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پیام روز ملی کیفیت

همه با هم
به کیفیت بیاندیشیم
فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

 18آبــان ،روز ملــی و جهانــی کیفیــت را بــه همــه کســانی کــه کیفیــت را میفهمنــد ،بــه آن
مــی اندیشــند و بــرای بوجــود آوردنــش تــاش میکننــد تبریــک عــرض میکنــم.
آن هایــی کــه کیفیــت را در همــه خوبــی هــا ،در هــوای پــاک ،در آب زالل ،در لبخنــد
رضایــت خریــدار ،در نــگاه شــادمانه معلــم بــه نتیجــه امتحــان شــاگردان و در ســبد گلــی
کــه همــکاران همــراه اشکهایشــان  ،در روز بــاز نشســتگی تقدیــم رئیسشــان میکننــد،
میشناســند.

بیایید همه با هم و همواره به کیفیت بیاندیشیم
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روز ملــی و جهانــی کیفیــت امســال بــرای مــا در انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران بــا ســالهای دیگــر تفــاوت هــای
زیــادی دارد چــون مصــادف اســت بــا بیســت و پنــج ســالگی
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 25 .ســال پیــش انجمــن ما با
همــت شــادروان مهنــدس احمــد ســادات رییــس وقت ســازمان
اســتاندارد و تعــدادی از دوســتداران کیفیــت تاســیس شــد .در

آنزمــان کــه تــازه اســتاندارد ایــزو  9000بــه عنــوان اولیــن
اســتاندارد مدیریــت کیفیــت معرفــی شــده بــود و در ایــران جــز
تعــداد انگشــت شــماری حتــی نــام آن را هــم نشــنیده بودنــد،
تــا امــروز ،در در مســیر توســعه مدیریــت کیفیــت ،راه درازی
طــی شــده ،و مــن افتخــاردارم کــه اعــام نمایــم ،انجمــن
مدیریــت کیفیــت ،در ایجــاد بســیاری دســتاوردهایی کــه
امــروز شاهدشــان هســتیم ،ســهم عمــده ای را داشــته اســت.
قصــد نــدارم در ایــن روز و در زمــان کــم ،گــزارش عملکــرد
ربــع قــرن فعالیــت هــای انجمــن را ارائــه دهــم .ولــی تنهــا

بــه چنــد مــورد مهــم و شــاید مهــم تریــن آن هــا کــه راهبــرد
آینــده مدیریــت کیفیــت در کشــور بــه آن هــا وابســته اســت
اشــاره کنــم.
پــس از برگــزاری چهــار دوره کنفرانــس هــای بیــن المللــی
مدیریــت کیفیــت و ده هــا ســمینار و میــز گــرد در بــاره
رویکــرد نویــن اســتاندارد ســازی وضــرورت بازنگــری قانــون
قدیمــی ســازمان اســتاندارد و لــزوم یــک حرکــت و نهضــت
ملــی بــرای توســعه کیفیــت در کشــور ،باالخــره موضــوع
بــه ســطحی رســید کــه مجلــس شــورای اســامی بــر اســاس
طــرح پژوهشــی کــه مــا در ســال  1389ارائــه دادیــم ،بازنگــری
قانــون موسســه اســتاندارد در دســتور کار قــرار گرفــت.
ایــن قانــون کــه بــه عنــوان طــرح در مجلــس مطــرح شــد پس
از ســال هــا بحــث و گفتکــو در کمســیون هــای مجلــس تحــت
نــام "قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد " تصویــب و
در تاریــخ 1396-10-29بــه دولــت ابــاغ شــد.
ایــن قانــون ضمــن تغییــر نــام و باالبــردن جایــگاه ،ســازمان
ملــی اســتاندارد ،وظائــف گســترده ای را در حــوزه اســتاندارد
ســازی بــه عهــده ایــن ســازمان فــرارداده اســت .ضمــن اینکــه
دســتگاه هــای اجرایــی را نیــز موظــف بــه تدویــن و اجــرای
مقــررات فنــی حــوزه مربــوط بــه خودشــان مینمایــد.
درایــن قانــون مــواد بســیاری نیــز در ارتبــاط بــا توســعه و
ارتقــای کیفیــت وجــود دارد کــه مهمتریــن آن در مــاده  1ایــن
قانــون اســت کــه طــی آن ســازمان ملــی اســتاندارد را موظــف
مینماید که جهــــت اعمــال بنــــد ( ) 30سیاســتهای برنامــه
ششــــم توســــعه نسبت به "تدویــــن و اجـــرای سـند جامـع
و نقشـــه راه تحـول نظـام استانداردسـازی کشــور و مدیریــت
کیفیــــت"و بــــه منظــــور روزآمدســازی ،تقویـــت و توسـعه
نظـــام اســـتاندارد در ســـطح کشـور بـــه نحوی کــــه زمینــه
ارتقــــای مناســــب کیفیــت ملــی و دســــتیابی بــه ارتقـای
پایـــدار تولیـــد محصـــوالت در کشـــور را فراهـم نمایـــد اقدام
کنــد.

