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امــروزه کیفیــت در جوامــع بشــری یــک نیــاز آرمانــی
اســت و مختــص بــه قشــر یــا طبقــه خــاص نیســت .نیــاز
بــه یــک کاال یــا خدمــت بــا کیفیــت بعنــوان یک ضــرورت
فراگیــر در همــه ارکان زندگــی انســانها در عرصــه گیتــی
خودنمایــی مــی کنــد .نیــازی کــه از ذات کمــال گرایــی
انســان در اشــتیاق بــه حضــرت باریتعالــی بــه عنــوان
کمــال مطلــق بایــد جســتجو کــرد.
انســان کیفیــت گــرا و جســتجوگر در همــه ادوار تاریــخ
بــا برچیــدن موانــع و مقابلــه بــا نامالیمــات هیچــگاه در
برابــر انســداد ،انحصــار ،ظلــم و تهدیــد ســر خــم نکــرده
اســت .اگرچــه امــروز شــاهد هســتیم کــه دشــمنان قســم
خــورده ایــن مــرز و بــوم بــا تحریــم هــای ناجوانمردانــه و
نابخردانــه بــه خیــال خــود مســیر یــک زندگــی باکیفیــت
را بــر ایرانیــان ناهمــوار ســاخته انــد ولیکــن ایمــان
داریــم ایــن کشــور بــه مــدد فرزنــدان غیــور خــود اعــم
از نخبــگان ،صنعتگــران ،دانشــمندان ،تجــار ،معلمــان و
 ...از ایــن پیــچ تاریخــی بــه مــدد و لطــف الهــی خواهــد
گذشــت .بــه عنــوان مثــال:
 تولیدکنندگانــی کــه بــا تحمــل مصائــب تامیــن مــواداولیــه بــا کیفیــت ،هیچــگاه خوشــنامی و کیفیــت
محصــول خــود را فــدای یــک ســود زودگــذر نخواهنــد
کــرد.
 پزشــکان  ،پرســتاران و پیراپزشــکانی کــه جــان عزیــزخــود را برکــف نهــاده تــا بــا ارائــه خدمــات بــا کیفیــت
همطــراز جهانــی از آالم مردمــان ایــن ســرزمین بکاهنــد و
بلیــه جهانــی گــذر کنیــم.
بــه لطــف خــدا از ایــن ّ
 نــوآوران و نخبگانــی کــه همپــای پیشــرفت هــایجهانــی بــا خودبــاوری ،زمینــه را بــرای بهــره منــدی

هموطنــان از آخریــن دســتاوردهای فناورانــه فراهــم مــی
کننــد.
و دههــا مثــال دیگــر کــه همــه اینهــا دغدغــه ای جــز
فراهــم ســاختن یــک زندگــی ســالم و باکیفیــت بــرای
مردمــان عزیــز نیســت .آنچــه از سیاســتگذاران بــر مــی
آیــد و تکلیــف اســت فراهــم کــردن زمینــه خودنمایــی
فعــاالن کیفیــت مــدار عرصــه تولیــد و خدمــت اســت.
تدویــن راهبــرد و نقشــه راه موثــر ،ریــل گــذاری مناســب
و ســالم ســازی عرصــه رقابــت مولفــه هایــی هســتند کــه
بــا کمــک آنهــا شــاهد بــروز و شــوفایی کیفیــت در کشــور
خواهیــم بــود .مــا در ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
اعتقــاد داریــم کیفیــت ماحصــل یــک ذهــن کیفیــت
گــرا ،اعتقــاد بــه کار صحیــح ،پایبنــدی بــه اصــول و
اســتانداردها و نگــرش بلندمــدت و پایــدار اســت .امــروزه
شــکوفایی کیفیــت بــر ســنگ بنــا و در امتــداد و همســو
بــا اســتانداردها اســتوار مــی شــود و در کنــار یــک
رویکــرد نوآورانــه ،موفقیــت پایــدار تولیــد و خدمــت ،دور
از دســترس نیســت و در آن صــورت اســت کــه جامعــه
نیــز مشــتاقانه از چنیــن محصــول بــا کیفیــت پایــدار،
اســتقبال خواهــد کــرد.

سیستم ها نقش مهمی دربهبود کیفیت زندگی شهروندان دارند

دکتر فرشید شکرخدایی؛نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

نایــب رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ارتقاءعملکــرد سیســتم ها
را عامــل رشــد وتوســعه کیفــی ســطح زندگــی شــهروندان درکشــورعنوان
کر د .
“دکتــر فرشــید شــکر خدایــی “ درمراســم بزرگداشــت روزملــی کیفیــت
کــه بــه همــت انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه شــکل مجــازی
برگزارشــد ،ضمــن تاکیــد برنقــش واهمیــت نظــام یکپارچــه سیســتم هــا
تصریــح کــرد ،درکشــورما مجموعــه ای ازعوامــل مانــع ازتوســعه کیفیــت
زندگــی دربیــن شــهروندان اســت؛ اگرکیفیــت زندگــی را لــذت بــردن
و اســتفاده شــهروندان ازالگوهــای رفــاه اجتماعــی بدانیــم ،متاســفانه
شــاخص هایــی کــه درایــن رابطــه وجــود دارنــد شــاخص هــای مطلوبــی
نیســتند.
بــه عبارتــی مــی تــوان گفــت :ایــن موضــوع نشــانگرآن اســت کــه
مجموعــه ای ازاجــزاء کــه شــامل قوانیــن ومقــررات ،محیــط و ســب
وکارو...مــی شــود درحــوزه ی رضایتمنــدی شــهروندان بــه خوبــی
درقالــب یــک سیســتم بــا هــم کارنمــی کننــد .
وی افــزود ،سالهاســت انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران روی ایــن موضوع
متمرکزشــده کــه بــه جــای کنتــرل هــای بــی شــمارنهادهای حاکمیتــی
بتوانیــم مســیری کــه ســایر کشــورهای جهــان درایــن حــوزه پیمــوده
انــد ،ارتقــاء سیســتم مدیریــت کیفیــت را از طریــق توســعه بیمــه هــای
مســئولیت کیفیــت محصول،درجامعــه پیــاده ســازی ورواج دهیــم.
البتــه درایــن زمینــه مقاومــت هــای زیــادی درجامعــه وجــود دارد .چــرا
کــه ماهیــت وجــودی بســیاری ازدســتگاه هــای نظارتــی ماننــد ســازمان
اســتاندارد ،ســازمان دامپزشــکی وگمــرک وبســیاری ازآنهــا بــه ایــن
شــکل اســت کــه بــه عنــوان مدعــی العمــوم وبــه نیابــت ازجامعــه نســبت
بــه کنتــرل اســتانداردها وکیفیــت دربیشــترمواقع اقــدام میکننــد کــه
چــون بــه صــورت نمونــه بــرداری اســت وامــکان حضورمــداوم درمحــل
تولیــد وعرضــه ی خدمــات بــرای هیــچ دســتگاهی مهیــا نیســت ،شــاهد
هســتیم خطاهــای بســیاری درفضــای تولیــد وخدمــات اتفــاق مــی افتــد

ومتاســفانه ایــن مجوزهــا کارکــرد درســتی ندارنــد.
وی درادامــه تاکیــد کــرد سیســتم هــای جــاری شــده درســطح جامعــه
بــه عنــوان سیســتم التــزام اســتاندارد ســازی وایجــاد کیفیــت درجامعــه
،سیســتمی اســت کــه بایــد ارتقــاء پیــدا کنــد وبــا تالشــهایی کــه درایــن
راســتا درکشــورانجام شــده قانــون جدیــد توســعه نظــام اســتاندارد
درکشورراهگشــای مسیرتوســعه کیفیــت خواهــد بــود.
نایــب ریــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران گفت:نظــام صالحیــت
حرفــه ای افــراد بــرای مشــاغل؛ ازموضوعــات چالــش برانگیزدرکشوراســت
کــه درحــوزه ی کیفیــت متضمــن نــگاه جــدی تراســت.
بــه شــکلی کــه مــا درایــران ماننــد ســایرنقاط دنیــا دربرخــی حرفــه هــا
نظــام تعییــن صالحیــت نداریــم ودرقانــون نیزایــن موضــوع مســکوت
مانــده است.بســیاری ازحرفــه هــا درحــوزه خدمــات دچارافــت کیفیــت
وشــکایت مشــتری هســتند کــه بــا تعییــن صالحیــت حرفــه ای افــراد
ومهــارت فنــی دربخــش هــای مختلــف توســط ســازمان ملــی اســتاندارد
الزم اســت ایــن موضــوع بــه شــکل قانونــی پــی گیــری شــود.
وی افــزود درایــن راســتا انجمــن ملــی مدیریــت کیفیــت ایــران جهــت
همــکاری بــا دســتگا ه هــای اجرایــی بــرای تهیــه مســتندات درایــن
حــوزه اعــام امادگــی مــی کنــد کــه ایــن اقــدام زمینــه را بــرای حرفــه
ای تــر کــردن خدمــات و تولیــد درکشــوربه ســمت رضایتمنــدی مشــتری
ســوق مــی دهــد.
شــکرخدایی درپایــان بــا اشــاره بــه مشــکالت تحریــم و بحــران کرونــا
درســطح کشــور تصریــح کــرد ،مدیــران بخــش مدیریــت کیفیــت بــا
فشــار بــرروی سیســتم هــای ایجــاد کننــده کیفیــت ،کشــوررا بــه ســمت
توســعه پیــش مــی برنــد و اظهارامیــدواری کــرد بــا رفــع مشــکالت
موجــود درآینــده ای نــزذدک شــاهد توســعه صــادرات و راهگشــای
توســعه اقتصــادی کشورباشــیم.
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در عصــر حاضــر و در دنیــای پررقابــت امــروز ،کیفیــت معنایــی بــس
ژرف تــر و دامنــه ای بــس بســیط تــر از مرغوبیــت داشــته و مســایل
متعــددی از جملــه چرخــه حیــات محصــول ،اثــرات زیســت محیطــی،
ســامتی و بهداشــت مصــرف کننــدگان و محیــط زیســت ،تامیــن
خواســته مشــتریان ،ارزانــی و فراوانــی ،خدمــات بهینــه قبــل و پــس
از فــروش و حتــی اخــاق حرفــه ای و کســب و کار را در بــر مــی
گیــرد .و قطعــا ،زمینــه ســاز تحقــق اهــداف موفقیــت پایــدار اســت
کــه نیــاز اولیــه آن خالقیــت ،نــوآوری و مرکــز ثقــل آن توجــه بــه
کیفیــت و رضایــت مشــتریان و مصــرف کننــدگان اســت.
حــال کــه بــه حــول و قــوه الهــی ،کشــور عزیزمــان ایــران در مســیر
نیــل بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و دســت یافتــن بــه آنچــه
اســتحقاق آن را دارد ضمــن تحریــم هــای موجــود  ،نهضــت کیفیــت
در ایــن مــرز و بــوم شــکل گرفتــه و زمینــه ســاز شــکوفایی اقتصــادی
را علــی رغــم تمامــی مشــکالت و ســختی هــای پیــش رو فراهــم
ســازد .قطعــا توجــه ویــژه بــه کیفیــت محصــوالت ایرانــی و مدیریــت
کیفیــت و بهــره وری در عرصــه تولیــد و خدمــات عامــل مهمــی بــرای
تســری و تســریع ایــن نهضــت مهــم و ثمربخــش خواهــد بــود.
در ایــن مســیر بــر تمامــی فعــاالن اقتصــادی اعــم از مســئوالن،
صنعــت گــران و ارائــه دهنــدگان کاال و خدمــات ،فــرض و واجــب
اســت کــه بــا پیوســتن بــه نهضــت ملــی کیفیت،گامــی جــدی در نیــل
بــه ســربلندی ایــران اســامی بردارنــد و بــا رویکــرد آفرینــش آینــده
در جهــت توســعه پایــدار و متــوازن کشــور حرکــت نماینــد.
در ایــن راه صعــب و صــد البتــه صحیــح ،مهــم تریــن ابــزار معمــاری
آینــده ای شــگرف بــرای کشــور ،توســعه کمــی و کیفــی بنــگاه هــای
اقتصــادی موفــق و کارآمــد اســت و بنــگاه هــای اقتصــادی بــدون گــذر
از مرحلــه ارتقــاء کیفیــت محصــول (اعــم از تولیــدی و خدماتــی) و
توجــه بــه رضایتمنــدی متــوازن ذینفعــان خــود ،خصوصــا مشــتریان و
نیــز داشــتن برنامــه و هــدف مشــخص و ابزارهــای مدیریتــی خصوصــا

مدیریــت کیفیــت و استانداردســازی پایــدار موفــق نخواهــد بــود .بــا
توجــه بــه اهــداف مهمــی کــه در الیحــه برنامــه ششــم توســعه کشــور
بــرای رشــد تولیــد و رشــد درآمــد و بهــره وری و بــه خصــوص رشــد
صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی پیــش بینــی شــده اســت تحقــق اهداف
مزبــور بــدون ارتقــاء کیفیــت کاال هــا و خدمــات داخلــی در ســطح
رقابــت بــا تولیــدات و اســتانداردهای خارجــی امــکان پذیــر نخواهــد
بــود.
متاســفانه در برنامــه هــای توســعه اصــا مبحــث کیفیــت مــورد
توجــه قــرار نمــی گیــرد چــه برســد بــه مدیریــت کیفیــت و ارزیابــی
مدیریــت کیفیــت .یکــی از معضــات ریشــه ای کــه در کشــور بــا آن
مواجــه هســتیم عــدم توجــه بــه مباحــث کیفیــت اســت کــه در حــوزه
هــای مختلفــی همچــون آمــوزش ،تولیــد و خدمــات معانــی متفاوتــی
دارد .اصــل موفقیــت پایــدار ســازمان هــا وابســته اســت بــه ایــن کــه
محصولشــان بــا کیفیــت بــوده و مشــتریان و مصــرف کننــدگان راضــی
باشــند .ایــن بســیار مهــم اســت کــه در تهیــه و تدویــن برنامــه توســعه
هــم بایــد بــه توســعه کمــی توجــه داشــت و هــم بــه توســعه کیفــی.
حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا بــه توســعه کیفیــت در برنامــه هــا
بهــا داده ایــم؟ متاســفانه جامعــه مــا جامعــه ای کمــی اســت نــه کیفی.
بــا اینکــه مدیــران و مســوالن از کیفیــت هــم ســخن بــه میــان آورنــد
امــا متوجــه نیســتند کــه ارتقــاء کیفیــت هــم مســیری دارد کــه بایــد
بــرای آن برنامــه ریــزی کــرد .متاســفانه تــا کنــون در هیــچ یــک از
برنامــه هــای توســعه بــه ایــن موضــوع بــه صــورت کامــل و یکپارچــه
پرداختــه نشــده اســت .بالطبــع مــا هــم انتظــار نداریــم کــه موضــوع
ارزیابــی کیفیــت در همــه امــور کشــور از جملــه برنامــه هــای توســعه
ای مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

کیفیت حلقه اصلی صنعت غذا
دکتر محمد حسین عزیزی،مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو

اهمیــت غــذا بــر همــگان روشــن اســت و غــذا نقــش اصلــی را دارد در تامیــن امنیــت
ملــی .یکــی از شــاخههای اصلــی و اساســی امنیــت ملــی ،امنیــت غذایــی اســت و 4
مولفــه اصلــی دارد .اولیــن مولفــه ،موجودیــت غــذا اســت .غــذا بایــد موجــود باشــد و در
دو واژه تولیــد و تامیــن خالصــه میشــود.
تولیــد یعنــی غــذا در داخــل کشــور تولیــد بشــود و تامیــن یعنــی اگــر قابــل تولیــد
نیســت ،از طریــق واردات تامیــنشــود .بنابرایــن تــا غــذا موجــود نباشــد در مــوردش
نمیشــود صحبــت کــرد .البتــه ایــن موجودیــت در مــورد همــه چیزهــای دیگــه هــم
صــادق اســت .یعنــی هــر کاالیــی ایــن مولفههــا را بایــد داشــته باشــد.
البتــه در امنیــت غذایــی مســئله در دســترس بــودن ،توزیــع ،قــدرت خریــد و مــوارد
دیگــر هــم اهمیــت دارد .فعـ ً
ا مــا بــر موجودیــت تاکیــد داریــم .مســئله بعــدی اصالــت
اســت .شناســنامه هــر محصــول بایــد مشــخص باشــد کــه کجــا تولیــد شــده و چــه
ترکیبــات ،چــه مشــخصات ،مــدارک و مســتنداتی دارد و الزم اســت اینهــا ضمیمــه
کاال باشــد.
ســپس کیفیــت مــد نظــر مــا اســت .اینکــه محصــول بــا اصالــت چــه کیفیتــی دارد .در
مــورد غــذا کیفیــت خیلــی مســئله پیچیــده و مهمــی اســت و شــامل فاکتورهــای خیلی
زیــادی میشــود  .فقــط شــامل مــزه ،رنــگ ،ارزش تغذیــه ای ،نیســت و عوامــل زیــادی
در کیفیــت موثر هســتند.
کیفیــت و اصالــت را ســازمانهایی مثــل ســازمان اســتاندارد و نهادهــای دیگــری هــم
کار میکننــد و ضوابــط و دســتورالعمل و آییننام ـهای در مــوردش دارنــد ،کــه تاییــد
میکنــد محصــول اصیــل اســت و کیفیــت الزم را دارد و یــا حداقلهایــی را دارد و
میتوانیــم بگوئیــم اســتاندارد حداقلهــای پایــه را تعریــف میکنــد.
و امــا ســامت محصــول بیشــتر بــه حــوزه وظیفــه وزارت بهداشــت بــر میگــردد .مــا
در وزارتخانــه بهداشــت مســئول آخریــن بخــش فرآینــد کــه مســئولیت ســامت غــذا
اســت هســتیم .ســامت خــودش جــزو امنیــت غذایــی اســت و زیــر مجموعــه ســامت
محســوب میشــود ،امــا فاکتــور بــزرگ و مهمــی اســت کــه میتوانــد همــه مــوارد قبلــی
را تائیــد را رد کند.محصولــی ممکــن اســت هــم اصالــت داشــته باشــد و هــم کیفیــت
خوبــی داشــته باشــد و پروتئیــن ،چربــی و ...مناســبی داشــته باشــد و حتــی خوشــمزه
هــم باشــد .امــا ســامت نباشــد .ایــن موضــوع مــی توانــد فاکتورهــای قبلــی را هــم
تحــت تائیــر بگــذارد.
بنابرایــن اینجــا مــا روی آلودگیهــا و آالینــده ،چــه از نظــر شــیمیایی و چــه از نظــر
میکروبــی ویــا از نظــر فلــزات ســنگین و چیزهایــی بــرای ســامتی انســان کــه ممکــن
اســت خطــر داشــته باشــه بررســی میکنیــم و آنهــا را مــد نظــر قــرار میدهیــم.
در زمینــه بررســی ســامت ،مــا هــم محصــوالت غذایــی وارداتــی را کامــا تحــت نظــر
داریــم ،چــه مــواد اولیــه و بســتهبندی باشــد و بــا غــذا و آشــامیدنیها در ارتبــاط
باشــد ،همــه در محــدوده اداره کل فرآوردههــای غذایــی آشــامیدنی هســت کــه بایــد در
ســامانه ثبــت شــود .مــدارک و مســتنداتی بایــد در مــورد اصالــت و کیفیــت و  ...داشــته
باشــد و ســپس مــا مجــددا نمونــه گیــری میکنیــم و ویژگــی را بــا آنچــه کــه بایــد
باشــد مقایســه میکنیــم و و مخصوصــا مــا بــر بحــث ســامت محصــول تاکیــد داریــم.

غــذا چیــزی اســت کــه مــردم روزی  3بــار بــا آن ســر و کار دارنــد .غذاهــای اصلــی
صبحانــه ،ناهــار و شــام را داریــم و بیــن ایــن  3هــم معموال میــان وعــده داریــم .بنابراین
غــذا اهمیــت خیلــی زیــادی دارد و اگــر غــذا ســالم باشــد و کیفیــت الزم را داشــته
باشــد ،شــاید احتیــاج بــه خدمــات درمانــی کــم باشــدو اگــه مــردم رژیــم غذایــی
ســالمی داشــته باشــند هــم بــه ســامتی کمــک میکنــد و هــم بــه پیشــگیری از
خیلــی از بیماریهــا.
مصــرف بــه انــدازه از هــر دو جهــت قابــل تامــل اســت .هــم بــه جهــت زیــاد خــوردن و
هــم بــه جهــت کــم خــوردن .بــا در نظــر گرفتــن همــه جوانــب میتــوان گفــت غذایــی
کــه بــه ســفره مــردم رســید ســالم هســت و خطــری آنهــا را تهدیــد نمیکنــد.
بنابرایــن وظیفــه اصلــی ســازمان غــذا و دارو و مخصوصــا اداره کل فرآوردههــای غذایــی
و آشــامیدنی کنتــرل ســامت غــذا اســت .البتــه مــا بــا ســازمان اســتاندارد ،ســازمان
دامپزشــکی و  ...در تعامــل هســتیم.
در زمینــه غــذا ســازمانهای زیــادی فعــال هســتند .در یــک بررســی بــه  45دســتگاه
و ســازمان رســیدند کــه همــه آنهــا قوانینــی دارنــد .متاســفانه ایــن گســتره وســیع
باعــث تداخالتــی در حــوزه غــذا شــده اســت کــه گاهــی مشــکالتی را هــم بــرای تولیــد
کنندههــا و هــم بــرای مصــرف کنندههــا ایجــاد میکنــد و یــا باعــث ســر درگمــی
میشــود.
بــه نظــر میرســد کــه مطلــوب ایــن اســت کــه مــا یــه قانــون جامــع غــذا بنویســیم
و همــه قوانیــن را تجمیــع در یــک کتــاب نمائیــم و ســپس بررســی کنیــم کــه چــه
تداخالتــی وجــود دارد .البتــه همــه ســازمانها ایــن حــس و تمایــل را دارنــد کــه
وظایــف خــود را گســترش دهنــد و ایــن هــم مزیــد بــر علــت مشــکالت میگــردد.
امیدواریــم بــا تمجیــع قوانیــن ایــن مشــکالت بــه حداقــل برســد.
کرونــا بــا وجــود مشــکالتی کــه ایجــاد کــرده شــاهد تحــوالت خوبــی نیــز در زمینــه غذا
و موضــوع بهداشــت نیــز هســتیم .علــی رغــم تصــوری کــه وجــود دارد غذاهــای صنعتی
رشــد زیــادی داشــته اســت و تقاضــای مــردم در شــرایط کرونایــی بــه مصــرف غذاهــای
صنعتــی افزایــش داشــته و غذاهــای فل ـهای کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .رشــد
غذاهــای بســته بنــدی و نانهــای بســته بنــدی نیــز رشــد داشــته و ایــن کیفیــت
صنایــع غذایــی را بــاال بــرده اســت.
در مجمــوع بایــد بگوئیــم کیفیــت در صنایــع غذایــی حــرف اول را میزنــد و بــا توجــه
بــه گرانــی همــه کاالهــا و بــه پیــروی از آن مــواد غذایــی ،ســهم بســیار زیــادی از درآمد
خانــوار صــرف تهیــه غــذا میشــود و آمارهــای جدیــد میگویــد حــدود  50درصــد
درآمــد خانــوار بــه خریــد غــذا اختصــاص مییابــد.
پــس توجــه بــه کیفیــت غــذا در ایــن شــرایط فــوق العــاده اهمیــت باالیــی پیــدا کــرده
اســت و توجــه بــه غــذای ســالم میتوانــد آمــار بیماریهــا را کاهــش دهــد .امیــد داریــم
بــا کمــک همــه دســت انــدرکاران صنعــت غــذا بــر مشــکالت فائــق آییــم و غذای ســالم
و بــا کیفیتــی را بــه دســت مــردم برســانیم.
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ساخت وسازبتنی نیازمند نظارت کیفی است

دکترمحسن تدین رییس انجمن بتن ایران

تجدیــد نظردرقوانیــن آییــن نامــه بتــن ایــران ،راهــکار توســعه کیفیت
درســاخت وســازهای بتنــی توســط کارفرمایــان و پیمانــکاران خواهــد
بو د .
موضــوع کیفیــت از قدیــم درفرهنــگ هــای مختلــف شــناخته شــده
ومــورد تاکیــد قرارداشــته اســت ،چنانچــه درادبیــات ایرانــی نیزمتــل
هــا وضــرب المثــل هــای متعــددی وجــود دارد کــه گواهــی مــی دهــد
اهمیــت کیفیــت تضمیــن آن درانجــام اموروکارهــا همچنــان ازدیربــاز
مــورد تاکیــد قرارداشــته اســت.
دررابطــه بــا کیفیــت ســاخت وســاز بتنــی از قدیــم ضوابطــی درایــران
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تدویــن شــده بــوده کــه کســانی کــه کیفیــت را کنتــرل مــی کننــد
ودرپــی تضمیــن آن هســتند بــه آن توجــه داشــته باشــند.
بــه عنــوان نمونــه مهمتریــن آنهــا " آییــن نامــه هــای بتــن ایــران
“اســت کــه حــدود ســالهای  40هجــری تدویــن شــده واخیــرا ً
نیزتجدیــد نظرایــن آییــن نامــه را بــرای ســازمان برنامــه بودجه ارســال
کردیــم کــه امیدواریــم درنشــریه  120ایــن ســازمان،راهکارهای تــازه
ای دراختیارناظــران وپیمانــکاران وکارفرمایــان فعــال درایــن حــوزه
قراردهــد.
همچنیــن درســاخت وســاز بخــش خصوصــی درحــوزه ی ســاخت
و ســازنیزمباحث مقــررات ملــی وجــود دارد کــه مهتریــن بنــد آن
درخصــوص ســاختمانهای بتنــی اســت و بنــد دیگــرآن بــه موضــوع
مصالــح ســاختمانی مربــوط مــی شــود و بــا تــاش هــای دســت

انــدرکاران درمرکزتحقیقــات مســکن وشهرســازی تدویــن وابــاغ شــده
اســت کــه زمینــه وابــزاررا بــرای کارفراهــم مــی کنــد.
وی درادامــه بــا اشــاره بــه انتشارنشــریه ای درایــن رابطــه توســط
انجمــن بتــن امریــکا گفــت :درایــن نشــریه نیزبــا توجــه بــه مــوارد
"ایــزو  ، "9001مدیریــت کیفیــت یــا کنتــرل کیفــی را درامرســاخت
واجــرای ســازه هــای بتنــی مــد نظرقــرارداده اســت وهمچنیــن نشــریه
ای کــه توســط ســازمان برنامــه وبودجــه درایــران منتشــر مــی شــود
کــه مرجــع مناســب بــرای درج آییــن نامــه بتــن ایــران مــی باشــد.
ازگذشــته بــرای مدیریــت کیفیــت بــا ســازمانهای مرتبــط با اســتاندارد
 ””ISOOارتبــاط داشــتیم کــه موضوعــات عمومــی را شــامل مــی
شــد وبــه ســاخت وســازهای بتنــی منصــرا ً مرتبــط نبــود.
بحــث هــای مدیریــت کیفیــت گرچــه ســابقه ی زیــادی در مســائل
عمرانــی دارد ولــی چهارچــوب هــای مناســبی را هنوزدرزمینــه ی
ســاختمان ســازه هــای بتنــی نداریــم و یــا موضــوع بــه گونــه ای
مهجورمانــده اســت.
درحالــی کــه وضعیــت کیفیــت درهمــه بخــش هــا درایــران خــوب
نیســت امیــدوارم بــا شــناخت اهمیــت کیفیــت اقدامــات موثــری
درکشــور انجــام شــود ، .بــه خصــوص درســاخت وســازها بتنــی کــه
نیازمنــد ارتقــاء ســطح کیفیــت هســتیم تــا ازوضعیــت نامناســب
فعلــی خــارج شــویم.

با حفظ وارتقاء شاخص های کیفت رشد نرخ ارزمی تواند
منجربه توسعه فعالیتهای صادراتی شود

دکتر حسن فروزان فرد عضوهیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

بــا حفــظ وارتقــاء شــاخص هــای کیفیــت مــی توانســتیم ازرشــد
نــرخ ارزوتحــوالت اقتصــادی بــرای توســعه فعالیتهــای صادراتــی
بهــره بــرداری کنیــم.
"حســن فــروزان فردعضوهیــات مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایران"بــه مناســبت  18آبــان  ،روزملــی کیفیــت ،تصریــح کــرد:
اگرسیاســت هــا وراهکارهــا ی بهتــری بــا توجــه بــه تحــوالت
اقتصــادی اتخــاذ مــی شــد ،مــی توانســتیم ازفرصــت تغییــرات
نــرخ ارز وضعیــف شــدن پــول ملــی درجهــت توســعه فعالیتهاتــی
صادراتــی ،بــا حفــظ وارتقــاء شــاخص هــای کیفیــت ،ازایــن
فرصــت بــه شــکل مطلــوب اســتفاده کنیــم.
وی دردامــه گفت:مســایل اقتصــادی واقتصــاد سیاســی کــه طــی
ســالهای اخیــر بــا آن مواجــه هســتیم بــه گونــه هــای مختلــف
واززوایــای متعــدد برموضــوع کیفیــت ومدیریــت کیفیــت
درفضاهــای کســب وکارتاثیرگذاربــوده وهســت واحتمــاالً ایــن
تاثیــرات بیشــترنیزمی شــود.
وتغییرقیمــت
افسارگســیخته
تــورم
همچنیــن
ارزدرکشــوروموضوعات سیاســی کــه زمینــه ی برقــراری ارتباطات
تجــاری واقتصــادی را حتــی بــا همســایگان بــه دشــواری انداختــه
اســت ،مــواردی اســت کــه مــی توانــد بــه شــکل غیرمســتقیم
تهدیــد کننــده مدیریــت کیفیــت درعرصــه هــای فعالیــت
اقتصــادی وبــه خصــوص تولیــد باشــد.
وقتــی بــه دالیــل غیراقتصــادی وغیرمدیریتــی بــرای یــک بنــگاه
زمینــه هــای فعالیــت حرفــه ای محــدود ترمــی شــود ،ممکــن
اســت ایــن خطربــه وجــود آیــد کــه مدیــران ارشــد جهــت حفــظ
بنــگاه بــه ســراغ محدودیــت هــای موجــود رفتــه و آنهــا را بــه

رســمیت شــناخته وموضــوع کیفیــت بــا چالــش مواجــه شــود،که
عامــل اصلــی چنیــن رویکــردی اندیشــه ایرانــی نیســت ،بلکــه
محدودیــت هــا مدیــران را بــه ایــن ســمت ســوق مــی دهند.بــه
همیــن دالیــل درطــی ســالی گــه گذشــت مســئوالن درحــوزه ی
کنتــرل کیفیــت ومدیریــت کیفیــت تــاش کردنــد بــا ایــن تقابــل
احتمالــی بــه شــکل موثــر برخــورد کــرده و زمینــه را جهــت
پایــداری حداقــل هــای کیفــی فراهــم کردنــد.
اودرادامــه تصریــح کرد،درشــرایطی قرارداریــم کــه علــی رغــم
فرصــت هــای مهمــی کــه بــرای توســعه فعالیــت هــای صادراتــی
درعرصــه ی منطقــه ای بــه علــت تغییــرات قیمــت هــا بــرای
کشــورایجاد شــده،اما بــه دلیــل برخــی ممانعتهــا و بخشــنامه
هــای بانــک مرکــزی و وزارت صمــت و ســازمان توســعه تجــارت،
زمینــه بــرای عرصــه ی کیفــی محــدود ترشــده اســت وباعــث
شــده درداخــل بمانیــم و بــا کاهــش تــوان جــدی مصــرف
کننــده داخلــی بــرای مصــرف کاالی کیفــی نگــران ایــن باشــیم
کــه برســرکیفیتی کــه ســالها بــرای آن درعرصــه هــای مختلــف
صنعتــی زحمــت کشــیدیم چــه خواهــد آمــد.
فروزانفــرد درادامــه تاکیــد کــرد ،کیفیــت ضمــن ایــن کــه شــرایط
را بــرای زندگــی شــرافتمندانه شــهروندان فراهــم مــی کند،زمینــه
ی توســعه کیفیــت درمحصــوالت و خدمــات را نیزبــه وجــود مــی
آورد.
وی درپایــان اظهارامیــدواری کــرد کــه امســال نیزبــا وجــود همــه
ی محدودیــت هــا همچنــان پــای مردانــه برموضــوع مدیــرت
کیفیــت ایســتادگی شــود تــا درفرصــت هــای مناســب ایــن
پتانســیل هــا بــه دســتاوردهای ملــی ومیهنــی افــزوده شــوند.
7

