژه هــای صنعتــی
اقــدام نمــود و پــس از آن بــا ســیری صعــودی نســبت بــه اســتقرار

ایــن موسســه فعالیــت خــود را از ابتــدای دهــه  60بــا ســاخت

نظــام یکپارچــه  IMSدر تمــام حــوزه هــای صنعــت ،عمــران و

پیشــرفته مدیریتــی ،دانــش روز و نیــروی انســانی مجــرب در کنــار
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ســازه هــای دریایــی آغــاز و بــا بهــره گیــری از اســتانداردهای

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

طراحــی ،تامیــن و اجــرا گــردد .فعالیــت در بیــش از  300پــروژه
عظیــم عمرانــی و صنعتــی ملــی نمــود بــارزی از ایــن مدعاســت.

موسســه شــهید رجایــی افتخــار دارد بــا ســابقه اجــرای مکــرر پروژه

هــای  EPCو بــا عنایــت بــه خصوصیــات ایــن گونــه پــروژه هــا،

ســازه هــای فضــا کار اقــدام نمــوده و پــس از اخــذ گواهینامــه

جامــع مدیریــت  TMSو حرکــت بــه ســوی تعالــی ســازمانی را در

دســتور کار قــرار داده اســت.

پــروژه پــل طبقاتــی شــهید صــدر از مهمتریــن پــروژه هــای اجــرا
شــده در ایــن موسســه مــی باشــد کــه بــا آخریــن تکنولــوژی پــل

ســازی در دنیــا اجــرا شــده و عــاوه بــر ســرعت بــاالی اجــرای

پــروژه ،افزایــش و انتقــال دانــش فنــی را نیــز بــه همــراه داشــته
اســت.

پروژه پل بزرگراه طبقاتی شهید صدر
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