خوشــبختانه ایــن ســند بــا رعایــت قریب بــه اتفاق پیشــنهادات
انجمــن و بــر پایــه رویکــرد نویــن اســتاندارد ســازی تدویــن
شــده و مراحــل نهایــی تصویــب و ابــاغ خــود را میگذرانــد.
راهبــرد هــای تعییــن شــده در ایــن ســند کــه بــه ســه حــوزه
شــامل " قــوای ســه گانــه و دســتگاه هــای زیــر مجموعــه
آنهــا"" ،ســازمان ملــی اســتاندارد" و "جامعــه تولیــد کننــده و
مصــرف کننــده" تقســیم شــده انــد عمــا زیــر بنــای قانونــی
و نقشــه راه الزم بــرای توســعه کیفیــت در کشــور را فراهــم
نمــوده اســت.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ضمــن قدردانــی از زحمــات
کلیــه کســانی کــه در ایــن امــور مهــم اقــدام کــرده انــد
آمادگــی خــود را بــرای همــکاری بــا همــه ســازمان هــا اعــم
از دولتــی و خصوصــی اعــام نمــوده و مضافــا درجایــگاه یــک
تشــکل غیــر انتفاعــی حرفــه ای انجــام راهبــرد هــا و برنامــه
هــا ی منــدرج در ســند مزبــور را پیگیــری خواهــد نمــود.
در پایــان افتخــار دارم کــه در روز ملــی کیفیــت از طــرح تحــول
صنعــت خودروســازی کشــور بــا تمرکــز بــر زنجیــره تامیــن بــه
عنــوان اولیــن اقــدام انجمــن در ارتبــاط بــا ســند راهبــردی کــه
در مــدت دوســال بــا صــرف هــزاران ســاعت کار کارشناســی
تهیــه شــده رو نمایــی و آن را بــرای بررســی و اجــرا بــه
مســئولین محتــرم صنعــت کشــور تقدیــم نمایــم
انشــاهلل در آینــده در خصــوص تشــریح بنــد هــای قانــون جدیــد
و راهبردهــا و برنامــه هــای ســند و نحــوه تعامــل انجمــن
بیشــتر ســخن خواهــم گفــت.
بــا امیــد بــه "ایرانــی بهتــر از طریــق افــزودن کیفیــت بــه
زندگــی و کســب و کار" ،موفقیــت همــه دســت انــدرکاران
کیفیــت را آرزو میکنــم
9

نهاد دولت
از بیکیفیتی
در کشور سود میبرد؟
فرشید شکرخدایی

نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

10

کیفیــت زندگــی از مفهومــی به نــام رفــاه ذهنی نشــات میگیرد
و زمانــی رفــاه ذهنــی متزلــزل میشــود کــه اضطــراب ایجــاد
شــده باشــد .اضطــراب نیــز از عــدم پیشبینیپذیــری محیــط
پدیــد میآیــد .تصــور کنیــد فــردی ســوار خــودروی خــود
میشــود تــا آن را روشــن کــرده و برانــد ،وقتــی اســتارت ایــن
خــودرو دچــار مشــکل باشــد و روشــن نشــود ،صاحــب خــودرو
دچــار اضطــراب شــده و در نتیجــه رفــاه ذهنــی او کاهــش
پیــدا میکنــد .ایــن مثــال بــه انــواع دیگــر بهرهگیــری از
محصــوالت و خدمــات قابــل تعمیــم اســت .بنابرایــن ،بخــش
بزرگــی از رفــاه ذهنــی از کیفیــت محصــوالت و خدمــات حاصل
میشــود .در مثالــی دیگــر ،در کشــوری ماننــد ایــران کــه دچــار
تــورم اســت ،همیــن تــورممیتوانــد احســاس رفــاه ذهنــی را
تنــزل دهــد .یعنــی در شــرایطی کــه قیمتهــا رو بــه باالســت
و پیشبینیپذیــری محیــط متزلــزل اســت ،افــراد لذتــی از
دریافــت محصــوالت و خدمــات احســاس نکــرده و احســاس
بیکیفتــی در زندگــی بــرآنهــا مســلط میشــود.
ضعــف در کیفیــت قوانیــن یکــی دیگــر از مــواردی اســت
کــه احســاس بیکیفتــی در زندگــی را پدیــد آورده و تشــدید
میکنــد .تصــور کنیــد اگــر قوانیــن باکیفیتــی در کشــور
وجــود داشــته باشــد و مجــری باکیفیتــی نیــز آن را اجــرا
کنــد ،پیشبینیپذیــری محیــط تقویــت شــده و آرامــش بــر
جامعــه حاک ـممیشــود .در واقــع بــه دلیــل حاکمیــت قانــون،
اضطــراب از جامعــه رخــت بــرمیبنــدد .امــا در شــرایطی
کــه قوانیــن متعــدد ،تفســیرپذیر و گاهــا متناقــض بــر جامعــه
حاکــم باشــد ،جامعــه دچــار بیکیفیتــی میشــود .در ایــن
میــان ،قانــون حمایــت از مصرفکننــدگان کــه بایــد مدافــع
حقــوق مصرفکننــده باشــد ،بــه مهمتریــن هــدف خــود
بیاعتنــا بــوده و حمایتــی از مصرفکننــدگان نمیکنــد .بــر
اســاس ایــن قانــون ،چنانکــه کســی از محصــول یــا خدمتــی

شــکایتی داشــته باشــد و پــس از ماههــا دوندگــی ،موفــق بــه
محکومیــت طــرف دعــوی شــود ،جریمــه تعییــن شــده بــه
خزانــه دولــت واریــز میشــود .ماننــد داســتان نارضایتــی مــردم
از یکــی از اپراتورهــای تلفــن همــراه کــه بــه رغــم تعییــن
جریمــه  750میلیــارد تومانــی ،ایــن جریمــه بــه خزانــه دولــت
واریــز شــد و رقمــی از ایــن جریمــه عایــد مصرفکننــدگان
نشــد .یــا ســازمانی نظیــر ســازمان تعزیــرات ،وظیفــه دارد کــه
مصادیــق بیکیفیتــی را بــه نفــع خزانــه دولــت جریمــه کنــد.
بنابرایــنمیتــوان گفــت کــه دولــت از ایــن بیکیفیتــی
منتفــع میشــود و در شــرایطی کــه دولــت از بیکیفیتــی
محصــوالت و خدمــات نفــع ببــرد ،آیــا گامــی بــرای ارتقــا
کیفیــت محصــوالت و خدمــات برخواهــد داشــت؟
ایــن مســایل ،راهحلهــای امتحــان شــدهای دارد کــه در ســطح
جهــان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ســایر کشــورها ،مســاله
بیکیفیتــی را از طریــق مجموعــه قواعــد فنــی ،اســتانداردها و
بیمــه مســئولیت محصــول حــل کردهانــد .بنابرایــن ،مشــکل
کیفیــت در کشــور مــا نبــود مقــررات فنــی در حوزههــای
مختلــف و فقــدان بیمــه مســئولیت روی محصــوالت و
خدمــات اســت .البتــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ،حــدود ســه
الــی چهــار ســال اســت کــه بــرای ایجــاد ایــن ســازوکارها
تــاش میکنــد؛ چنانکــه قانــون اســتاندارد بــه همــت انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران اصــاح و ابــاغ شــد.
ی
همچنیــن ایــن انجمــن در حــال رایزنــی بــا دســتگاهها 
ذیربــط بــرای اصــاح قانــون حمایــت از مصرفکننــدگان
اســت .از آن ســو نیــز توجیــه شــرکتهای بیمــه بــرای ورود
بــه حــوزه مســئولیت در دســتور کار قــرار دارد .البتــه چنانچــه
برجــام احیــا شــود و شــرکتهای بیمــه بینالمللــی وارد ایــران
شــوند ،شــاید در پوشــش بیمــهای محصــوالت و خدمــات
تحــول بزرگــی رخ دهــد.