انرژی بدون فرآیند به دست نمیآید و تکامل بدون کیفیت

دکتر رضا پدیدار،رییس کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی تهران
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همانگونــه کــه اســتحضار داریــد وقتــی مــا صحبــت از انــرژی میکنیــم،
درســت اســت کــه بــا یــک کلمــه و یــا یــک اســم تخصصــی مطــرح
میشــود ،امــا در واقــع انــرژی یــک فرآینــد اســت .وقتــی صحبــت
از فرآینــد میکنیــم بــه ایــن ترتیــب اســت کــه بایــد یــک مســیر را
طیکــرده تــا بــه اهــداف و خواســتههایمان دســت پیــدا کنیــم .وقتــی
از مســیر اجرایــی و عملیاتــی صحبــت میکنیــم ،منظــور ایــن اســت
کــه بایــد در گام اول ایــن فرآینــد را بشناســیم ،یعنــی قــدرت شــناخت
داشــته باشــیم و وقتــی قــدرت شــناخت خــود را بــاال میبریــم ،در ایــن
مســیر جریــان احساســمان را هــم درگیــر میکنیــم .تمــام آدمهــای
موفــق در جامعــه جهانــی میتواننــد بــا شــناخت و درگیــر شــدن
احساسشــان بــه واقعیتهــا پــی ببرنــد.
حــوزه انــرژی واقعیتهــای نهفتـهای دارد کــه در تاریــخ نفــت در جهــان
کــه حــدودا بــه  150ســال و در ایــران بــه حــدود 117ســال میرســد،
عمــر کمــی نیســت .در مقایســه تطبیقــی بــا ســایر فعالیتهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و تولیــدی در جهــان ،حرفهــای قابــل گفتــن دارد.
بــرای ایــن منظــور چیــزی کــه میتوانــد جریــان انــرژی را در دل مــردم،
نهادهــا و فعالیتهــای اداری در کشــور نهادینــه کنــد ایــن اســت کــه
هنگامــی کــه زمینــه شــناخت حاصــل شــد ،در تــداوم مســیر اجرایــی و
عملیاتــی خــودش بایــد بــه یــک موضــوع خیلــی مهمــی فکــرکنــد و آن
کیفیــت اســت .ایــن بدیــن معناســت کــه مــا در هــر مرحلـهای کــه گام
برمیداریــم اگــر از کیفیــت مرحلــه قبــل کامــا آگاه نباشــیم و تســلط
پیــدا نکنیــم ،نمیتوانیــم مرحلــه بعــد را اجــرا کنیــم .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه انــرژی یــک مســیر فرآینــدی اســت.
بــه عبــارت دیگــر در طــول تاریــخ در کشــور عزیزمــان ایــران و همینطور

در ســایر کشــورهای جهــان کــه دارای منابــع غنــی هیدروکربنی هســتند
اقدامــات خیلــی زیــادی صــورت گرفتــه و مطالــب خیلــی زیــادی مطــرح
شــده اســت بــه ویــژه در خصــوص مســئله کیفیــت ،ســرمایهگذاریهای
بزرگــی صــورت گرفتــه تــا ایــن فرآینــد هرچــه بیشــتر کامــل شــود.
امــروز کــه مــا دهــه دوم از هــزاره ســوم را پشــت ســر گذاشــتیم،
میبینیــم کــه یــک اتفاقاتــی در مســیر فرآینــدی انــرژی بــه وجــود
آمــده اســت کــه اگــر مــا بخواهیــم حصــول اطمینــان خودمــان را از
دســتیابی بــه برنامههــا و اهدافــی کــه داشــتیم و آن را در یــک ســبد یــا
یــک نــگاه کلــی قــرار بدهیــم ،بایــد کامـ ً
ا اطمینــان داشــته باشــیم کــه
کاری کــه انجــام دادیــم ،منطبــق بــا چارچوبهــا و معیارهایــی اســت
کــه میتوانــد شــاخص زندگــی را در دســتیابی بــه انــرژی مطلــوب بــه
دســت بیاوریــم .وقتــی صحبــت از انــرژی مطلــوب میکنــم منظورمــام
بازخــور نهایــی آن اســت.چون ایــن انــرژی اولیــه کــه حاصــل میشــود
در بهرهگیــری از تکنولــوژی و دانــش ،تبدیــل بــه انــرژی نهایــی
میشــود .انــرژی نهایــی ،خواســتهها ،نیازهــا و امیــال ماســت کــه بــه
نتیجــه میرســد و مــا بــه رشــد و شــکوفایی دســت پیــدا میکنیــم.
پــس انــرژی در زندگــی همــه مــا یــک نقــش اساســی ،کلیــدی و مهــم
را بــازی میکنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه کشــورهای جهــان در
رونــد تکاملــی خودشــان بــه اهدافــی مهمــی دســت پیــدا کردنــد ،در
اوائــل قــرن بیســتم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن مســیرها را از هــم
تفکیــک کننــد .در نیمــه قــرن 20ایــن تفکیکهــا تبدیــل بــه تخصــص
شــد و در آخــر قــرن بیســتم تقریب ـاً بــه صــورت حرف ـهای و جــدای از
هــم در شــناخت فرآینــد هــر کــدام از فعالیتهــا بــه دســت آمــد کــه
مــا در آغــاز هــزاره ســوم بایــد بگوییــم کــه انــرژی بــه تکامــل واقعــی

خــودش دســت پیــدا کــرد.
بعــد از آن درســت اســت کــه اتفاقاتــی پیــش آمــد و بــه عنــوان مثــال
فضــای مجــازی رشــد بــی انــدازه ای کــرد و انقــاب صنعتــی چهــارم
پدیــد آمــد و نقــش خــودش را بــازی کــرد ،امــا در ایــن مســیر انــرژی
بــه تکامــل خــود رســیده بــود .تنهــا چیــزی کــه ایجــاد انقــاب صنعتــی
چهــارم بــه وجــود آورد ،بحــث کیفیــت بــود .کیفیتــی کــه مــا بتوانیــم
از انــرژی کــه بــه دســت میاوریــم ،باالتریــن راندمــان را داشــته باشــیم.
ایــن راندمــان حــد و انــدازه نداشــت و گروههایــی کــه جوانتــر بودنــد
و شــتاب در رســیدن بــه خواستههایشــان داشــتند ،راندمــان را باالتــر
از آن چیــزی میدیدنــد کــه ســایر گروههــا مشــاهده میکردنــد و
بــه همیــن دلیــل مــا در هــزاره ســوم یعنــی در دهــه اول  ۲۰۰۰و در
دهــه دوم کــه  ۲۰۲۰هــم رو بــه پایــان اســت ،عمـ ً
ا مــا بــه بازدهــی در
انــرژی دســت پیــدا کردهایــم کــه در قــرن بیســتم بــرای آن پیشــبینی
نشــده بــود؛ یعنــی یــک تکامــل .مــن رجــوع میکنــم بــه صحبتهــای
ابتدایــی خــودم کــه انــرژی بــدون فرآینــد بــه دســت نمیآیــد و تکامــل
بــدون کیفیــت.
اگــر کــه ایــن دو موضــوع بســیار بــا اهمیــت را مــد نظــر قــرار دهیــم
بایــد بــه ایــن نتیجــه کلــی دســت پیــدا کنیــم کــه در حــال حاضــر کــه
کشــور عزیزمــان در مســیر رشــد و شــکوفایی خــودش در برنامههــای
توســعه اقتصــادی بــه خصــوص برنامــه توســعه اقتصــادی ششــم کــه
مواجــه بــا تحریمهــای ناجوانمردانــه و محدودیتهــای بینالمللــی
قــرار گرفتــه اســت ،چیــزی کــه میتوانــد مــا رادر ایــن فرآیندکمــک کنــد
کــه بــه اهــداف و خواســتههایمان دســت پیــدا کنیــم باالبــردن ضریــب
کیفیــت اســت.
اگــر ضریــب کیفیــت را در همیــن شــرایط و محدودیتهــای تحریمــی
و ســایر محدودیتهایــی کــه حاصــل از ســرمایهگذاریهای زیربنایــی
و "ســرمایهگذاریهای ســطح نگــه داشــت" در اختیــار داشــته باشــیم
و حفــظ کنیــم آنوقــت میتوانیــم بــه مســیر خودمــان ادامــه و تــداوم
بدهیــم و نگذاریــم کــه در اثــر ایــن مشــکالتی کــه بــه کشــور وارد شــده
مــا خــدای ناکــرده دچــار وقفــه شــویم.
بــه عبــارت دیگــر مــا در حــوزه انــرژی یکســری مراحــل اولیــه داریــم
کــه مراحــل شــناخت اســت ،مرحلــه دوم مرحلــه اجــرا اســت ،مرحلــه
ســوم دســتیابی اســت و مرحلــه چهــارم بهــره بــرداری اســت .در هــر
کــدام از ایــن مراحــل مکانیــزم کیفیــت و وصــول اطمینــان از آنچــه
کــه فکــر و اجــرا کردیــم و بــه دســت آوردیــم ،میتوانــد حتــی در
شــرایط محدودیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی هماننــد تحریــم و آنچــه
را کــه امــروز مــا در اثــر جنــگ مجــازی ،جنــگ واقعــی ،جنــگ مــرزی و
ســایر جنگهــا وارد کــرده کــه عمدت ـاً حاصــل از فرآینداقتصــادی اســت،
میتوانیــم بــا بــاال بــردن ضریــب کیفیــت از هــر میــزان امکاناتــی کــه
در اختیــار داریــم ،باالتریــن راندمــان را بدســت بیاریــم .اینجاســت کــه
اگــر کــه مــا صحبــت از فرآیندنفــت میکنیــم ،بایــد اکتشــاف را در همــه
حوزههــای نفــت و در تمــام برنامههــای دیگرمــان نیــز انجــام بدهیــم و
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در حــوزه اکتشــاف صنعــت نفــت ما در ســال
 ۲۰۱۹از نظــر میــزان کشــفیات ،در جهــان اول شــد .چراکــه مــا فرآینــد

را رهــا نکردیــم .در حــوزه گاز هــم بــه همیــن ترتیــب بــود .میدانیــد
کــه مــا دارای باالتریــن ذخایــر گاز در دنیــا هســتیم ،اگــر چــه روسهــا
ادعــا میکننــد کــه مــا اولیــن هســتیم ،ولــی آن ادعــا درســت نیســت
و بــر اســاس آخریــن مطالعــات "بریتیــش پترولیــوم" ایــران جایــگاه اول
را در جهــان دارد و امــروز اگــر کــه مــا توانســتیم ایــن جایــگاه را بــرای
خودمــان ایجــاد کنیــم و بــر اســاس آخریــن آمارهــا بیــش از  ۹۲درصــد
از کشــور را تحــت پوشــش گاز قــرار دادیــم و آنچــه پایــداری در طــی ۵۰
ســاله اخیــر بــرای صنایــع گاز مــا بــه وجــود آمــده ،ایــن بــوده کــه ضمــن
جریــان توســعه ،فرآینــد توســعه کیفیــت را در اختیــار داشــتیم کــه ایــن
پایــداری را بــه وجــود بیاریــم و در مراحــل تکمیلــی ایــن صنعــت ،مــا
فرآینــد پاالیــش را داریــم ،همچنیــن دســتیابی بــه تنــوع فرآوردههــای
هیدروکربونــی را داریــم و امــروز ایــران از نظــر کیفیــت محصــول بــا
ســایر محصــوالت حــوزه هیدروکربونــی در کشــورهای توســعه یافتــه،
دســت کمــی نــدارد .درســت اســت کــه مــا از نظــر حجــم یــه مقــدار بــا
آنهــا فاصلــه داریــم و اگــر کــه مــا بگوییــم کــه بنزیــن تولیــد میکنیــم
بــا اکتــان  ۹۵اســت ،ممکــن اســت خیلــی از کشــورهای دنیــا اکتــان ۹۸
را تولیــدکننــد.
بــه هرحــال مــا بایدضریــب کیفــی خــود در را در دســتیابی بــه
کتلیســتهای فرآینــد تولیــد پاالیشــگاهی بــاال ببریــم و بــه آن
ســطح برســانیم ،ولــی در میانگیــن نســبی و نــگاه تطبیقــی خــودش بــا
کشــورهای منطقــه مــا جایــگاه اول را داریــم .در حــوزه پتروشــیمی هــم
همینطــور و اگــر بگوئیــم در دنیــا میــزان تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
پایــه حــدود  87محصــول را در بــر میگیــرد ،مــا  37محصــول پای ـهای
را بــه طــور مســتقیم تولیــد میکنیــم کــه دنیــا خواســتار آن اســت و بــه
دلیــل حفــظ ضریــب کیفــی ،مــا توانســتیم پایــگاه خــود را در صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی داشــته باشــیم .مصــرف محصــوالت پتروشــیمی
مــا بــرای خودمــان کــم نیســت .اگــر مــا امــروز بیــش از  ۶۰میلیــون تــن
محصــول پتروشــیمی تولیــد میکنیــم نزدیــک بــه  ۳۵میلیــون تــن را
بــرای کشــور و بــرای ســاختار اقتصــادی کشــور مصــرف میکنیــم و
بیــش از  ۲۵تــا  ۲۷میلیــون تــن را صــادر میکنیــم کــه منابــع ارزی
زیــادی بــرای کشــور نیــز دارد و علــت اینکــه توانســتیم ضریــب صادراتــی
را بــرای خودمــان حفــظ کنیــم ،حفــظ ضریــب کیفــی بــوده اســت.
حــاال مــن ایــن بحــث کالن را در حــوزه انــرژی بــرای شــما تشــریح
کــردم ،در زندگــی اجتماعــی خودمــان هــم مــا مواجــه بــا همیــن مســئله
هســتیم .یعنــی زمانــی کــه مــا از درب منــزل بیــرون میآئیــم تــا زمانــی
کــه بــه محــل کارمــان میرســیم ،اگــر بتوانیــم در جریــان ایــن نقطــه
حرکتــی خودمــان از مبــدا تــا نقطــه مقصــد خودمــان راندمانمــان را
بــاال ببریــم ،بــه یــک رضایــت دســت پیــدا میکنیــم.
پیشــنهادم بــه همــه عزیزانــی کــه در حــوزه کیفیــت فعالیــت میکننــد
ایــن اســت کــه انجــام مســئولیتهای کیفــی هماننــد همــان مســئولیتی
اســت کــه مــا از نظــر ارزشــی در زندگــی اجتماعــی خــود داریــم .اگــر مــا
از نظــر ارزشــی یــک معیارهایــی را بــرای خودمــان قائلیــم ،کیفیــت هــم
اعتقــادی اســت و دســت کمــی از دیگــر معیارهــا نــدارد.
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احقاق حق یا حمایت از حق؟
حقوق مصرف کننده را با کلمه "حمایت" تقلیل ندهیم
دکتر علی صابری
دانش آموخته حقوق دادگستری
دبیر کارگروه حقوق مصرفکننده انجمن مدیریت کیفیت ایران

ضمــن عــرض تبریــک و شــادباش بــه مناســبت هفتــه

اتفــاق بیافتــد و بیشــتر بــه صــورت مکالمــه انجــام شــود.

در بحــث نویــن و روز دنیــا متناظــر بــا مســئولیتها

میآیــد و بــا اقتصــاد و طبیعتــا بــه اجتمــاع ربــط پیــدا

کیفیــت ،اگــر بخواهــم خیلــی مختصــر و بســیار گــذرا
یــا حقــوق تولیدکننــده مطالبــی را عــرض کنــم ،بایــد

بگویــم تحــول بخشــی از نظامهــای حقوقــی از جملــه
نظــام مســئولیت مدنــی ،از مباحــث مربــوط بــه حقــوق
مصرفکننــده شــروع میشــود .بــا پیچیدهتــر شــدن

زندگــی ،بــا کمتــر شــدن ارتباطــات چهــره بــه چهــره
آدمهــا ،بــا کمتــر شــدن تهاترهــا و معامــات پایایــای کاال

بــا کاال و بــا پیچیدهتــر شــدن رونــد تولیــد و بــه عبــارت

میکنــد ،ســوال ایــن اســت کــه مــا چطــور بتوانیــم از حقوق
مصرفکننــدهی تولیــدات و خدمــات حمایــت کنیــم و چــه
بســتههایی را فراهــم کنیــم اعــم از قانونگــذاری و حتــی

بســتههای قضایــی در همــه کشــورها کــه حقــوق ایــن
قشــر تامیــن شــود .لزومــا مصرفکننــده بــه معنــای قشــر
ضعیــف و کــم درآمــد اقتصــادی دیــده نمیشــود .در علــم

حقــوق یــک روش تفســیری وجــود دارد .هــر جایــی کــه

ســاده بــا ورود صنعــت و ماشــینهای صنعتــی ،مباحثــی

در تفســیر قوانیــن ،مقــررات و کشــورهای آنگلوساکســون

بــرای تولیدکننــده پــا بــه منصــه ظهــور گذاشــتند.