رسانهها
کاالهای باکیفیت
را به مردم معرفی کنند
محمد رضا نجفی منش

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران حمایــت از کیفیــت را
ضــروری خوانــد و تأکیــد کــرد :رســانه هــا و مجموعــه هــای فرهنگــی بایــد
مطالبــه گــر کیفیــت بــوده و کاالهــای کیفــی را بــه مــردم معرفــی و تبلیغــات
کننــد.
نجفــی منــش بــا اشــاره بــه اهمیــت ویــژه ی کیفیــت در ســاخت خــودرو
گفــت :مــا در حــال حاضــر از نظــر کیفیــت در وضعیــت قابــل قبولــی قــرار
داریــم امــا از آنجایــی کــه کیفیــت راهــی بــی پایــان اســت لــذا نبایــد در ایــن
حــوزه توقــف کــرد.وی افــزود :اگــر کاالی بــا کیفیتــی تولیــد کنیــم کمیــت
هــم بــه دنبــال آن مــی آیــد کمااینکــه خوشــبختانه مــا در کشــورمان بــرای
هــر کاالیــی چنــد ده تامیــن کننــده و ســازنده داریــم و همیــن باعــث شــکل
گیــری رقابــت کیفــی شــده اســت.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،بحــث
کیفیــت را الزمــه رقابــت دانســت و خاطرنشــان کــرد :اســتاندارد،
یــک حداقــل اســت یعنــی کاال اعــم از خــودرو و لــوازم خانگــی
بایــد کــف کیفیــت را داشــته باشــد تــا قابلیــت عرضــه پیــدا کنــد.
نجفــی منــش از رســانه هــا تقاضــا کــرد کــه بــرای نقــد کیفیــت کاالهــای
ایرانــی نقــد ســازنده داشــته باشــند و از نقــد تخریبــی در ایــن حوزه خــودداری
کنند.رئیــس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه
ســطح کیفیــت را بــازار تعییــن مــی کنــد گفــت :دولــت نبایــد در بــازار دخالــت
کنــد و ســازمان اســتاندارد هــم بایــد امکانــات تســت و کنتــرل را کامــل کنــد
تــا بحــث کیفیــت بــه طــور طبیعــی مســیر خــود را ادامــه دهــد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران حمایــت از کیفیــت را
ضــروری خوانــد و تأکیــد کــرد :رســانه هــا و مجموعــه هــای فرهنگــی بایــد
مطالبــه گــر کیفیــت بــوده و کاالهــای کیفــی را بــه مــردم معرفــی و تبلیغــات
کننــد.
همچنیــن حجــت االســام کاظــم موســوی ،نائــب رئیــس اول کمیســیون
اقتصــادی مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه رویکردهــا بــه بحــث کیفیــت بایــد
تکاملــی باشــد نــه تمایلــی گفــت :مــا اگــر بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه
دنبــال کیفیــت باشــیم قطعـ ًا کارخانجــات و چرخــش تولیــد کشــور بــه جایــی
خواهنــد رســید کــه متخصصــان بــه آن اشــاره مــی کننــد.
نائــب رئیــس اول کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود :اگــر بــرای کیفیــت
وقــت و هزینــه صــرف کنیــم حتمــا پیــروز میــدان خواهیــم بــود وگرنــه
کمیــت اهمیــت زیــادی نــدارد و بایــد دانــش خوبــی را بــه صنعــت تحویــل
دهیــم تــا رقابــت هــای خوبــی بــا بــازار خارجــی داشــته باشــیم.
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همیشــه نزدیــک شــدن بــه تاریــخ  18آبــان فرصتــی اســت بــرای مــن
تــا بــه بــه ایــن بهانــه بــه تالشــگران حوزهــی کیفیــت تبریک و خســته
نباشــید بگویم.
بــه نظرمــن کســانی کــه در حوزهــی کیفیــت کار میکننــد ،تــاش های
زیــادی در جنبــه هــای مختلــف دارنــد کــه حتــی گاهــی مجبورنــد
جهــت تحقــق موضوعــات بــا فرایندهــا و ســاختارها درگیــر شــده و حتی
گاهــی تغییراتــی در نیــروی انســانی ایجــاد کــرده و حتــی خودشــان را
نیــز تغییــر دهنــد.
بــه همیــن مناســبت روز ملــی کیفیــت  18آبــان را تبریــک گفتــه و از
تمامــی کســانی کــه درایــن بخــش کار مــی کننــد تشــکر میکنــم.
از حــدود  25ســال قبــل کــه ســال  1376زمــان تاســیس انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران بــود و مــن درهیــات موســس انجمــن حضــور
داشــتم تــا کنــون کــه در خدمــت بزرگــواران ایــن حــوزه هســتم،حدود
ربــع قــرن تــاش کردیــم.
کیفیــت بــه معنــای واقعــی یعنــی اینکــه بــرای تحقــق اهــداف آن
از خودمــان خــرج کــرده و مایــه بگذاریــم ،در واقــع در برخــی کارهــا
مشــارکت کافــی نیســت بلکــه نیــاز بــه از خــود از گذشــتگی و متعهــد
شــدن دارد کــه بــا موافقــت تفــاوت دارد و مثــل شــرایط جنــگ بایــد
اســلحه دســت گرفــت و درمقابــل ســنگر آمــاده نبــرد بــود.
روزملــی کیفیــت طــی ســالهای متمــادی بــرای مــن خاطــره ای را زنــده
میکنــد کــه از ابتــدا بــا حضــور درهیــات مدیــره انجمــن روزی را انتخاب
کردیــم و بــه وزارت ارشــاد اعــام شــد و از اینکــه ســهمی درایــن رویداد
داشــتم خوشحالم.
یادمــان باشــد زندگــی  ،ســازمان و هــر بخشــی کــه کیفیــت نــدارد یک
عامــل بســیار مهــم کــم دارد  ،مــن همیشــه کیفیــت را به عشــق تشــبیه
میکنــم  ،اینکــه واقعـ ًا میشــود درزندگی عشــق نداشــت؟
و اینکــه از حضــور کســانی کــه بــرای کیفیت میجنگنــد در کنارمــان باید
خوشــحال بــود و ازآنهــا تشــکر و قدردانــی کــرد حتــی راننــده تاکســی
کــه کار بــا کیفیــت انجــام میدهــد یــا افــرادی کــه در اداره جــات کار بــا
کیفیــت انجــام مــی دهنــد قابــل تقدیراســت .و امــروز بهانــه ای اســت از
همــه ی کســانی کــه خودشــان را متعهــد میداننــد و ازایــن طریــق ارزش
مهمــی را بــه زندگــی مــا اضافــه میکننــد تشــکر میکنــم.
مــن ازابتــدای حضــور در انجمــن یــادم هســت کــه در پــی شــعاری
بودیــم کــه االن آن شــعار چشــم انــداز انجمــن شــده و البتــه دوســتان
دیگــر نیــز در شــکل گیــری آن مشــارکت داشــتند و مــن همیشــه بــه
ایرانــی بهتــر از طریــق افــزودن کــردن کیفیــت بــه کســب و کار و