یــا بــه شــخصیتهای حقوقــی برخــورد کنیــم کــه فــرض

از قبیــل حقــوق مصرفکننــده و مســئولیت بــدون تقصیــر
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امــا چهــره بیرونــی موضــوع کــه از عالــم حقــوق بیــرون

در رویههــای قضایــی شــان ،بــه دو تــا طــرف ،دو جنــاح

در بــاب مســئله تخصصــی متناظــر بــا موضــوع مســئولیت

بــر اینکــه یــک طــرف در موقعیــت ضعیفتــری از موقعیــت

بســیار اســت و مطــول؛ از ســوی دیگــر بخشــی از موضــوع

بــه نفــع طــرف ضعیفتــر بــه کار میگیریــم .مثــا در

مدنــی و رونــد تاریخــی کــه طــی کــرده اســت ســخن

پیچیــده اســت و میبایســت در پنلهــای تخصصــی

دیگــر اســت ،فــرض بــر ایــن اســت کــه قواعــد تفســیری را
بیــن موجــر و مســتاجر ،درســت اســت کــه مــا موجــر را

بصــورت ســنتی قویتــر از مســتاجر میپنداریــم امــا

بــه آنهــا بدهــد .امــا جایــی کــه نیــاز نیســت و میشــود

موجــر اســت و اجــاره بهــای پرداختــی صــرف گــذران

گــروه مقابــل مســئله را حــل کــرد چــرا نمیکنیــم؟

مــا مســتاجری داریــم کــه از نظــر اقتصــادی قویتــر از

زندگــی موجــر میشــود .امــا غلبــه و اصــل بــر ایــن

بــا قواعــد مســئولیت مدنــی و مســئول دانســتن فــرد یــا
و بــا عناویــن جدیــدی ماننــد "حمایــت از حقــوق

اســت کــه مســتاجر ضعیفتــر اســت و مــا در ایــن

مصرفکننــده" بــا مبــارزه بــا طــرف مقابــل یــا حمایــت

برخــورد بــا تولیدکننــده و مصرفکننــده نیــز همینطــور

حمایــت چیــز بــدی نیســت امــا مــا بــا بــکار بــردن ایــن

موضــوع بایــد رویکردمــان مســتاجرمداری باشــد .در
میتوانــد باشــد و تولیــد کننــده در موقعیــت پایینتــر
از تولیدکننــده دیــده میشــود.

از یــک طــرف کار را پیــش میبریــم.

واژه نشــان میدهیــم کــه بــه حــق خواهــی اعتقــاد
نداریــم .ایــن حــق طلبــی واقعــی نیســت و حــق صــرف

مــن معتقــدم چالــش اول ایــن اســت کــه در نظــام

نظــر از جنبههــای ارزشــیاش بــه عنــوان یــک ویژگــی

مصرفکننــده کــه روانشــاد دکتــر عراقــی در زمــان

تعلــق دارد را بــه او میدهیــم و او را تقویــت میکنیــم؛

حقوقــی مــا بــا وجــود داشــتن قانــون حمایــت از
دانشــجویی و دورههــای بعــد نیــز بــه ایــن قانــون اهتمــام
داشــتند و بــه حــل ایــن مشــکل خیلــی امیــدوار بودنــد،

امــا مســائل همچنــان باقــی اســت و ایــن قانــون مشــکل
زیــادی را حــل نکــرده اســت و اصــوالً ایــن ســاختار

انجمــن حمایــت از حقــوق مصرفکننــده و تولیدکننــده
کــه همزمــان بــا هــم و در یــک جــا و مــکان صــورت
میگیــرد ،خــود بــه خــود ایــن چالــش واقعــی ،ایــن

چانهزنــی و بــه معنــای واقعــی حــق خواهــی را تحــت
شــعاع قــرار داده و بــه نظــرم تــا حــد زیــادی منتفــی

ذاتــی و طبیعــی و حقــوق طبیعــی ،چیــزی کــه بــه او
در مــواردی کــه مــورد تعــرض قــرار میگیــرد نیــز،

یــاریاش میکنیــم تــا آن حــق بــه او داده شــود.

خیلــی از مســائل دیگــری نیــز تحــت عنــوان تاثیــر
پوشــشهای بیمــهای در بحثهــای مســئولیت مدنــی
بــه صــورت عــام و در حقــوق مصرفکننــده بــه خــاص

وجــود دارنــد کــه از لحــاظ اقتصــادی و حقــوق اقتصــادی
میتواننــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد و طبیعتــاً در

ایــن فرصــت کوتــاه امکانــش نیســت و بــه ویــژه بیشــتر
موضوعــات بایــد در پنلهــای تخصصــی شــکل بگیرنــد و

میکنــد .بــه نظــرم بدیــن صــورت نــه تولیدکننــده واقعــا

مــورد گفــت و گــو قــرار بگیرنــد.

مصر فکننــد ه .

یــک قانونــی کــه گاهــی تزاحــم و تعــارض بــا قوانیــن

از آن انجمــن نفعــی میبــرد و حمایــت میشــود ونــه

در نهایــت کالم چــه از جهــت تقنینــی بــه صــرف داشــتن

و امــا چالــش دوم بــه نظــرم رویــه قضایــی هســت .مــا

دیگــری از جملــه قانــون اســتاندارد و ...دارد و چــه از

و ایــن واژه را نداریــم و حتــی اگــر بهتریــن قانــون را

از نظــر رویکــرد ذهنــی بــه قانونگــذاری و تصمیمگیــری

در رویــه قضایــی تــرم حمایــت از حقــوق مصرفکننــده

جهــت رویــه قضایــی و شــناخته نشــدن ایــن تــرم و چــه

هــم داشــته باشــیم در عمــل کمتــر مــورد اســتفاده

در ایــن عرصــه از جهــت مباحثــی کــه ذکــر شــد ،پایــه

وجــود دارد ایــن اســت کــه مــن بــا آن چالــش دارم و

مصرفکننــده" در کشــور شــکل نگرفتــه و تــا وقتــی

قــرار میگیــرد .رویکــرد فرهنگــی دیگــری هــم کــه

و مایــه "حــق بــودن" بــه معنــای "واقعــی بــودن حقــوق

بــه عنــوان یــک عالقهمنــد و متخصــص بارهــا در حــوزه

ایــن مســئله بــه ایــن شــکل وجــود دارد بــا یــک یــا دو

مبحــث را یــا خیلــی ســخت گیرانــه تصــور میکنیــم،

ایــن موضــوع میتوانــد یــک رشــته تخصصــی در اقتصــاد

مســئولیت مدنــی عــرض کــردم ،ایــن اســت کــه مــا ایــن
یــا بــه جــای حــق مــداری و جانبــداری از حــق ،اســم

ایــن قوانیــن را حمایتــی گذاشــتهایم .مثــا میگوئیــم
قانــون حمایــت از مصرفکننــدگان خــودرو .خــب بایــد

بپرســیم چــه حمایتــی؟ قانــون کــه بایــد حــق افــراد را

پرونــده و یــک یــا چنــد قانــون مشــکل حــل نمیشــود.
و حتــی در حقــوق ،بــا نــگاه تخصصــی باشــد.
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خیلــی خوشــحالم کــه ایــن فرصــت در آســتانه مــاه جهانــی کیفیت(مــاه
نوامبــر) هفتــه جهانــی کیفیــت و روز ملــی کیفیــت  ۱۸آبــان در اختیــارم
قــرار گرفــت تــا در رابطــه بــا موضــوع بســیار مهــم کیفیــت و تعالــی
ســازمانی مطالبــی بــه مخاطبــان کیفیــت عــرض کنــم .ایــن فرصــت
از بــاب دیگــری هــم بســیار مغتنــم اســت کــه در خدمــت دوســتان و
همکارانمــان در انجمــن مدیریــت کیفیــت هســتیم  .انجمنــی کــه بیــش
از دو دهــه و حــدود  ۲۳ســال اســت کــه در کشــور در امــر ترویــج و
ارتقــای کیفیــت تــاش میکنــد و خوشــحالم کــه در ســنوات گذشــته
در کنــار ایــن انجمــن توانســتیم در اعتــای موضــوع مهــم کیفیــت در
کشــور عزیزمــان ســهم و نقــش کوچکــی داشــته باشــم.
از آنجایــی کــه مــا بــا الگوبرداریهایــی کــه در ســالهای گذشــته
داشــتهایم همیشــه ایــن بنیــاد را و مدلهــا و آخریــن ویرایشهایــش
رو دنبــال کــرده و در کشــور خودمــان از ایــن مــدل در توســعه تعالــی
و کیفیــت اســتفاده کردهایــم و بــه نظــرم بــا اهمیــت اســت کــه در
ایــن فرصــت از آخریــن اتفاقاتــی کــه در ایــن مــدل و ویرایــش 2020
آن افتــاده مــروری داشــته باشــیم .انشــاءاهلل بــاز یادگیریهایــی کــه از
ایــن موضــوع داریــم بتوانــد بــه ســازمانهای مــا در خودارزیابیهاشــان،
برنامــه ریــزی و بهبــود و رشــد و تعالــی شــان کمــک کنــد.
مطالبــم را دربــاره ایــن مــدل بــه ســه قســمت تقســیم کــردم .اول بحــث
مفاهیــم بنیادیــن اســت کــه مــا همیشــه در مدلهــای تعالــی داشــتیم
و ببینیــم در مــدل  ۲۰۲۰ایــن مفاهیــم بنیادیــن چــه اتفاقــی برایشــان
افتــاده و چــه تغییراتــی در مدلهــا رخ داده اســت .دوم موضوعــی کــه
دربــاره آن صحبــت میکنــم مــدل و ســاختار مــدل بنیــاد مدیریــت
کیفیــت اروپاســت ،کــه در ویرایــش جدیــد چــه تحوالتــی و تغییراتــی
نســبت بــه ویرایشهــای قبلــی در آن اتفــاق افتــاده و عــاوه بــر تغییــرات
شــکلی بــه تغییــرات محتوایــی آن هــم خواهیــم پرداخت .آخریــن مطلب

در رابطــه بــا رادار خواهــد بــود .راداری کــه مــا از آن بــه عنــوان چرخــه
بهبــود و هــم بــه عنــوان ابــزار ارزیابــی و امتیــاز دهــی اســتفاده میکنیــم
و تحوالتــی کــه در آن رخ داده را ذکــر میکنیــم .امیــدوارم ایــن مــرور از
ایــن زاویــه بــه مــا دیدگاهــی بدهــد و در عیــن حــال نکاتــی را بــرای مــا
روشــن کنــد در یادگیــری و الگوبــرداری بــرای بهبــود.
اولیــن نکتــه اینکــه مــا در مــدل جدیــد مطابــق بــا آخریــن
ویرایشهایــی کــه بــود ،بخشــی تحــت عنــوان مفاهیــم بنیادیــن نداریــم.
در آخریــن ویرایــش کــه  ۲۰۱۳بــود  ۸مفهــوم بنیادیــن را داشــتیم کــه
ایــن مفاهیــم بنیادیــن زیرســاخت مــدل تعالــی را تشــکیل مـیداد .آنچــه
کــه جــای ایــن مفاهیــم بنیادیــن را گرفتــه اســت اهــداف توســعه پایــدار
ســازمان ملــل متحــد اســت .بــرای ســال  ۲۰۳۰کــه  ۱۷هــدف توســعه
پایــدار تعریــف و مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .در جایجــای مدلــی
کــه بعــد از ایــن دربــاره صحبــت خواهیــم کــرد کــه بــه ایــن  17اصــل
پرداختــه شــده اســت.
در مقدمــه ایــن مــدل آمــده اســت کــه تــاش میکنــد تــا ســهم
خــودش را در هدایــت ســازمانها بــه ســمت پذیــرش ایــن مســئولیت
اجتماعــی و توســعه پایــدار ایفــاکنــد .بــه خوبــی میدانیــد کــه ایــن
اهــداف توســعه پایــدار ،بــا اســتانداردهایی کــه  GRIبــرای آنهــا منتشــر
کــرده در بســیاری از ســازمانهای توســعه یافتــه دنیــا و حتــی در
گزارشهــا در  ۷۰درصــد از  ۲۵۰شــرکت برتــر دنیــا کــه فرچــون آنهــا
رو اعــام میکنــد ،اســتفاده میشــود.
امیــدوارم ایــن اتفاقــی کــه در دنیــا افتــاده اســت ،در کشــور مــا هــم
توجــه مــا را هــم در ســطح کالن و هــم در ســطح خــود ســازمانها بــه
ایفــای نقــش "شــهروند شــرکتی" و مســئولیت پذیــری اجتماعــی بیشــتر
کنــد و مــا بتوانیــم بــا اســتانداردهای جهانــی کــه در ایــن زمینــه وجــود
دارد ،اولویتهــای خودمــان را روی ایــن اهــداف توســعه پایــدار پیــدا

بکنیــم و بــا برنامههــای بلنــد مــدت و میــان مــدت کــه بــرای خودمــان
تعریــف میکنیــم بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم .در جمــع بنــدی ایــن
بخــش میتوانــم بگویــم آنچــه کــه مــا بــه عنــوان مفاهیــم بنیادیــن
داشــتیم دیگــر وجــود نــدارد و بــه عنــوان جایگزیــن آن مــا میتوانیــم
اهــداف توســعه پایــدار را بــه طــور ویــژه ببینیــم در ایــن ســاختار جدیــد
و تشــویق ســازمانها بــه ایکــه ایــن را در تمــام توانمنــد ســازهای خــود
بــه کار بگیرنــد و نتایــج آن را هــم بتواننــد گــزارش دهــی کننــد.
در دومیــن قســمت ،اتفاقــات و تحوالتــی کــه در مــدل تعالــی ســازمانی
افتــاده را مــرور میکنیــم .مــدل قبلــی دو بخشــی بــود ،یکــی
توانمندســازها و دیگــری نتایــج .در ایــن مــدل دو بخشــی مــا  9معیــار
داشــتیم و مجموعــا  ۳۲جزءمعیــار .اتفاقــی کــه در مــدل جدیــد بنیــاد
مدیریــت کیفیــت اروپــا افتــاده ایــن اســت کــه مــدل بــه ســه بخــش
تقســیم شــده و مــا از بخــش جهتگیــری اجــرا و نتایــج برخــوردار
شــدیم  .میتــوان گفــت توانمندســازها بــه دو قســمت تقســیم شــده و
بخــش رهبــری و اســتراتژی تحــت عنــوان جهتگیــری آمــده و بخــش
معیارهــای دیگــر در بخــش اجــرا و نتایــج را هــم در جــای خــودش
داریــم .
ایــن مــدل جدیــد از رویکــرد  ۳دایــره طالیــی کــه معــرف حضورتــون
اســت نشــأت میگیــرد .در دایــره اول میپرســد کــه ســازمان چــرا وجــود
دارد و بــه چــه کاری مشــغول اســت و بــرای انجــام چــه کار مهمــی
و بــرآورده ســازی چــه نیازهایــی کــه ارائــه چــه ارزش و خلــق ارزشــی
پدیــد آمــده اســت؟ بنابرایــن میشــود گفــت کــه مــدل جدیــد بنیــاد
مدیریــت کیفیــت اروپــا اولیــن ســوالی کــه از هــر ســازمان متعالــی
میپرســد ایــن اســت کــه چــرا بــه وجــود آمــدی؟ و ایــن ســوال را
رهبــران ایــن ســازمان بایــد بــه خوبــی و شــفاف تعریــف کننــد .ســوال
دوم چگونگــی ارائــه و انجــام آن علــت وجــودی ،تحقــق آن مأموریــت و
جامعــه عمــل پوشــاندن بــه ایــن چشــم انــداز و آرمانهــا و آرزوهایــی
کــه در قســمت جهتگیــری تعریــف کــرده اســت.
ن میرویــم کــه ســازمان چگونــه
بنابرایــن در دایــره دوم مــا بــه ســراغ ایـ 
و چطــور میخواهــد علــت وجــودی خــودش رو چشــم انــداز خــودش رو
اســتراتژیهای خــودش رو بــه منصــه ظهــور برســاند و بــا محصــوالت
و خدمــات کــه تولیــد میکنــد خلــق ارزش کنــد و بــه مشــتریانش
ارائــه نمایــد .دومیــن ســوال "چــه" هســت .میپرســد حــاال بــا ایــن
جهتگیــری و ایــن اجرایــی کــه داشــتی بــه چــه نتایجــی دســت پیــدا
کــردی و اثربخشــی فعالیتهــا چطــور بــوده اســت.پس مــدل جدیــد
بنیــاد کیفیــت اروپــا (نمیگویــد مــدل تعالــی) همیشــه تاکیــد دارد از ایــن
بــه بعــد میگوئیــم مــدل تعالــی بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا و دیگــر
نمیگویــد ســازمانهای متعالــی ،میگویــد ســازمانهای برجســته و
برتــر .همچنیــن در ادامــه میگویــد یــک ســازمان را در قالــب ســه
دایــره میتــوان تعریــف کــرد .دایــره اول ،چــرا وجــود دارنــد ،دایــره
دوم چطــور بــه ایــن دایــره وجــودی جامــع عمــل میپوشــانند و دایــره
ســوم در ایــن مســیر چطــور پایــش و انــدازه گیــری میکننــد و بــه چــه
نتایجــی دســت پیــدا کــرده انــد.
در مــدل جدیــد  ۲۰۰امتیــاز را بــرای جهتگیــری داریــم  ۴۰۰امتیــاز
را بــرای اجــرا داریــم و  ۴۰۰امتیــاز را بــرای قســمت نتایــج داریــم .
پــس آن باالنســی کــه در نتایــج در نســخه  ۲۰۱۳داشــتیم هــم اینجــا
دیگــر تغییــر پیــدا کــرده و  500-۵۰۰را دیگــر اینجــا نداریــم .حــاال
شــاهد  7معیــار و  ۲۳جزمعیــار در مــدل جدیــد هســتیم نســبت بــه ۹
معیــاری و  ۳۲جزمعیــاری کــه قبـ ً
ا داشــتیم .در بخــش اول کــه بخــش
جهتگیــری بــود بــه معیــار اســتراتژی تغییــر کــرده اســت .قبــا اولیــن
معیــار رهبــری بــود کــه ایــن دارای پیــام اســت .میگویــد ســازمان
چشــم انــداز خــود را تعریــف میکنــد؛ در معیــار دوم فرهنــگ ســازمانی
و رهبــری ســازمان تعریــف میشــوند .رهبرانــی کــه رهبــری فرهنــگ،
رهبــری تغییــر ،رهبــری نــوآوری و وظیفــه اتحــاد ،انســجام و دل بســته
کــردن ذینفعــان و خودشــان را بــر عهــده دارنــد.
در بخــش دوم ســه معیــار داریــم .خلــق ارزش پایــدار در راســتای

ارزشهــای پیشــنهادی جــذاب و متمایــز ســازمان تعریــف میشــود و
معیــار ســوم از بخــش اجــرا و در کل پنجمیــن معیــار ســراغ پیشــبرد
عملکــرد و تحــول میرویــم .نکتــه مفهومیتــری از مــدل  2020خدمــت
شــما اگــر بخواهــم اشــاره کنــم میگویــد ســازمان یــک چشــمش بــه
عملیــات روزانــه و عملکــرد جــاری اش و یــک چشــم دیگــرش بــه آینــده
و تحــوالت و تغییــرات اســت.
یــک ســازمان هــم بایــد کســب و کار جــاری خــود ،تعهداتــش ،قراردادها
و برنامههــای جــاری خــود را خــوب جلــو ببــرد و در عیــن حــال کــه
مشــغول بــه تحقــق وعدههــای امــروزش اســت بــه آنــده نــگاه کنــد
تــا تغییــرات و تحــوالت اساســی تــری در ســازمان بــه وجــود بیایــد
تــا همچنــان آن را در رقابــت نگــه دارد و در پیشــتاز و متعالــی بــودن
حفــظ کنــد.
بنابرایــن پنجمیــن معیــار الگــوی تعالــی ســازمانی بــه پیشــبرد همزمــان
عملکــرد و تحــول میپــردازد .در بخــش نتایــج بــرای  ۴۰۰امتیــازی در
نظــر گرفتــه شــده کــه دو معیــار داریــم .یــک معیــارش برداشــتیها
اســت کــه دل بســتگی ذینفعــان را بــه مــا انــدازه گیــری میکنــد.
پنــج ذینفــع را بــه مــا معرفــی میکنــه ،مشــتریان ،کارکنــان ذینغعــان
حاکمیتــی و کســب و کاری ،تامیــن کننــدگان و شــرکا و پیمانــکاران
و ذینفــع پنجــم را تحــت عنــوان جامعــه بــه مــا معرفــی میکنــد کــه
بایــد اینهــا را اندازهگیــری کنیــم .در معیــار آخــر عملکــرد اســتراتژیک
و عملکــرد عملیاتــی ســازمان را میخواهــد کــه مــورد انــدازه گیــری و
پایــه قــرار بگیــرد.
آخریــن بخشــی از عرایضــم را میخواهــم بــه قســمت رادار اختصــاص
دهــم .بایــد بگویــم در رادار چــه اتفاقاتــی افتــاده اســت .خالصــه مطلــب
ایــن اســت همانطــور کــه مــدل ســه بخشــی شــده اســت ســه جــدول
بــرای رادار داریــم .مــا یــک ماتریــس راداردر بخــش امتیــاز دهــی و
جهتگیــری داریــم ویــک ماتریــس در بخــش اجــرا داریــم و یــک
ماتریــس بــرای پخــش نتایــج داریــم.
در بخــش جهتگیــری دو ویژگــی همســوئی و انعطافپذیــری مــورد
ارزیابــی قــرار نمیگیرنــد .تفســیر ایــن مــدل جدیــد میگویــد کــه
خــود بخــش جهتگیــری جایــی اســت کــه بایــد همــه ســازمان بــا آن
همســویی شــوند و دیگــر انعطافپذیــری را آنجــا مناســب نمیبینــد.
امــا در ماتریســی کــه مــا بــرای اجــرا داریــم ماتریــس کاملــی اســت و
تمــام عناصــر رویکــرد جاریســازی ارزیابــی اســت و همــان همســویی و
انعطافپذیــری را داریــم و در قســمت نتایــج همچــون قبــل ماتریســی را
داریــم بــرای ارزیابــی و امتیــاز دهــی بــه نتایــج.
امیــدوارم ایــن مجموعـهای کــه خدمتتــون عــرض کــردم تونســته باشــه
کــه شــناخت کلــی دربــاره ایــن مــدل بدهــد .امیــدوارم هرچــه زودتــر
ترجمــهای کــه از ایــن کتــاب داریــم را بتونیــم بــه انتشــار برســانیم و
عالقمندانــی کــه میخواهنــد جزئیــات بیشــتری از تحــوالت مــدل را
داشــته باشــند در اختیــار آنهــا بگذاریــم.
امیــد دارم بــا همــه تالشــهایی کــه میکنیــم بتوانیــم جامع ـهای داشــته
باشــیم کــه در آن کیفیــت بهتــر تولیــد میشــه ،بهتــر عرضــه میشــود
و حقــوق مصرفکننــدگان بهتــر بــرآورده میشــه و همــه مــا بتوانیــم
زندگــی بــا کیفیــت تــری داشــته باشــیم.
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در خصــوص کیفیــت در صنعــت غــذا ســخن بســیار اســت و از آنجــا
کــه کیفیــت واژه توصیفــی اســت و ممکــن اســت کــه معانــی متفاوتــی
را در ذهــن متبــادر کنــد .افــرادی کــه در صنعــت غــذا فعالیــت دارنــد
و تولیــد کننــده هســتند ،کیفیــت را بــرای رقابــت پذیــری دنبــال
میکننــد و بــه دنبــال رهبــری در بــازار هســتند و در نتیجــه خیلــی
روی کیفیــت محصــوالت کار میکننــد و ســازمانهای نظارتــی بــر
بحثهــای کیفــی کــه مطــرح میشــود ،جنبــه ســامتی کیفیــت
را بیشــتر مدنظــر دارنــد و درخصــوص ســازمانهایی نظیــر ســازمان
ملــی اســتاندارد ،بایــد قواعــد و اصــول بــه صــورت کامــل رعایــت
شــود تــا کیفیــت الزم بــرای هــر محصــول غذایــی شــکل بگیــرد؛ بــه
خصــوص همکارانــی کــه در بخــش تغذیــه فعالیــت میکننــد.
از نظــر کیفیــت شــرکت هــا روی نشــانههایی تمرکــز دارنــد کــه
بــرای ســامتی افــراد الزم اســت .مثــل ریــز مغذیهــا و یــا امــاح
مثــل کلســیم و ویتامینهــا .نــگاه اســاتید از ایــن جنبــه اســت کــه
بایــد یــک مــاده غذایــی بتوانــد خواســتههایی کــه بــرای ســامتی
افــراد بــه شــمار میآیــد را تامیــن کنــد .کیفیــت در نهایــت ممکــن
اســت از دیدگاههــای مختلــف مقــداری متفــاوت باشــد .امــا بحثــی
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه نگاههــا بــه کیفیــت
از دیــدگاه مصــرف کننــده بخصــوص نــگاه مصــرف کنندههــای

مــواد غذایــی ممکــن اســت یــک شــکل دیگــری هــم بــه خــودش
بگیــرد و آن اینکــه مصرفکننــدگان صنعــت غــذا موضوعــی را طــرح
میکننــد بــا ایــن مضمــون کــه در درجــه اول وقتــی صحبــت از
کیفیــت میکنیــم خوشــمزگی مطــرح اســت .اگــر شــما یــک غــذای
خیلــی خوبــی هــم تولیــد کنیــد امــا طعــم و مــزه ،عطــر و بــو و رنــگ
خوبــی رو نداشــته باشــه از دیــدگاه مصــرف کننــده ممکــن اســت
مــورد پســند قــرار نگیــرد .تولیــد کننــده حتــی اگــر توضیــح دهــد
کــه مــاده غذایــی مــا ویتامیــن یــا پروتئیــن خیلــی باالیــی دارد امــا
محصــول طعــم خوبــی نداشــته باشــد ،پذیرفتــه نمیشــود .مثــل
یــک هندوانــه خیلــی شــیرین کــه اگــر رنگــش ســفید باشــد ،مصــرف
کننــده از مصــرف آن لــذت نمــی بــرد.
اگــر بخواهیــم کیفیــت را در صنعــت غــذا بــاز تعریــف کنیــم،
تولیدکننــدگان بایــد محصولــی را تولیــد کننــد کــه دارای کیفیــت
خوبــی باشــد و در ابتــدای امــر بایــد محصولــی تولیــد کننــد کــه
مشــتری پســند باشــد و در مــورد اســتقبال مشــتریان قــرار بگیــرد.
در تعریــف اســتاندارد بایــد بگویــم "اســتاندارد حــد قابــل قبــول
کیفیــت یــک محصــول اســت" .در داخــل کشــور اســتانداردهای
متعــددی در صنعــت غــذا بــا حضــور خــود همــکاران صنعــت غــذا،
همــکاران دانشــگاه ،همــکاران غــذا و دارو و همــکاران اســتاندارد

نوشــته شــده اســت.
همچنیــن ســازمان غــذا و دارو ضوابــط فنــی و بهداشــتی خوبــی را
در خصــوص اســتانداردهای غذایــی دارد و تمــام مقــررات از ســوی
ایــن ســازمانها شــکل گرفتــه اســت .ســازمان دامپزشــکی هــم در
بحثهایــی کــه مــواد غذایــی کــه بــا منشــاء دامــی تولیــد میشــوند
دســتورالعمل و بخشــنامههای خیلــی خوبــی رو تدویــن کــرده و در حــال
اجــرا دارد .اینکــه مصــرف کننــده در لحظــه خریــد بــه بســته بنــدی
محصــول نــگاه میکنــد و نشــان اســتاندارد و نشــان ســازمان غــذا دارو
را میبینــد بــرای او اطمینــان حاصــل میشــود کــه از ایــن محصــول
اســتفاده کنــد.
کیفیــت در نهایــت از نظــر ســازمان بیــن المللــی ایــزو بــه ایــن معناســت
کــه تمــام نیازهــای مشــتریان رو کــه تلویحــی (نشــانههایی کــه روی
بســته بنــدی را میبینیــم ماننــد نشــان اســتاندارد و ســازمان غــذا
و دارو) و تصریحــی ( کــه روی بســتهبندی بــه صراحتــاً راجــع بــه
کحصــول اعــام میشــود) را مــد نظــر قــرار دهــد.

را انجــام میدهنــد .اگــر اســتانداردی اجبــاری باشــد حتم ـاً بایــد ایــن
اســتانداردها را رعایــت کننــد و بایــد مطابــق اســتاندارد رعایــت کنــد.
امــا فراتــر از آن یــک اســتاندارد داریــم کــه اســتانداردهای منطقــهای
اســت .کشــورهایی کــه در کنــار هــم و در یــک منطقــه هســتند و بــا
هــم داد و ســتدهایی دارنــد ،اســتانداردی را تدویــن میکننــد ماننــد
اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا و بــر اســاس آن فعالیــت دارنــد .بــه عنــوان
مثــال یکــی از محصــوالت مــا کــه خوشــبختانه اســتاندارد منطقــه ای
دارد اســتاندارد دوغ اســت .ایــران بــه عنــوان متولــی ایــن موضــوع در
منطقــه شــناخته شــده کــه ایــن اســتاندارد را نهایــی میکنــد.
اســتانداردهای بیــن المللــی گــروه بعــدی هســتند کــه بــرای داد و ســتد
در دنیــا اســتانداردهای بینالمللــی در صنعــت غــذا کــه بــا (کدکــس
الیمانتاریــوس  )Codex alimentariusمطــرح میشــود ،شــکل
گرفتــه و معمــوال بــرای کشــورهایی کــه اســتاندارد ملــی ندارنــد بایــد
بــا اســتانداردهای بینالمللــی صــادر شــوند و بعضــی از کشــورهایی
کــه میخواهنــد واردات داشــته باشــند ممکــن اســت از کشــور صــادر

همانطــور کــه میدانیــد کیفیــت و اســتانداردهای مــواد غذایــی را بــه
چهــار تــا پنــج دســته تقســیم میکنیــم .یکــی از اســتانداردهای خوبــی
کــه در صنعــت غــذا وجــود دارد اســتانداردهای کارخان ـهای اســت کــه
ســختگیرانه تــر از اســتانداردهای ملــی کشــورها هســتند و بــرای آن
دســته از مــواد غذایــی کــه اســتانداردی ندارنــد و یــا اینکــه کارخانــه
میخواهــد کــه ســخت گیرانــه تــر امــور را انجــام دهــد کارخانــه شــروع
بــه تدویــن اســتاندارد میکنــد و محصــوالت بــر اســاس آن ســنجیده
خواهــد شــد .
اســتاندارد دیگــری کــه وجــود دارد ،اســتاندارد ملــی اســت کــه هــر
کشــوری بــرای خــودش قواعــدی دارد .در ایــران هــم ســازمان ملــی
اســتاندارد تدویــن اســتانداردها را برعهــده دارد .اســتانداردهای ملــی
تمامــی مــواد غذایی که در سراســر کشــور هســتند را بــا این اســتانداردها

در پایــان ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت روز ملــی کیفیــت خدمــت
همــه همــکاران و هموطنــان عزیــز ،امیــدوارم در زندگــی کیفیــت را
ســرحوله قــرار بدهیــم و زندگــی و روزگار بــا کیفیتــی را ســپری کنیــم.

در خصــوص اســتانداردهای بیــن المللــی ،در صنعــت غــذا و در خصــوص
بحــث کیفیــت ،اســتانداردهایی بیــن المللــی تدویــن شــده اســت .در
اســتانداردهای مدیریتــی کیفیــت ایــزو  ۹۰۰۰جــزو اســتانداردهای
بســیار خــوب اســت و اســتاندارد مــادر محســوب میشــود چــه در
صنعــت غــذا و چــه در بقیــه صنایــع خیلــی از آن بهــره میبریــم.
اســتانداردهای بیــن المللــی کــه مــا از آن اســتفاده میکنیــم اســتاندارد
ایــزو  ۲۲۰۰۰اســت کــه اســتانداردی در مــورد مدیریــت کیفیــت و
ایمنــی محصــول غذایــی اســت .ســایر اســتانداردهای غذایــی مرتبــط
کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد مثــل اســتانداردهای ایــزو 14000
کــه اســتانداردهای زیســت محیطــی هســتند و یــا ایــزو  18000کــه
اســتاندارد ایمنــی شــغلی افــراد اســت.
در بخــش صنعــت غــذا در قســمت آزمایشــگاههای ایــن صنعــت
بحــث اســتاندارد ایــزو  ۱۷۰۲۵مدیریــت کیفیــت در آزمایشــگاهها
جــزو اســتانداردهایی هســتند کــه خیلــی از کارخانههــای غذایــی االن
اســتاندارد گرفتنــد و بــا ایــن اســتانداردهای مدیریتــی کــه در صنعــت
غــذا اســت محصــول خودشــان را پایــش میکننــد و محصــول مطمئــن
را بــه بــازار عرضــه میکننــد.

کننــده بخواهــد کــه بــا اســتاندارد بیــن المللــی کار کنــد .خوشــبختانه
کشــور مــا جایــگاه خوبــی را در اســتانداردهای بینالمللــی و تدویــن
آنهــا دارد.
در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران چندیــن ســال اســت کــه کارگــروه
صنعــت غــذا تشــکیل شــده اســت .همــکاران خوبــی در ایــن کارگــروه
حضــور دارنــد وکارهــای اجــرای خوبــی را انجــام میدهنــد .مشــکالت
صنعــت غــذا در ایــن کارگــروه مطــرح میشــود و مــا توانســتیم از طــرف
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران جایــگاه مناســب و کرســی خوبــی را در
کمیتــه برنامهریــزی اســتاندارد داشــته باشــیم کــه مــا و همــکاران مــا
در ایــن جلســات حضــور داریــم و بــرای هــر اســتانداردی کــه بخواهــد
شــکل بگیــرد بایــد در داخــل ایــن کمیتــه ی برنامهریــزی وارد شــود و
ایــن اســتاندارد مطــرح شــود .مــا جایــگاه خوبــی در آن کمیتــه داریــم و
بحثهــای خوبــی را انجــام میدهیــم و انشــاهلل در آینــده بتوانیــم بیــش
از پیــش بــه همکارانمــان در ایــن صنعــت کمــک کنیــم و امیدواریــم در
صنعــت غــذا بــا کمــک همــکاران اداره نظــارت محصــوالت غذایــی را
بیــش از پیــش بــا کیفیــت باالتــر بــه دســت مصــرف کننــدگان محتــرم
برســانیم.
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مدیریت ریسک موضوع چالش برانگیزممیزی شرکت هاست

حسن تیموری "مدیرعامل  nesiوسرممیز سیستم های کیفیت

"حســن تیمــوری" بــه ماســبت گرامیداشــت روز ملــی کیفیــت مدیریــت

وبافــت ســازمان نشــاءت گرفتــه ودرایــن نــوع ریســک ســازمان محیــط

ریســک کالن وعملیاتــی دراســتانداردهای مدیریتــی ســازمان هــا مــد

عملکــرد کیفــی و زیســت محیطــی وســامت شــغلی اثرگذاراســت کــه

ریســک را موضــوع چالــش برانگیزشــرکتها دانســت کــه دردوســطح

نظــر قــراردارد.