زندگــی مــان فکــر میکــردم.
در حــال حاضــر شــخصیتی کــه مــن از کیفیــت مــی شناســم بــه عنوان
یــک بنیــان علمــی قابــل پیــاده ســازی ،بــه شــدت در حــال تغییر اســت
ولــی متاســفانه شــاهد هســتیم خیلــی متخصصــان در حــال اجــرای
همــان کیفیــت  30ســال قبــل هســتند،که از ایــن طریــق خواســتیم
ایــن پیغــام را بدهیــم کــه کیفیــت چهرهــی خــود را تغییــرداده و خیلــی
موضوعــات تــازه وارد حوزهــی کیفیــت شــده کــه تــا قیــل جــدی نیودند
بــه عنــوان مثــال ایــن مقــدار دیتاهــای حجیــم و کمــک دهنــده وجــود
نداشــت و االن بخــش زیــادی در"هفــت ابــزار" از بهبــود فرایندهــا
وابســته بــه تحلیــل هــای عمیــق آمــاری اســت کــه قب ـ ً
ا نیــازی بــه
ایــن موضوعــات نبــود و فقــط از همبســتگی در ایــن حوزههــا صحبــت
میشــد ولــی امــروز بــا مــدل ســازی هــوش مصنوعــی میتــوان کیفیــت
را بــاال بــرد.
کیفیــت از جنــس نــواوری و تحــوالت بــر مبنــای ایــده و شــکل علمــی
نــوآوری را در خــود جــای داده  ،بــه عبارتــی کیفیــت تغییــر چهــره داده و
ایــن موضــوع مهــم مطــرح اســت کــه در حــال حاضــر آن را میشناســیم
یــا خیــر؟ در واقــع اگــر مــا هنــوز کارهــای قبــل را انجــام میدهیــم  ،االن
کیفیــت ک ً
ال تغییــر کرده اســت.
امــا موضــوع مهــم دیگــری کــه مطــرح شــدنش بــه عنــوان یــک
دغدغــه اهمیــت دارد ،اینکــه متاســفانه بــا ایــن همــه تالشــی کــه در
موضــوع کیفیــت بــا توجــه بــه تغییــر ماموریــت و رویکــردش در حــال
انجــام اســت ،بازهــم شــاهد هســتیم از آنچــه بایــد باشــد عقــب مانــده
اســت و بایــد تمرکــز روی مســائلی باشــد کــه بــه شــدت در مســیر
کیفیــت تاثیــر گــذار اســت.
در طــی روزهــای اخیــر کــه رویــداد "نمایشــگاه اکســپو " در امــارات
را پــی گیــری کــردم ،از ایــن حرکــت بــزرگ و آبــرو ،افتخــار و حضــور
بــزرگ کــه بــود شــگفت زده میشــوم و ســوال اینجاســت کــه در ایــن
میــان متخصصــان کیفیــت در کجــا قــرار دارنــد؛ و بــه اعتقــاد مــن تاثیر
گذارتریــن گــروه آنهایــی هســتند کــه راهبــرد ایجــاد کــرده و سیاســت را
شــکل میدهنــد و زیــر ســاخت میســازند و در واقــع اثــر گذارتــر هســتند .
متاســفانه اگــر متخصصــان کیفیــت بــه موضوعات کالن کشــور شــامل
اقتصــاد و سیاســت توجــه نداشــته باشــند در واقــع از درجهــی آزادی
کمتــری برخوردارنــد ،امیــدوارم ایــن بخــش از کشــور مــا صاحــب جدی
داشــته باشــد و تحــول بزرگــی در ایــن بخــش ایجــاد شــود چــرا کــه
ســایر بخــش هــا و تخصــص هــا و زحماتــی کــه متحمــل میشــود تاثیر
کمــی خواهــد داشــت.