حســن تیمــوری "مدیرعامــل  nesiوســرممیز سیســتم هــای کیفیــت
"بــا اشــاره بــه اهمیــت تغییــرات اســتانداردهای مدیریتــی بــه نقــش
تاثیرگذارفعــاالن ایــن حــوزه تاکیــد کــرده وافــزود  :درهمــه دنیــا تمــام

اســتانداردها ســاختارده بنــدی بــه خــود گرفتــه ویــک شــکل شــده انــد

وعلــت اصلــی ان تــاش بــرای بــرآورده ســاختن نیازهــای شــرکت هــا
و سازمانهاســت.

ازایــن طریــق بــه شناســایی ریســک هــا و فرصتهــای موجــود پرداختــه
مــی شــود.

البتــه ایــن دســته ازریســک هــا وفرصتهــا نیازمنــد دخالــت مدیــران
ارشــد بــوده وعمومـاً بــرای مقابلــه بــا آنهــا واســتفاده ازفرصتهــا نیازمنــد

بــه تصمیمــات اســتراتژیک درســطح مدیــران ارشــد وهیــات مدیــره
ســازمان اســت.

وی درمــورد ســطح دوم ریســک،به ریســکهای عملیاتــی اشــاره داشــته

بــه شــکلی ســازمان جهانــی اســتاندارد درتیــم هــای متعــدد وکمیتــه

وتصریــج کــرد ،ایــن نــوع ریســک هــا بــه موضوعــات کالن ارتبــاط

موجبــات ارتقــاء سیســتم هــای مدیریتــی کیفیــت را فراهــم کننــد ،ایــن

دارنــدو در یــن نــوع ریســک نیــازی بــه دخالــت مدیــران ارشــد نیســت

هــای فنــی درحــوزه هــای سیســتم هــای مدیریتــی وارد کارشــده انــد تــا
درحالــی اســت کــه طبــق آمارها،اســتاندارد ““ ISOOمنتشــر کــرده

درحــوزه کســب ایــن ســطح رونــد افزایشــی وجــود داشــته و بیــش از
یــک میلیــون شــرکت و ســازمان ایــن نشــان را دریافــت کــرده بودنــد
درحالــی کــه آمارهایــی کــه امســال منتشــر شــده توســط ســازمان

جهانــی “ ”ISOOحکایــت از افــت قابــل توجهــی درایــن حــوزه بــوده
اســت.که تعدادحتــی بــه یــک میلیــون شــرکت نمــی رســد وایــن اتفــاق

بــرای اولیــن ســالی اســت کــه رخ داده اســت.

ندارنــد بلکــه بــه عملیــات ســازمان در حــوزه هــای کیفیــت بســتگی
بلکــه مدیــران بخــش هــای میانــی بــا کمــک تیــم هــای حرفــه ای پــس
ازشناســایی مــوارد ریســک بــه مرحلــه ی اجــرا مــی رســد.

درواقــع تمــام اســتانداردها بــه گونــه ای درحــال تدویــن اســت کــه
اســتانداردهای مدیریتــی را بــه نیازمخاطبــان وســازمانها نزدیــک ترنمایند

ورویکــرد آن نیزنــگاه بــه آینــده و نیازهــای اینــده مشــتریان اســت .

تیمــوری درادامــه تاکیــد کــرد براســاس مطالعــات وشــواهد موجــود

اینطــور بــه نظــر مــی رســد کــه اســتانداردها بــه گونــه ای درحــال

وی درادامــه بــه موضــوع مدیریــت ریســک بــه عنــوان یکــی ازچالــش

تدویــن وتغییراســت و تکامــل مــی یابــد کــه نیازهــا و انتظــارات ســازمان

ازموضوعاتــی کــه اســتانداردها برخــی صریــح تــرو برخــی مقــداری مبهــم

ســازی نمــی توانیــم کمکــی بــه ســازمان داشــته باشــیم مشــکل درنحــوه

برانگیــز تریــن موضوعــات مدیریتــی اشــاره کــرده و افــزود :یکــی
تربــه آن پرداختــه انــد موضــوع ســطوح ریســک اســت کــه صحبــت

16

پیرامــون خــود را مــورد بررســی قرارمــی دهــد ومســائلی کــه روی

ازدوســطح ریســک بــه میــان مــی آیدکــه شــامل ریســک هــای کالن
وریســک هــای عملیاتــی اســت.

ریســک هــای کالن یــا اســتراتژیک؛ مــواردی هســتند کــه ازمحیــط

و شــرکت هــا را بــرآورده ســازند ،مــا هــم اگــردر نتیجــه اجــرا وپیــاده
ی طراحــی و اجــرای مــا بــوده واگراثرگذارباشــیم درمسیردرســت

قرارگرفتــه ایــم.

برای موفقیت در دنیای فردا امروز چه باید کرد؟

رضا نیسانی  ،فارغ التحصيل رشته مهندسي و مديريت از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا

قــرن  21قــرن تغییــرات بنیــادی درروش زندگــی مــردم و قــرن شــبکه

هــای اجتمایــی وارتباطــات و اطالعــات و کشــف فضــا وتحــوالت حیــرت
آور در صنعــت وتکنولــوژی میباشــد.

بــدون شــک میــزان رشــد و پیشــرفت تکنولــوژی واکتشــافات علمــی در
قــرن  21نســبت بــه قــرن قبــل بــی ســابقه و بــی نظیــر بــوده و ایــن

رشــد چشــم گیــر همچنــان و تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت.

حــاال لحظــه ای بــا خــود بینــد یشــیم  -اگــر ظــرف  20ســال اول قــرن
ایــن همــه تغییــرات شــگفت آور و باورنکردنــی اتفــاق افتــاده در 30

ســال آینــده چــه تغیییــرات شــگفت انگیــزی رخ خواهــد داد و انســان

بــه چــه مرزهــا یــی از علــم و دانــش و صنعــت و تکنولــوژی دســت

خواهــد یافــت؟

ایــن تحــول در تکنولــوژی در دو دهــه گذشــته در تمامــی عرصــه هــای

آیــا شــما بــرای فــردای در راه آمــاده هســتید؟ یــا میخواهیــد در آینــده

تکنولــوژی در قــرن  21بــا ســرعتی حیــرت آور همچنــان پیــش مــی

دوســتان تغییــر اجتنــاب نــا پذیــر اســت The change is

زندگــی انســان اثرداشــته و موجــب تغییراتــی گســترده شــده اســت.

تــازد و سیســتمهای ارتبــاط جمعــی حــاال یــک واقعیــت و ســهم قابــل

توجــه از زندگــی روزمــره مــردم را دارد.

نیــز بــه همــان روش قبــل عمــل کنیــد ؟
inevitable

پــس اگــر تغییــر اجتنــاب نــا پــذ یــر اســت  -بــرای موفقیــت در دنیــای

در اینجــا بــه چنــد نمونــه از تحــوالت شــگفت آور دودهــه اول قــرن 21

فــردا  -امــروز چــه بایــد کــرد؟

هوش مصنوعی Artificial Inteligent

هــای انجــام شــده در ایــن بــاره مختصــرا اشــاره کنــم.

کــه بــر زندگــی مــا تاثیرگذاشــته اشــاره میکنــم:
تلفن های هوشمند Smart Phone

در اینجــا – ســعی میکنــم بــه نتیجــه تحقیقــات گســترده و بررســی
توجــه داشــته باشــید -شــمادرهر زمینــه ای کــه فعالیــت داریــد  -اگــر

اتو مبیل های بدون راننده Drive Less Cars

در کار کشــت زعفــران هســتید یــا ســاخت هواپیمــا بــرای موفقیــت در

شبکه ارتباطات 5G Network

باشــد:

فیس بوک Facebook

دنیــای پرشــتاب قــرن  21ســه محــور مهــم زیــر بایــد مــورد توجــه
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اطالعات  -تکنولوژی و سرعت

-1اطالعات Information network

چنــدی قبــل در ژاپــن مراســم پنچاهمیــن ســال افتتــاح قطــار ســریع
الســیر توکیــو بــه فوجــی آیلنــد بــود .افتخــار پررنــگ مســیولین ژاپنــی

در دســترس بــودن اطالعــات یکــی از فاکتــور هــای مهــم پیشــرفت در

ایــن اســت کــه در پنجــاه ســال حتــی یــک بارتاخیــر نداشــته انــد.

و فکــر کــردن مــردم دنیــا شــده اســت  .بــدون داشــتن اطالعــات

فــوت مربــع در بیژینــگ میســازد و بــه دنیــا اعــام کــرده کــه ســاخت

قــرن  21شــده اســت و موجــب دگــر گونــی و تحــول درروش زندگــی

نمیتــوان در بــازار امــروز رقابــت کــرد .تاثیرانتقــال اطالعــات و شــبکه

هــای اجتماعــی در تحــوالت اخیــر جوامــع خصوصــا در خاورمیانــه و
شــمال افریقــا انــکار نــا پذیــر اســت.

In order to succeed you need to know what is
. ahead

.Know your market .Know your competition

انســان قــرن  21مســائل قــرن  21را دارد واگاهــی از تحــوالت روز دنیــا

را الزم دارد.

 -2تکنولوژی Technology

چیــن بزرگتریــن فــرودگاه دنیــا را درزمینــی یــه مســاحت  7/5ملیــون
ایــن فــرودگاه در  2025تمــام میشــود.اعتبار پــروژه و ابــروی چیــن در

گــرو اتمــام بــه موقــع فــرودگاه اســت .

و باالخــره ناســا ســفینه ای بــه مریــخ فرســتاد ه کــه پــس از طــی 301

ملیــون مایــل قــرار اســت در فوریــه  2021در مــکان معیــن و از پیــش
محاســبه شــده بــرروی مریــخ فــرود آیــد و قطعــا چنیــن خواهــد بــود .

ســرعت نباشــد بهــره وری نیســت -اقتصــاد نیســت – پیــش رفــت

نیســت

جامعــه در رفــاه نیســت  .نبــود ســرعت در تمــام ارکان جامعــه اثــر منفــی
میگذارد.

دنیــا در قــرن  21شــاهد تغییــرات شــگرف در صنعــت و تکنولــوژی

وامــا دوســتان – دســت یابــی بــه اطالعــات واســتفاده از تکنولــوژی روز

The technology progress will continue to change

دکتــر ادوارد دمینــگ کــه اینجانــب افتخــار درس آمــوزی در محضــر

بــوده و ایــن تحــوالت یکــی از فاکتــور هــای مهــم بــرای پیشــرفت در
قــرن  21اســت.
. the way we work -live and survive

و دســت یابــی بــه ســرعت الزم در انجــام پــروژه هــا بــدون مدیریــت کار
آمــد و رعایــت کیفیــت تحقــق پذیــر نیســت.
ایشــان رادرامریــکا داشــته ام و مــدرک لیاقــت دریافــت کــردم  -بــا

یکــی از مهمتریــن تحــوالت تکنولــوژی در ســالهای اخیــر پیدایــش

ارائــه فلســفه مدیــرت کیفیــت جامــع ( تــی کیــو ام ) راه موفقیــت را بــه

ســرعت آن  20برابــر ســرعت نســل قبلــی 4Gاســت .ایــن جهــش

دکتردمینــگ بــه مدیــران دنیــا آموخــت کــه بــا بکارگیــری (( TQM

نســل جدیــدی از شــبکه ارتباطــات هوشــمند بنــام 5Gاســت کــه
حیــرت آور ســرعت و انتقــال اطالعــات بطــور چشــم گیــری نقــل و

انتقــال ســریع اطالعــات را امــکان پذیــر میســازد.

.4G 5G is a global wireless network after

مدیــران دنیــا آموخــت.

چگونــه میتواننــد موفــق تــر باشــند .

مقــاالت و نوشــته هــای متعــدد در بــاره دکتــر دمینــگ و فلســفه
مدیریــت او در دنیــا منتشــر ودردســترس میباشــد کــه امیــدوارم مــورد

و مــورد قابــل توجــه دیگرهــوش مصنوعــی یــا ماشــین هــای هوشــمند

بهــره داری قــرار گیــرد.

انســان موجــودی هوشــمند اســت حــاال اگــر مــا دســتگاهی داشــته

رضا نیسانی

اســت.

بــا شــیم کــه بتوانــد مثــل انســان فکــر کنــد و مثــل انســان عمــل

با آرزوی موفقیت برای اعضای محترم انجمن و هموطنان عزیزم .

Deming1993@gmail.com

کنــد مرزهــای بــی انتهایــی از امکانــات برویمــان بازخواهــد شــد
 .بخــش مهمــی از فــن آوری وتحقیــق در عملیــات را همیــن ربــاط

هــای هوشــمندانجام میدهنــد  .ربــاط هوشــمندی کــه بــر اســاس نیــاز
تصمیــم میگیــرد ومســتقال عمــل میکنــد .

كاليفرنيــا

تصورکنیــد بجــا ی یــک پزشــگ ربــاط شــما را معاینــه کنــد و بــه شــما

-مديــر ســابق كنتــرل كيفيــت كمپانــي هراپيمــا ســازي داگ الس

و دقــت بــاال کار را انجــام دهــد  .واقعیــت اینســت کــه ربــاط هــای

-دريافــت مــدرك لياقــت بخاطــر اســتقرار و اجــراي سيســتم  TQMدر

بگویــد چــه بیمــاری داریــد ! هــوش مصنوعــی میتوانــد بــا ســرعت
هوشــمند بهتــر از انســان و در پزشــگی بــا دقــت  98%عمــل میکنــد.

هــوش مصنوعــی میتوانــد ســئوال کند....بررســی کنــد ...و جــواب دهــد
...

 -3مدیریت زمان (سرعت):

ســرعت عامــل اصلــی در موفقیــت اســت  .بــدون محاســبه زمــان
وبــدون رعایــت ســرعت الزم  -پــروژه موفــق نخواهــد بــود.

پــروژه موفــق بایــد طبــق برنامــه شــروع شــود و ســرموعد تعییــن شــده
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-فــارغ التحصيــل رشــته مهندســي و مديريــت از دانشــگاه ايالتــي

بــه بهــره بــرداری برســد والغیــر.

امريــكا

خــط توليــد كمپانــي داگالس

-مدير سابق بازرگاني منطقه ازاد راس الخيمه در امارات

-انتشار مقاالت متعدد علمي ومديريتي

در مجالت بين المللي منجمله Eco-Time

خالء های قانونی عامل بازدارنده ارتقاءکیفیت ساخت وساز
است

جواد فالح ،مدیرعامل موسسه شهید رجایی

مدیرعامــل موسســه شــهید رجایــی وجــود خــاء هــای قانونــی دربخــش

انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران داده ایــم تــا در ایــن حــوزه شــاهد

علــت کمبــود آییــن نامــه بــرای فعالیــت پیمانــکاران و کارفرمایــان بــا
وجــود ضابطــه هایــی کــه وجــود دارد ،میــزان تنبیــه وتشــویق هــای

کیفیــت درایــن حــوزه ،کارایــی و بهــره وری پــروژه هــای ســاخت و
ســازافزایش یافتــه و بــا صــرف هزینــه هــای کمتــر در زمــان کوتــاه تــر

کیفیــت را عامــل بازدارنــده ارتقــاء کیفــی ســاخت و ســازها عنــوان کــرد.
"مهنــدس جــواد فــاح "ضمــن اعــام مطلــب فــوق تصریــح کــرد ،بــه

وضــع شــده پاســخگوی مناســبی نیســتند و تدابیــری بــرای تشــویق و
ترغیــب بــه رعایــت کیفیــت توســط پیمانــکاران تعییــن نشــده اســت.