علیحسینی

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران

ارتقای صنعت لجستیک
از مسیر نوسازی
ناوگان
نوســازی نــاوگان حملونقــل کشــور مهمتریــن نیــازی اســت کــه
بــرای بهبــود کیفیــت ایــن صنعــت توصیــه میشــود .دولــت در ایــن
رابطــه میتوانــد از ظرفیــت بخــش خصوصــی بهــره کافــی ببــرد.
بــاال بــردن ســطح کیفیــت در اجــزای اقتصــاد زمینــه را بــرای بــاال
بــردن کیفیــت در ســطح کالن اقتصــاد ،میســر میکنــد .در ایــن راســتا
آنچــه موجــب بــاال رفتــن ســطح کیفیــت در صنعــت حملونقــل کشــور
میشــود را بررســی میکنیــم.
بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون حملونقــل و لجســتیک اتــاق ایــران
اســتفاده از تجربیــات جهانــی در چهــار حــوزه ریلــی ،هوایــی ،زمینــی
و دریایــی ،توجــه بــه نوســازی و هوشمندســازی نــاوگان و حرکــت بــه
ســمت ایجــاد شــرکتهای نســل ســوم میتوانــد بــه ارتقــای ســطح
کیفیــت صنعــت لجســتیک کمــک کنــد.
ســید علــی حســینی ،رئیــس کمیســیون حملونقــل و لجســتیک
اتــاق ایــران تصریــح کــرد :صنعــت حملونقــل در ایــران ترکیبــی از
شــرکتهای خصوصــی ،دولتــی و خصولتــی اســت و بــرای رســیدن بــه
کیفیــت در ایــن حــوزه بایــد نوســازی و هوشمندســازی نــاوگان را مدنظر
قــرار داد .بــاال بــردن ســطح کیفیــت و اســتانداردها در صنعت لجســتیک
کشــور میتوانــد بــا تمرکــز بــر راهانــدازی شــرکتهای لجســتیک
نســل ســوم و آنچــه در دیگــر کشــورها محقــق شــده ،بــه دســت آیــد.
البتــه از آنجایــی کــه صنعــت حملونقــل بــه چهــار حــوزه ریلــی،
جــادهای ،دریایــی و هوایــی تقســیم میشــود بــرای ارتقــای ســطح
کیفیــت در هــر کــدام از ایــن حوزههــا الزم اســت اقدامــات مشــخصی
انجــام داد هرچنــد نیــاز همــه آنهــا در یــک موضــوع مشــترک اســت و
آن هــم بــر بــاال بــردن کیفیــت قوانیــن ناظــر بــر هــر کــدام از آنهاســت.

در بحــث جــادهای بــه عنــوان اولیــن پیشــنهادی کــه همــواره مطــرح
بــوده و همچنــان روی آن تاکیــد داریــم ،رفتــن بــه ســمت شــرکت
مالکــی بــه جــای فردمالکــی اســت .اگــر شــرکتها بــه جــای افــراد
مالــکان کامیونهــا باشــند بــدون شــک راندمــان و بهــرهوری افزایــش
پیــدا میکنــد .همزمــان بــا ایــن اقــدام مهــم بایــد روی نوســازی
نــاوگان هــم متمرکــز شــد.
در ایــن رابطــه بــه اصــاح قوانیــن نیــاز داریــم .بایــد قوانیــن ناظــر
بــر حملونقــل جــادهای را بــه گونــهای اصــاح کنیــم تــا ایجــاد
شــرکتهای بــزرگ حملونقــل در ایــن حــوزه توجیــه اقتصــادی پیــدا
کنــد؛ امــروز میــزان عــوارض و مالیاتــی کــه یــک فــرد بــه عنــوان مالک
کامیــون پرداخــت میکنــد بســیار پایینتــر از وجوهــی اســت کــه یــک
شــرکت بایــد بــرای یــک کامیــون بپــردازد بــرای همیــن فعالیــت
شــرکتی در ایــن بخــش توجیــه چندانــی نــدارد .تدویــن سیاســتها
و قوانیــن نخســتین گامــی اســت کــه میتــوان در راســتای ارتقــای
کیفیــت هــر اقدامــی ،برداشــت.
متاســفانه در حــال حاضــر ایــران از نظــر پیمایــش هــر کامیــون
پایینتریــن ســطح را در مقایســه بــا متوســط جهانــی دارد .ایــن رقــم در
نــرم جهانــی  ۱۵۰هــزار کیلومتــر در ســال اســت؛ امــا در ایــران بیــن ۶۰
تــا  ۷۰کیلومتــر بــرآورد میشــود .بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی نگهــداری
کامیــون ،امــروز بــا نــاوگان فرســوده در بخــش جــادهای روبهرو هســتیم
و ایــن نشــان میدهــد کــه در آینــده از نظــر نیــروی انســانی هــم بــا
فرســودگی مواجــه خواهیــم بــود و ایــن مشــکلی اســت کــه در  ۱۰ســال
آینــده اتفــاق خواهــد افتــاد.
نوســازی نــاوگان ،نکتـهای کــه در کل صنعــت لجســتیک کشــور بایــد
اجرایــی شــود .ســن شــناورها ،واگنهــا و لوکوموتیوهــا و بــه ویــژه
هواپیماهــای مســافری و بــاری در کشــور بســیار باالســت و ایــن ضعــف
جــدی روی کیفیــت و بهــرهوری تاثیــر منفــی گذاشــته اســت .دولــت
بایــد بــا اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی ســن نــاوگان را پاییــن
بیــاورد و از ایــن طریــق کیفیــت را بــاال بــرده ،هزینــه را کاهــش داده
و فضــای رقابتــی ایجــاد کنــد و بــه ایــن ترتیــب اقتصــاد در صنعــت
حملونقــل رونــق گیــرد.
یکــی از دغدغههــای صنعــت لجســتیک کشــور در طــول چندیــن ســال
گذشــته بــاال بــردن ســهم سیســتم ریلــی هــم در داخــل و هــم در حوزه
ترانزیــت و صــادرات بــوده اســت .متاســفانه قدیمــی بــودن و تعــداد
ناکافــی واگنهــا موجــب شــده تــا ســهم ایــن بخــش از حملونقــل
کــه کمهزینهتــر از ســایر شــیوههای حمــل اســت ،بســیار ناچیــز باشــد.
در حــوزه دریایــی نیــز بــا توجــه بــه قوانیــن بینالمللــی دربــاره ویژگــی
ســوخت کشــتیهای بــزرگ مقیــاس ناچــار بــه بــه نوســازی کشــتیها
هســتیم ،در غیــر ایــن صــورت امــکان ارتقــای ســهم ایــران در حمــل
دریایــی را نداریــم.
در حمــل هوایــی نیــز وضعیــت بــر همیــن منــوال بــوده و حتــی شــرایط
حادتــر از ســیار حوزههاســت .در حــال کــه بــرای صــادرات و انتقــال
محصــوالت فســادپذیر ماننــد میــوه و انــواع ســبزیجات میتــوان از
ظرفیــت هواپیماهــا اســتفاده کــرد ،متاســفانه در ایــن بخــش ضعــف
جــدی داریــم.
اســتفاده بهینــه از هــر کــدام از شــیوههای حمــل نــه تنهــا بــه حفــظ
محیــط زیســت کمــک میکنــد بلکــه مانــع از مصــرف بیرویــه انــرژی
شــده و از طرفــی راندمــان حمــل ،صــادرات و ترانزیــت کاال و خدمــات را
بهبــود میبخشــد .تمرکــز بــر حــل معضــات حملونقــل بــه عنــوان
یکــی از زیرســاختهای اصلــی اقتصــاد ،بســیار مهــم و ضــروری اســت
کــه دولــت میتوانــد بــا تمرکــز بــر تــوان بخــش خصوصــی در ایــن
مســیر قــدم بــردارد.

13

نظام كيفيت
و آينده انديشي
رضاپديدار

رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

14

در جوامــع امــروزي ،كيفيــت و نظــام علمــي بــه مســئله اي
راهبــردي بــراي بقــا و توســعه حاكميــت ســرزميني ملــت هــا
بــدل شــده اســت و بــدون آن امــكان اداره خــوب كشــور فراهم
نمــي آيــد  .آينــده انديشــي كيفيــت در تمــام زمينــه هــا نيــاز
بــه مدلــي دارد كــه بــر اســاس آن امــكان پايــش كيفيــت
فراهــم مــي شــود  .پژوهشــگران آينــده انديشــي معتقدنــد
 ،روش نظريــه مبنايــي بــا نظريــه برخاســته از داده هــا بــه
مــا كمــك مــي كنــد تــا ايــن مــدل را از ســاختار درونــي
ارزش هــا  ،نگــرش هــا و تجربــه هــاي زيســته كنشــگران
و ذينفعــان نظــام هــاي توليــدي و اجرايــي و نيــز شــرايط و
موقعيــت خــاص ايــن جامعــه درك كنيــم  .در ايــن صــورت و
بــر اســاس مــدل بدســت آمــده  ،پديــده اصلــي اراده معطــوف
بــه بــازي همــه جانبــه و همــه گيــر بــوده و بعبــارت ديگــر در
ايــن مــدل مــي تــوان توضيــح داد كــه فعــاالن و ذينفعــان
اقتصــادي و بويــژه توليــدي در چــه شــرايطي در بــازي پايــش
كيفيــت شــركت مــي كننــد  .اطــاع رســانان  ،ايــن پديــده را
از طريــق موجبــات اصلــي آن توضيــح مــي دهنــد و بيــان مــي
كننــد كــه چــه عواملــي در فرآينــد شــكل گيــري ايــن بــازي
تاثيــر دارنــد و ايــن بــازي در كــدام زمينــه و بــا چــه ويــژه
گــي هايــي و در چــه شــرايط محيطــي صــورت مــي گيــرد و
چــه عامليــت هــا و كنــش هايــي نظيــر مداخــات و راهبردهــا
مــي توانــد در ايــن فرآينــد اثــر بگــذارد و چگونــه ايــن فرآينــد
بــه پيامدهايــي كــه متضمــن كيفيــت محصــوالت و نظــام
اجرايــي حاصــل آن اســت منجــر مــي شــود  .بعبــارت ديگــر
نظــام كيفيــت داراي يــك دانــش حرفــه اي اســت كــه همــان
قــدرت اســت  .يكــي از شــاخص تريــن دعــاوي ظهــور دنيــاي
مــدرن جابجــا شــدن قــدرت از عصــر فنــاوري اطالعــات بــه
ثــروت كيفيــت اســت كــه بــه ثــروت ملــل موكــول و مبتنــي
بــر ســهم آنهــا در توليــد و مبادلــه دانــش جهانــي اســت  .بديــن