بــه عنــوان نمونــه درحــوزه ی اجرایــی مــاک هایــی وجــود دارد کــه
نشــانگر کاســته شــدن از کیفیــت اســت و شــاخص و ســنگ محکــی
درعملکــرد پیمانــکاران وجــود نــدارد تــا براســاس وضــع قوانیــن مقــررات
آنهــا ملــزم شــوند کیفیــت را دراجــرای کارشــان ملحــوظ دارنــد کــه
شــامل عرصــه هــای مختلــف نظیر:زمــان کمتر،کیفیــت ودوام وهزینــه
مناســب کاری باشــد کــه تحویــل مــی دهنــد.
وی درادامــه بــه نــوع فعالیــت موسســه شــهید رجایــی وابســته بــه

هلدینــگ راه وشــهر ســازی از جملــه موسســات قــرارگاه ســازندگی
خاتــم االنبیــاء کــه از ســال  63تشــکیل شــده و درحــوزه هــای مختلــف
ســاخت پــل هــای شــهری و بناهــای بیمارســتانی و صنعتــی بــا توجــه به
نیازکشــور فعالیــت مــی کند،اشــاره کــرده واز اســتقرار مدیریــت کیفیــت
درایــن مجموعــه از ســال  92همزمــان بــا ســاخت پــل شــهید صــدردر
تهــران و احــداث کارخانــه قطعــات بتنــی پیــش ســاخته خبــرداده و
افــزود ایــن موسســه درســال  98موفــق بــه اخــذ جایــزه ملــی کیفیــت

شــده اســت.
مدیرعامــل موسســه شــهید رجایــی تصریــح کــرد ،متولــی تشــکیل
کارگــروه مدیریــت کیفیــت درحــوزه ی ســاخت وسازشــدیم وهمچنیــن
بــا توجــه بــه تولیــد قطعــات بتنــی پــل هــا ،ســاخت منــازل مســکونی

پیــش ســاخته نیزدردســتورکاراین مجموعــه قــراردارد  .همچنیــن
پیشــنهاد تشــکیل کارگــروه مدیریــت کیفیــت در ســاخت را نیــز بــه

رشــد کیفیــت در حــوزه ی ســاخت باشــیم.
مهنــدس جــواد فــاح ابــراز امیــدواری کــرد بــا پیــاده ســازی مدیریــت

بهــروری باالتــری ایجــاد شــود.
وی بــا تاکیــد برایــن کــه درگذشــته درحــوزه ی ســاخت و ســازبتنی

همیشــه مقاومــت بتــن مــد نظــر قرارداشــت افــزود ،درحــال حاضــر

موضــوع عمربلنــد بتــن ومقاومــت آن از جملــه موضوعاتــی اســت کــه مــد
نظــر قرارگرفتــه اســت کــه بــا رعایــت مدیریــت کیفیــت باعــث ارتقــاء و
افزایــش دوام ســازه هــا در طــول مــدت خواهــد شــد.
همچنیــن بــا وجــود پتانســیل خوبــی کــه درحــوزه ســازه هــای فلــزی
ســنگین درحــوزه هــای پاالیشــگاهی وپــل هــا درمجموعــه شــهید
رجایــی وجــود دارد و فعالیــت  4کارخانــه پیــش ســاخته بتنــی ؛بــا پیــاده

ســازی شــاخص هــای کیفیــت امــکات ســاخت ســازه هــای بــا کیفیــت
از لحاظشــکل و مبلمــان شــهری و ازلحــاظ معمــاری ســازه هــای شــکیل

را خواهــد داشــت.
همچنیــن بــه لحــاظ ارتبــاط خوبــی کــه بیــن بخــش صنعــت و دانشــگاه
مــی توانــد ایجــاد شــود ایــن مجموعــه آمادگــی ارائــه ی خدمــات بــه
محققــان درحــوزه ی دانشــگاهی را دارد .

وی درادامــه بــه مبحــث پیــش ســاخت بتــن اشــاره کــرد کــه درصــورت
اجــرای ایــن طــرح ضمــن ســاخت ســازه هــای بــا کیفیــت کــه اگرعمــر
متوســط آنهــا تــا کنــون  50ســال بــوده تــا  300ســال افزایــش خواهــد

داشــت کــه بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی مناطــق مختلــف ضمــن
صرفــه جویــی درهزینــه هــا ســازه هایــی بــا کیفیــت باالتــر ومطلــوب تــر

داشــته باشــیم.
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مــدرس صادقــی گفت:یکــی ازبرنامــه هایــی کــه درکارگــروه اســتانداردهای
سیســتم مدیریــت کیفیــت قراراســت انجــام گیــرد اعتبارســنجی نهادهــای
گواهــی دهنــده ای اســت کــه درایــران فعالیــت مــی کننــد.
وی بــا تاکیــد برنقــش نهادهــای گواهــی دهنــده تصریــح کــرد ،بــرای
ارزیابــی عملکــرد ایــن مجموعــه نهادهــای تعییــن صالحیــت کــه عمدت ـاً
دولتــی هســتند بــا نظارتــی کــه اعمــال مــی کننــد ،درصــورت انطبــاق بــا
الزامــات اســتانداردهای”  ”17021آنهــا را تاییــد صالحیــت مــی ک َننــد.
دکترمــدرس صادقــی بااشــاره بــه انــواع اســتاندارد گفــت :برخــی
اســتانداردها دربــاره سیســتم هــای مدیریــت بــوده و برخــی دیگــر یکســری
ویژگــی هــای محصــول را بیــان مــی کننــد و برخــی شــامل شــرایط
محیطــی نیزمــی شــود.
وی افــزود :مشــخصاً اســتانداردهایی کــه بــه عنوان«ایــزو» درجامعــه مطــرح
مــی شــوند اســتانداردهایی اســت کــه درزمینــه ی سیســتم مدیریــت
هســتند و بعض ـاً بــه اشــتباه بــه آنهــا اســتانداردهای محصــول نیزاطــاق
مــی شــود و اگــر شــرکتی موفــق بــه اخــذ آن گواهینامــه شــود ویــا آن
اســتاندارد را پیــاده کنــد در پــی آن اســت کــه لوگــوی شــرکت گواهــی
دهنــده را روی محصــول زده و بــه نوعــی تلقــی تاییدکیفیــت آن محصــول
شــود.
دکتــر مــدرس صادقــی گفــت :وقتــی در مــورد کیفیــت بحــث مــی کنیــم
 ،منظــور فقــط کیفیــت محصــول بــه تنهایــی نیســت بلکــه کیفیــت
ســازمانی هــم مدنظــر اســت و بــه معنــای ایــن اســت کــه یــک ســازمان
الزامــات ذینفعــان شــامل الزامــات قانونــی و انتظــارات جامعــه را نیــز
بتوانــد بــرآورده کنــد و درنهایــت یــک بخــش آن نیــز کیفیــت خــود
محصــوالت اســت.
وی افــزود:از منظــر جغرافیایــی هــم مــی توانیــم اســتانداردها را دســته
بنــدی کنیــم ،یکســری اســتانداردهایی هســتند کــه خــود شــرکت یــا
کارخانــه آن را بــرای تولیــد محصولــش وضــع مــی کنــد ،کــه بــه ایــن نــوع
اســتانداردها شــرکتی یــا ســازمانی گفتــه مــی شــود کــه صرفـاً بــرای خــود
ســازمان کاربــرد دارد کــه ســطح کیفیــت محصولــش راحفــظ کنــد.
وی اضافــه کــرد :اگــر ایــن اســتانداردها درســطح کشــورمطرح شــود ،بــه
عنــوان اســتانداردملی و اگــر دریــک منطقــه ای از دنیــا کاربــرد داشــته
باشــد بــه آن اســتاندارد منطقــه ای و اگــر درســطح بیــن المللــی باشــد آن
را اســتاندار بیــن المللــی تلقــی مــی کننــد.
بــرای مثــال  CEنوعــی ازاســتانداردهای اروپایــی اســت کــه یکســری
الزامــات در مــورد  20نــوع موضــوع و محصــول راداراســت کــه دراتحادیــه
اروپــا کاربــرد دارد و شــرکت هایــی کــه بخواهنــد بــا اتحادیــه اروپــا کار
کننــد یــا صــادرات داشــته باشــند ،بایســتی آن اســتانداردها رارعایــت
کننــد.

وی خاطرنشــان کــرد« :ایــزو « ســازمان اســتاندارد ســازی جهانــی اســت
کــه اســتانداردهای بیــن المللــی را وضــع مــی کنــد ودر موضوعــات مختلــف
ازجملــه نظــام مدیریــت یــا سیســتم مدیریتــی کــه یکــی ازمهمتریــن آنهــا
اســتاندارد سیســتم مدیریــت کیفیــت یــا ایــزو  9001اســت یــا بــرای
مثــال اســتاندارد «ایــزو « 14001کــه در موضــوع سیســتم مدیریت زیســت
محیطــی اســت .ایــزو» »45001در زمینــه ی مدیریــت ایمنــی و ســامت
شــغلی اســت و» ایــزو « 27001در زمینــه سیســتم مدیریــت امنیــت
اطالعــات اســت .کــه همــه ی ایــن اســتانداردها موضوعــات شــان مدیریتــی
اســت و سیســتم را آمــاده مــی کنــد بــرای ایــن کــه الزامــات مربوطــه درآن
بســتر پیــاده ســازی شــود.
حــاال یــک شــرکت وقتــی تصمیــم مــی گیــرد آن اســتاندارد را پیاده ســازی
کنــد و در جهــت بهبــود عملکــرد اســتفاده کنــد چگونــه مــی شــود اثبــات
کــرد بــه تامیــن کننــدگان و ذی نفعــان کــه ایــن الزامــات رعایــت مــی
شــود؟ در اینجــا بایــد رجــوع شــود بــه یــک نهــادی کــه تطبیــق رعایــت
ایــن الزامــات را گواهــی مــی کنــد .کــه بــه آنهــا نهادهــای گواهــی دهنــده
گفتــه مــی شــوند،که نــام اختصاریشــان”  »CBمــی باشــد و کارشــان ایــن
اســت طبــق اســتاندارد «ایــزو  »17021سیســتم مدیریــت یــک ســازمان را
چــک (ممیــزی) کنــد کــه بــه درســتی بــرآورد شــده باشــد کــه اگرالزامــات
بــه درســتی بــرآورده شــده باشــد اصطالحـاً سیســتم مدیریــت آن ســازمان
گواهــی شــده و بــرای آن نامــه صــادر مــی کنــد.
دکترصادقــی اضافــه کرد:ســوالی کــه شــاید پیــش آیــد ایــن اســت کــه آیــا
نهادهــای گواهــی دهنــده معتبــر هســتند و کارشــان را درســت انجــام مــی
دهنــد یــا خیــر؟ کــه بســتگی بــه ســازمان دارد کــه تــا چــه حــد دنبــال
اعتبــار یــک نهــاد گواهــی دهنــده باشــد .اگــر یــک معیــار کلــی جهــت
بررســی صالحیــت ایــن نهادهــا داشــته باشــیم ایــن معیــار را یــک ســری
نهادهــای بــاال دســتی بــه عنــوان نهــاد اعتباردهنــد ه یــا تعییــن صالحیــت
بــه دســت مــی دهنــد .نهادهــای تعییــن صالحیــت کــه عمدتــاً دولتــی
هســتند روی کار نهادهــای گواهــی نامــه نظــارت مــی کننــد ،اگــر عملکــرد
آن هــا بــا الزامــات اســتانداردهای 17021مطابقــت داشــته باشــد ،اصطالحـاً
آنهــا را تاییــد صالحیــت مــی کننــد.
وی درپایــان خاطرنشــان کــرد :یکــی از برنامــه هایــی کــه درکارگــروه
اســتانداردهای سیســتم مدیریــت انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران داریــم
ایــن اســت کــه پایــگاه داده ای ایجــاد کنیــم تــا کمــک کنیــم ســازمان هــا
بــا نهادهــای گواهــی دهنــده معتبــر آشــنا شــوند.

کیفیت را تبدیل به کارناوال نمایشی نکنیم

دکترعباس سقایی،عضو موسس انجمن مدیریت کیفیت ایران

دکترعبــاس ســقایی ،براهمیــت و نقــش متخصصــان کیفیــت درموضوعات
وجایگاهــی کــه کیفیــت بــه آن مــی پــردازد تاکیــد کرد.
“دکترعبــاس ســقایی”،عضو موســس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
وعضوعیــات علمــی دانشــگاه علــوم تحقیقــات ،ضمــن تاکیــد برنقــش
واهمیــت تخصــص گرایــی درحــوزه ی کیفیــت گفــت :طــی ســالهایی کــه
فرصــت فعالیــت درفضــای کیفیــت را داشــتم ،آموختــم کــه هیــچ نــوع
تخصصــی ماننــد ایــن نــوع تخصــص درموضــوع کیفیــت  ،شــاید آمادگــی
آن را نداشــته باشــد کــه ازیــک کار اثربخــش وبــه شــدت موثرتبدیــل
شــود بــه یــک کارنمایشــی و کام ـ ً
ا بــی تاثیــر.
بــه ایــن معنــی کــه وقتــی متخصصانــی داریــم کــه مــی تواننــد مســاله
هــا را بــه خوبــی تعریــف وحــل کننــد  ،مــی توانیــم بهبــود مــداوم را
کام ـ ً
ا لمــس کنیم.همچنــان درکنــارآن مــی تــوان کارهایــی انجــام داد
کــه هیــچ تاثیــری نداشــته و تنهــا نمایشــی ازحرکــت کیفیــت ایجــاد
مــی کنــد ،کــه ایــن موضــوع یکــی ازبزرگتریــن مشــکالت درایــن
مســیرقلمداد مــی شــود.
وی افــزود :برخــی اوقــات بــرای مخاطبــان ایــن پرســش مطــرح مــی
شــود کــه جامعــه صنعتــی ومتخصصانــی کــه داعیــه ی کیفیــت دارنــد
وجوایــزی نیزدریافــت کــرده انــد ،چــرا درواقعیــت ودرعمــل نمــودی
ندارنــد؟ بــه همیــن علــت نخســتین موضوعــی کــه بایــد مــورد تاکیــد
قراربگیردایــن اســت کــه مراقــب باشــیم موضــوع کیفیــت تبدیــل بــه
کارنــاوال نمایــش نشــود.
عضوهیــات علمــی دانشــگاه علــوم تحقیقــات تصریــح کــرد :بــه نظرمــن
را ه حــل واقعــی حرکــت بــه ســمت حــل مســئله هــای واقعــی اســت.
متخصصــان کیفیــت کســانی هســتند کــه مســئله هــای واقعــی را حــل
مــی کننــد ،ایــن درحالــی اســت کــه کیفیــت مرزنــدارد و مــی توانــد بــه
ا همانطورکــه میتوانــد مســائل کام ـ ً
خیلــی ازموضوعــات بپــردازد مث ـ ً
ا
صنعتــی را دربربگیــرد ،درعیــن حــال امــکان پوشــش دهــی موضوعــات
خدماتــی ودرمانــی را نیزداشــته باشــد ،امــا موضــوع مهــم ایــن اســت
کــه مــا قادرباشــیم بــا اســتفاده ازدیتــا هــا واطالعــات اقــدام بــه حــل
مســاله نماییــم.
دکترســقایی درادامــه تصریــح کــرد ،بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه
درکارباتیــم هــای مختلــف وحــل بیــش از  700مســاله داشــتم؛ بــه ایــن
موضــوع دســت یافتــه ام کــه تمرکزبــرروی مســئله واقعــی راه نجــات
مــا درفضــای کیفیــت اســت .بعضــی اوقــات متخصصــان وقتــی راجــع
بــه کیفیــت صحبــت مــی کننــد ماننــد ایــن اســت کــه درمــورد یــک
ابزاربحــث مــی شــود کــه کار بــا آن را خیلــی خــوب مــی داننــد .هماننــد
کســی کــه وســیله ای نظیرچکــش دردســت داشــته و دائمـاً تــاش مــی
کنــد میــخ هــا را پیــدا کنــد تــا بتوانــد ازایــن وســیله اســتفاده نمایــد.