ترتيــب در جامعــه علمــي  ،كيفيــت كاال و خدمــات بــه مســئله
اي راهبــردي بــراي بقــا و توســعه و حاكميــت ســرزميني ملــت
هــا بــدل شــده اســت  ،بطــوري كــه بــدون آن امــكان اداره
خــوب كشــور از ترافيــك تــا نظــام ســامت  ،تــا پيشــرفت
و رضايــت عمومــي و امنيــت ملــي فراهــم نمــي آيــد  ،نوعــي
آگاهــي ســياره اي در خصــوص ضــرورت اســتقرار كيفيــت
توليــد و انتقــال دانــش در حــال رشــد اســت .درايــن بــاره مــي
تــوان گفــت كــه كيفيــت دانــش را موضــوع احســاس عمومــي
مشــتركي در جهــان بــه شــدت رقابتــي و بــراي كاهــش عــدم
اطمينــان دانســته انــد  .بــا رونــد رو بــه رشــد تجــارت آزاد بيــن
الملــل و موافقــت نامــه عمومــي تعرفــه هــا و تجــارت ( گات
) توليــد و مبادلــه دانــش و كيفيــت ارزشــمند محصــوالت و
خدمــات نيــز مشــمول اســتانداردهايي در مقيــاس جهانــي شــده
اســت  .در ايــران نيــز مطابــق برنامــه هــاي چهــارم  ،پنجــم و
ششــم توســعه  ،مقــرر شــده اســت كــه شــاخص كيفيــت كاال و
خدمــات بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد آن در جهــان از نــرخ
 %18.2درصــد در ســال  1383بــه  %30در ســال  1388و نيــز
 %48در ســال  1395و نهايتــا" در برنامــه ششــم توســعه بــه
 %55در ســال  1400برســد و ايــن مهــم مســتلزم رشــد بســيار
ســريع و زيــاد برنامــه هــاي آموزشــي بــه ويــژه در ســطح
برنامــه هــاي آمــوزش عالــي اســت و همچنيــن رشــد ســريع
و زيــاد در فراگيــري و برنامــه هــاي آموزشــي بــراي ســطوح
مختلــف كســب و كار و بويــژه در مراحــل كمــي و كيفــي توليــد
و نيــز فرآينــدي بــراي ا طمينــان از كيفيــت نهادينــه بــوده كــه
در صورتــي و يــا بــه هــر دليلــي ايجــاد و بهــره بــرداري نشــود،
در معــرض اتــاف منابــع مــادي و انســاني ،بــه تعويــق افتــادن
دســتيابي بــه اهــداف توســعه كشــوري و درماندگــي نظــام ملــي
دانــش و نــوآوري از مواجهــه بــا چالــش هــاي جهانــي شــدن و
رقابتــي شــدن ودر نتيجــه عــدم احــراز توانايــي و اعتبــار الزم
بــراي تعامــل خــاق و رضايــت بخــش در ســطح بيــن المللــي
قــرار خواهيــم گرفــت  .ضمنــا" توجــه داشــته باشــيم كــه بــه
رغــم برخــي فعاليــت هــا ،هنــوز نظــام مناســبي بــر ارزيابــي
كمــي و كيفــي توليــد محصــوالت در ايــران اســتقرار نيافتــه
اســت  .ارزيابــي ( ارزيابــي درونــي ) بعنــوان پايــه و اســاس

تضميــن كيفيــت ( چــه در خصــوص كاالهــا و خدمــات و چــه
دربــاره شــركت هــا و موسســات مســئول در تهيــه و توليــد مواد
و كاال و حتــي خدمــات ) هنــوز در مراكــز علمــي و دانشــگاهي
كشــوربطور درون زا نهادمنــد نشــده اســت  .در خصــوص ارزيابي
بيرونــي توســط همتايــان نيــز كــه بــدون گــزارش هــاي آن،
امــكان اطمينــان از كيفيــت و بويــژه اعتبــار ســنجي ميســر
نمــي شــود  ،هنــوز در ســطوح مختلــف مديريتــي و نظارتــي
ايــران ســاختاري كارآمــد و نهــادي ملــي و واجــد قابليــت هــاي
حرفــه اي الزم در ســطح بيــن المللــي و بــراي هماهنــگ
ســازي و پشــتيباني هــاي فنــي و اجرايــي بوجــود نيامــده اســت
و زمينــه اي بــراي تعامــل كارآفرينــان و توليــد كننــدگان كاال و
خدمــات بــا دولــت و بويــژه مراكــز علمــي و موسســات آمــوزش
عالــي توســعه اي فراهــم نيامــده اســت .
از طرفــي اگــر چــه دنيــاي امــروز دنيــاي اطالعــات نهــاده
هــاي اطالعاتــي اســت ولــي بدرســتي بايــد گفــت كــه
اطالعــات روزآمــد و كارآمــدي بــراي پايــش ملــي و پيگيــري
وجــود نــدارد و شــاخص هــا و اســتانداردهاي معتبــري هنــوز
مــورد توافــق قــرار نگرفتــه اســت و بديــن ترتيــب  ،در حــال
حاضــر بــه رغــم برخــي تــاش هــا و اقــدام هــاي صــورت
گرفتــه در زمينــه ارزيابــي كيفيــت  ،هنــوز ســاز كارهــاي
نهادينــه كافــي بــراي بهبــود مــداوم و تضميــن كيفيــت كاال
و خدمــات در ايــران ،پاســخگويي عمومــي بــه آن و تاميــن
انتظــارات ذينفعــان و مشــتريان اعــم از گــروه توليــد كننــدگان
و مصــرف كننــدگان و بــه كار گيرنــدگان توليــدات و خدمــات
تخصصــي وجــود نــدارد  .بديــن ترتيــب مــي تــوان گفــت
كــه مســئله اصلــي ايــن اســت كــه توليــدات كاال و خدمــات
در ايــران بــا رونــد كنونــي رشــد كمــي و بــه ســبب نبــودن
مــدل مفهومــي مناســب بــراي پايــش و ارزشــيابي  ،رهســپار
آينــده بــه غايــت نگــران كننــده اي اســت بــراي آينــده اي
كــه در آن الگويــي موثــر و مناســب بــراي ارزيابــي كاالهــا و
خدمــات و نيــز هيچگونــه تضمينــي بــراي اســتقرار و نگهــداري
كيفيــت وجــود نــدارد  .امــا پرسشــي كــه هميشــه و همچنــان
بقــوت خــود باقــي اســت ايــن اســت كــه چگونــه مــي تــوان
مدلــي بومــي و مبتنــي بــر تجربــه هــاي پيشكســتوتان  ،توليــد
كننــدگان كاال و خدمــات  ،دانشــگاهيان و بطــور اصولــي
ذينفعــان توليــد دانــش و كاال و خدمــات در جامعــه ايرانــي و
متناســب بــا مســايل  ،زمينــه هــا و شــرايط و تحــوالت ايــن
ســرزمين بــراي تضميــن كيفيــت توليــد توســعه داد  .دربررســي
موشــكافانه توســعه كمــي و كيفــي توليــد در دنيــاي توســعه
يافتــه و نيــز در انطبــاق آن بــا فرآيندهــاي اجرايــي و عملياتــي
در كشــورمان بايــد گفــت كــه اگــر چــه و بــه تفضيــل مقــاالت
و نوشــته هــاي تحقيقــي بســياري توليــد و منتشــر شــده اســت
و اهــداف آنهــا عمدتــا" ناظــر بــر ارائــه مدلــي بــراي تضميــن
كيفيــت كاال و خدمــات در ايــران حــال و آينــده بــوده اســت
ولــي متاســفانه بــه دليــل محدوديــت هــاي بســياري كــه در
زمــان هــاي مختلــف در نحــوه و شــكل گيــري كاال و خدمــات