کاراصلــی مــا حــل مســئله واقعــی اســت ،آن موضوعــی کــه مــا کمتــر
بــه ســراغش رفتــه ایــم ایــن اســت کــه وقتــی وارد یــک ســازمان شــویم
نخســت بــه ایــن موضــوع فکرکنیــم کــه درآن ســازمان چــه مســئله ای
وجــود دارد کــه بایســتی حــل شــود.درخیلی ازمواقــع نشــانه هــا بــا خــود
مســئله اشــتباه مــی شــود وبــه جــای آنکــه مســئله هــا را شناســایی و
حــل کنیــم بــه ســراغ نشــانه هــا مــی رویــم بــه عبارتــی طــوری آمــوزش
ندیدیــم کــه بتوانیــم مســئله  ،چالــش ،نشــانه ،علــت و راهــکار را ازهــم
تشــخیص دهیــم.
عضوموســس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــه موضــع دیگــری
تاکیــد کــرد کــه آن "جایــگاه کلیــدی داده هاســت "و درتوضیــح آن
افــزود :بــا برخــی بزرگتریــن ســازمانهایی ایــران کــه موفــق بــه کســب
جوایزمتعــددی درحــوزه ی کیفیــت شــده بودنــد ،کارکــرده ام ولــی
ازعــدم تحلیــل اطالعــات متعجــب شــده ام.متخصصــان مــا درشــرایطی
نیســتند کــه بتوانیــم از دیتاهایــی کــه دردنیــا تولیــد مــی شــود اســتفاده
کنیــم.
درواقــع یکــی ازراهکارهــا ایــن اســت کــه بتوانیــم درکشــورنیروی
انســانی تربیــت کنیــم کــه کــه قــادر باشــند مســائل را شناســایی کــرده
وبراســاس داده هــا حــل کنند.ایــن درحالــی اســت کــه تجربیــات مــا
نشــان مــی دهــد وقتــی بــا موضوعاتــی ماننــد داده کاوی و حــل مســئله
وارد ســازمانی مــی شــویم ازدیتاهایــی کــه مــورد تحلیــل قرارنگرفتــه
متعجــب هســتیم.
دکترســقایی درادامــه گفــت :وقتــی مــی خواهیــم بــا داده هــا کارکنیــم
بایــد ازافــراد آماتــور بــه ســمت حرفــه ای هــا حرکــت کنیــم  ،ویژگــی
افــراد حرفــه ای ایــن اســت کــه یــک موضــوع را بــه طورعمیــق
بررســی مــی کننــد ودرایــن رابطــه بزرگتریــن خــاء مــا نداشــتن افــراد
متخصــص اســت و ایــن کــه افــراد بتواننــد درســازمان هــا مســئله هایــی
کــه درســت تعریــف شــده رابراســاس دیتاهــا حــل کننــد .
وی درادامــه تصریــح کــرد ،فرصتــی کــه امــروز بــرای بخــش صنعــت
کشــور ایجــاد شــده طــی چنــد دهــه اخیروجــود نداشــته بــه شــکلی کــه
تقریبـاً رقبــای خارجــی امــکان حضــور در بازارداخــل ندارنــد وبازارتســلیم
شــرکت هــای داخــل شــده ودربخــش هایــی مثــل لــوازم خانگــی کــه
غــول هــای بــزرگ خارجــی همــه بازارکشــوررا تســخیرکرده بودنــد ،حــاال
یــک فرصــت کــم نظیردراختیاربخــش صنعــت قرارگرفتــه وایــن فرصتــی
بــود کــه بــه اصــاح ســاختارخوداقدام مــی کردیــم وافرادومتخصصانــی را
بــرای زمانــی کــه برندهــای خارجــی برمــی گردنــد آمــاده کنیــم.
درواقــع کیفیــت ابزاررقابــت واقعــی وجنگیــدن دریــک فضــای رقابــت
جــدی اســت و قواعــد بــازی درحــوزه هــای مختلــف مثــل زمیــن
چــوگان وگلــف کامــ ً
ا متفــاوت اســت.
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معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان اســتاندارد ایــران برلــزوم عامــل کیفیــت
درایجــاد وخلــق ارزش بــرای مشــتریان تاکیــد کــرد.
"دکتــر مســلم بیــات" ضمــن اعــام مطلــب فــوق تصریــح کــرد ،هرســال
پنجشــنبه دوم مــاه نوامبردرتاریــخ بــه عنــوان روزجهانــی کیفیــت انتخــاب
شــده کــه ایــن روزدر تاریــخ کشــور مــا  18آبــان مــاه اســت وهرســال بــا
انتخــاب یــک واژه کلیــدی و شعارشــروع شــده تــا توجــه جامعــه جهانــی بــه
ایــن موضــوع مهــم جلــب شــود .شــعارمنتخب بــرای ســال  2020بــا عنــوان
"خلــق یــا ایجــاد ارزش بــرای مشــتریان " اســت.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه اساسـاً چــرا بایــد بــه مقولــه ی کیفیــت توجــه
داشــت ،تصریــح کرد:شــاید یکــی ازفلســفه هــای مهــم نــام گــذاری روزی بــا
عنــوان کیفیــت ،آن باشــد کــه قدردانــی شــود از زحمــات افــرادی کــه در پــس
ارائــه ی خدمــات و تولیــد کاالهــا قراردارنــد و مــا آنهــا را نمــی بینیــم، ،ولــی
آن چــه کــه بــه عنــوان محصــول و یــا خدمــت دریافــت میکنیــم ،بــه نوعــی
تبلوراندیشــه هــای آن هــا درعرصــه ی تولیــد وارائــه ی خدمــت اســت.
دکتربیــات درادامــه گفــت :موضــوع کیفیــت امــروزه بــه شــکلی زندگــی انســان
هــا را درتمــام ابعــاد نظیــر :بهداشــت،انرژی ،ســاخت وســاز،محیط و زیســت
و ...تحــت تاثیــر قــرار داده اســت،و بــه همیــن علــت جــای دارد بــه مقولــه ی
کیفیــت کــه زندگــی مــا انســانها را متحــول کــرده و دچاردگرگونــی کیفــی
درجهــت مثبــت نمــوده ،توجــه بیشــتری داشــته باشــیم چــرا کــه ایــن عامــل
مــی توانــد درصرفــه جویــی دربخــش انــرژی وحفــظ منابــع طبیعــی بــرای
نســل هــای آینــده ،دگرگونــی هایــی درزندگــی مــا ایجــاد نمایــد.
وی افزود:یکــی دیگرازجلــوه هایــی کــه مــا را ناگزیرمــی کنــد بــه مقولــه ی
کیفیــت بیــش ازپیــش توجــه داشــته باشــیم ایــن اســت کــه دریــک فضــای
اقتصــادی بــازو رقابتــی کــه بــا دنیــا درتعامــل باشــد ،محصــول درمارکــت
دنیــا گــردش مــی کنــد وامــکان دســتیابی بــه هزینــه هــا وســرمایه آســان
و میسراســت وازمهمتریــن عناصــر دررقابــت پذیــری محصــول عامــل کیفیــت
اســت ،چــرا کــه بــدون درنظرگرفتــن کیفیــت بطورقطــع یقیــن محصــول
درعرصــه هــای داخــل وخارجــی نمــی توانــد ازاســتقبال خوبــی برخودارباشــد.
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان اســتاندارد درادامــه گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه کیفیــت بــه عنــوان یــک عنصرمهــم مطــرح مــی باشــد امــا مــا
درکشــوردرارتباط بــا برخــی محصــوالت دچــار مشــکالت متعــدد هســتیم کــه
دلیلــش را بایــد درنظــام اقتصــادی جســتجوکرد،که نظــام اقتصــاد رقابتــی
وآزادی نیســت.
وقتــی فعــاالن اقتصــادی درشــرایطی کارمــی کننــد کــه براحتــی نمــی تواننــد
کاالی خــود را بــه همــه نقــاط دنیــا عرضــه کــرده و پــول حاصــل ازفــروش آن
را دریافــت کننــد و تبــادل و تعامــات بــه ســختی شــکل گرفتــه و ازســویی
بازارداخــل نیزرقابتــی نبــوده و نوعــی انحصــار درآن حاکــم اســت ،کیفیــت
درچنیــن فضایــی نمــی توانــد ازمقبولیــت خوبــی برخوردارباشــد.
بیــات دررابطــه بــا تعریــف مقولــه ی کیفیــت گفــت :بــا توجــه بــه رویکردهــای
مختلــف موضــوع کیفیــت ،تعاریــف متعــددی ازآن ذکــر شــده اســت کــه آنچــه
مــورد تاییــد اکثرصاحــب نظــران اســت،کیفیت را یــک شــناخت ودرک نیــازاز
مشــتری مــی دانــد کــه تــاش و کوشــش آن درراســتای بهبــود وتامیــن ایــن
نیازدرطــول زمــان بــوده اســت.

بــه عبارتــی اگرازنیازمشــتری آگاه نبوده ودرک درســتی ازآن نیزنداشــته باشــید
ودرنهایــت نتوانیــم ایــن نیازمنــدی هــا را درمحصــول ایجــاد و پاســخ دهیــد
کــه بتوانــد رضایتمنــدی را در مشــتری ایجــاد کنــد ،بایــد گفــت درآزمــون
کیفیــت مــردود شــده اید.امــا آنچــه کــه درشــعار روزجهانــی کیفیــت درســال
 2020نیزبــه آن تاکیــد شــده ایــن اســت کــه چگونــه بتوانیــم بــرای مشــتریان
خــود ایجــاد ارزش کنیــم.
وی تصریــح کــرد :اگــر بتوانیــم دررونــد تولیــد کاال وخدمــات بــا بهبــود فرآینــد
و نــوآوری و بهــره وری ،کاالیــی را بــا ویژگــی بهتــر وقیمــت مناســب تــرو
ازهمــه مهمتــر تســهیل دسترســی بــه خدمــات بــرای مشــتریان عرضــه کنیــم
،بــه نوعــی بــرای آنهــا ایجــاد ارزش شــده و نــه تنهــا نیازشــان پاســخ داده شــده
بلکــه شــرایط تامیــن آن نیــاز تثبیــت شــده اســت.
همچنیــن موضــوع دیگر،مبحــث مدیریــت کیفیــت اســت  ،بــه ایــن مفهــوم
کــه بــه شــکل مــداوم تعالــی درتولیــد کاال وارائــه ی خدمــات شــکل بگیــرد
کــه الزمــه ی رســیدن بــه ایــن هــدف ایجــاد آگاهــی بــه تکنیــک هــا ومدلهــا
وروش هایــی اســت کــه درارتبــاط بــا تعالــی کیفیــت دردنیــا وجــود دارد .
دکتربیــات درادامــه گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه مقولــه ی کیفیــت درداخــل
یــک فراینــد ودر قالــب یــک سیســتم طــرح و شــکل مــی گیــرد ،از بخــش
لجســتیک تــا تمــام کارکنانــی کــه دربخــش هــای مختلــف تولیــد و توزیــع
مشــغول هســتند،همگی بــه شــکل مســتقیم وغیــر مســتقیم بــا موضــوع
کیفیــت مرتبــط ومســئول هســتند وهرکــس متناســب بــا نــوع کاری کــه
انجــام مــی دهــد مســئولیت دارد.
وی درادامــه بــه موضــوع جایــگاه کیفیــت درهمــه ابعــاد زندگــی افــراد اشــاره
کــرده وافــزود :کیفیــت مــی توانــد دانش،مفاهیــم وحتــی انســانها را دربربگیــرد
،همــه ی کاالهــا وخدمــات و آییــن نامــه هــای کاروبطورکلــی هرعاملــی کــه
درحیطــه ی فکــر وعمــل انســان بگنجــد ،درموضــوع کیفیــت مــی توانــد
دخیــل باشــد.ویژگی هــای نیــز بــرای کیفیــت قابــل ذکــر اســت کــه یکــی
ازآنهــا خدمــات اســت بــه ایــن معنــی کــه براحتــی بتــوان بــرای کاالیــی کــه
بــا مشــکلی مواجــه شــده خدمــات ارائــه کــرد.
ویژگــی دیگرکیفیــت قابــل اعتمــاد بــودن یــک کاالاســت ،بــه ایــن مفهــوم
کــه دوره زمانــی کــه انتظــار مــی رود آن کاال یــا خدمــت بــدون نقــص کارکنــد
،ایــن ویژگــی در کاال یــا خدمــت قابــل لمــس باشــد.
همچنیــن دوام وپایــدرای کاال بــه ایــن مفهــوم کــه کاالیــا خدمتــی کــه
دریافــت میشــود بــدون خطــا و درمــدت زمــان مــورد انتظــار کار خــود را
انجــام دهــد و یــا گاهــی عملکــرد ی فراتــر از حــد انتظــار از خــود نشــان دهــد
مثــل برخــی برندهایــی کــه در بــازار وجــود دارد و ادراک ذهنــی مشــتری از
کیفیــت آنهــا بــا توجــه بــه عملکــرد شــان شــکل گرفتــه اســت.
آخریــن ویژگــی نیــز اطبــاق کاال بــا انتظاراتــی اســت کــه مشــتری درهنــگام
خریــد یــک کاال مــی توانــد داشــته باشــد ونیــاز او را برطــرف ســازد.
وی درپایــان تاکیــد کــرد ،کیفیــت تنهــا یــک مفهــوم یــا وازه نیســت  ،بلکــه
سیســتم و فرآینــدی و فرهنــگ و یــا رفتــارو نگرشــی اســت بــه مســاله زیســتن
و همانطــور کــه خداونــد بــه عنــوان خالــق زیبایــی هــا انســان هــا را در بهترین
شــرایط خلــق کــرده اســت،ا ز مــا نیزانتظــار مــی رود زیبــا بیافرینیــم.

کیفیت یک مسئولیت همگانی است

نسرین وفایی :عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

کیفیــت یــک مســئولیت همگانــی اســت کــه اگرتمامــی فاکتورهای
موثردرهــرکاری را بــه صــورت نظــام منــد بــا مســئولیت و دلســوزی
انجــام گیــرد بــا بــی کیفیتــی مواجــه نمــی شــویم.
نســرین وفایــی عضوهیــا ت مدیــره انجمــن کیفیــت ایــران ،ضمــن
تاکیــد بــه مطلــب فــوق گفــت :درهرجــا کیفیــت پایینــی مشــاهده
مــی شود،نشــانگرآن اســت کــه نقشــی بــه صــورت کامــل ایفــا
نشــده یــا مســئولیتی بــه صــورت کامــل اجرایــی نشــده اســت،
درواقــع بــا کیفیــت بــودن یــک نقــش ملــی اســت و از رفتارشــروع
مــی شــود و تاثیــرآن هــم در زندگــی شــخصی و هــم درســطح
مدیریــت ســازمان هــا و کیفیــت محصــوالت و خدمــات داخلــی و
ملــی نمــود مــی یابــد.
وی درادامــه تصریــح کــرد :درشــرایط بحرانــی کــه کشــورما
طــی ســالهای گذشــته بــا آن مواجــه بــوده ،آنچــه کــه بیــش
ازهرموضوعــی تحــت الشــعاع قرارگرفتــه ،کیفیــت محصــوالت
وخدمــات بــوده اســت.کیفیت موضوعــی اســت کــه تــا قبــل ازایــن
شــرایط نیزوضعیــت مناســبی نداشــت.اینکه علــت آن ودلیــل
شــکننده بــودن ایــن موضــوع چیســت ؛مــواردی اســت کــه بــه
تحقیــق و بررســی بیشــتری نیــازدارد.
نســرین وفایــی تاکیــد کــرد نمــی تــوان قضــاوت کــرد کــه
درایــن رابطــه اقدامــی انجــام نمــی گیــرد ،چــرا کــه درســطوح
ملــی وســازمانی شــاهد هســتیم دغدغــه ی کیفیــت وجــود دارد
ودرصنایــع وخدمــات مختلــف نیزشــاهد ارائــه ی طــرح هایــی
درراســتای بهبــود وارتقــاء کیفیــت هســتیم ،بــه عنــوان نمونــه
درصنعــت خودروســازی ازســوی نهادهــای دولتــی وغیردواتــی

،شــرکت هــای بازرســی ،شــرکت هــای خودروســازوقطعه ســاز،
دانشــگاه هــا ومراکزعلمــی شاهدهســتیم کــه طــرح هــای ارتقــاء
کیفیــت خــودرو و قطعــات ارائــه مــی شــود ولــی تاثیــرآن درکیفیت
محصــوالت وخدمــات وحتــی زندگــی افــراد نمایــان نیســت.
وی گفت :اگرزیرســاخت مناســبی وجود نداشــته باشــد،هرمقدارروی
بهبــودی ظواهرکلیشــه ای ســرمایه گــذاری کنیــم بازهــم ئنتیجه ی
الزم حاصــل نمــی شــود.درواقع شــاید ازابتــدا درحــوزه ی خدمــات
و تولیــد بــا مفهــوم کیفیــت و یــا ایجــاد زیرســاخت هــای الزم برای
آن بــه شــکل جــدی برخــورد نشــده ودرحــال حاضــر نیــز بایــد
حرکــت درمســیربهبود وتوســعه را هرچنــد آرام وپیوســته،ادامه داد.
ایــن عضــو هیــات مدیــره ی انجمــن کیفیــت ایــران افــزود :از
آنجــا کــه کیفیــت تابــع عوامــل بســیار زیــادی اســت الزم بــه ایجــا
فضایــی هوشــمندانه و فرهنــگ پویــای بهبــود کیفبیــت در کل
کشــوروهمچنین نیازمنــد همــت ملــی اســت کــه بایــد هروظیفــه
ومســئولیتی درجایــگاه خــود بــا کیفیــت و بــه درســتی اجرایــی
شــود.
وی درادامــه ابرازامیــدواری کــرد کــه بــا اهتمــام بــه موضــوع
کیفیــت همــه افــرا دراجــرای مســئولیت هــا ونقــش هایــی کــه
درزندگی،تحصیــل ،کار،تولیــد وخدمــات وهرجایگاهــی کــه عهــده
دارنــد ،درارتقــاء موضــوع کیفیــت درکشــورنقش موثــری ایفــا
نماینــد.
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