بوجــود آمــده اســت  ،نمــي تــوان بســط و توســعه كيفيــت را در
يــك قــاب علمــي و عملــي پيــاده ســازي و نشــان داد  .بطــور
كلــي مــي تــوان گفــت كــه نظــام كيفيــت و آينــده انديشــي
آن در ايــران مســتلزم بررســي جامــع از مفاهيــم  ،مقــوالت و
قضايــا طــي ســه مرحلــه  :كــد گــذاري هــاي بــاز ،كــد گــذاري
هــاي محــوري و نيــز كدكــذاري هــاي انتخابــي اســت كــه
در مقايســه علمــي و عملــي آن بدســت آمــده و مــي توانــد
مــورد عمــل و مــاك محاســبه قــرار گيــرد  .در ايــن حالــت
تحليــل هــاي مــداوم و رمــز گــذاري سيســتماتيك مفاهيــم و
مقــوالت كمــك مــي كنــد تــا كار محققــان انســجام الزم را
داشــته باشــد  .شــايد بتــوان گفــت كــه بــه يــك نظــر محقــق
در مرحلــه كــد گــذاري بــاز بيشــتر بــا مفاهيــم ســرو كار دارد .
يعنــي همــان طــوري كــه كانــون اصلــي كــد گــذاري محــوري
مقــوالت اســت و در نهايــت در كــد گــذاري انتخابــي روش
هــاي توليــد و دســتيابي بــه محصــوالت وضــوح كافــي پيــدا
مــي كنــد كــه هميــن قضاياســت كــه روابــط تعميــم يافتــه
ميــان مقــوالت توليــد كننــده و مصــرف كننــده را در نظــام
عالــي كيفيــت كاال و خدمــات منعكــس مــي نمايــد  .بــه بيــان
ديگــر در كــد گــذاري بــاز مضاميــن بصورتــي آزادتــر فهرســت
مــي شــوند و شــايد چنــد صــد مفهــوم از دل داده هــا بدســت
آيــد  .در نظــام آينــده انديشــي توليــد كاال و خدمــات و در طــول
كار تحقيــق ايــده هــا مــي بايــد بــر مبنــاي مراجعــه حضــوري
و حتــي مصاحبــه هــا باشــد تــا بــر پايــه ايــن ايــده هــا بتــوان
بصــورت افزايشــي تدريجــي پرســش هايــي از مطلعــان ديگــر
بدســت آورده و بــا انجــام مقايســه هــاي الزم بــه نتايــج مــورد
نظــر در نظــام كيفيــت دســت يافــت  .بــا اعمــال ايــن روش
مــي تــوان ايــده هــاي تــازه اي بدســت آورد كــه گــران بــار از
پرســش هــاي جديــد و معانــي نــو هســتند و مســير تحقيــق را
بصــورت غيــر خطــي توســعه مــي دهنــد  .در نظــام كــد گــذاري
محــوري مجموعــه اي از مفاهيــم بــر محــور يــك مقولــه گــروه
بنــدي و بصــورت طــاق وار پوشــانده مــي شــوند و مقــوالت
مختلــف را در امــر كمــي و كيفــي كاال و خدمــات تشــكيل مــي
دهنــد  .در ايــن روش افــراد محقــق مــي تواننــد نظــام كيفيــت
را بعنــوان پايــه اصلــي و هســته اي قــرار داده وهمــه مقولــه
هــاي ديگــر را بــه نحــوي بــا آن مرتبــط ســازند.
بــا اتخــاذ ايــن روش شــرايط محيطــي يــا مداخــات مربــوط به
آن يــا نتايــج آن تحــت شــعاع قــرار گرفتــه و موجــب تكويــن
در اظهــار نظــر تخصصــي كمــي و كيفــي كاالهــا و خدمــات
مــي گــردد .و در كالم پايانــي اينكــه بــا در نظــر گرفتــن نظــام
پايــدار و ممتــد كيفيــت و رعايــت امــر مهــم و تاثيــر گــذار
آينــده انديشــي در ايــن امــر مهــم و حياتــي  ،جريــان اعتبــار
يابــي و روابــط آنهــا كــه در واقــع تثبيــت اعتبــار در فرآينــد
كيفــي كاال و خدمــات اســت بعنــوان مهمتريــن ســتون اصلــي
امــر كيفيــت تلقــي شــده و پايــداري آن زمينــه ســاز رشــد و
توســعه كمــي وكيفــي محصــوالت و خدمــات در كشــور خواهــد
شــد .
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ارتقــای کیفیــت در رونــد صــادرات منــوط بــه تدویــن و
تصویــب قوانیــن تســهیلگر ،جامــع و دقیــق و در عیــن حــال
تولیگــری مناســب نهــادی مشــخص بــا اختیــارات کافــی
اســت.
بــاال بــردن ســطح کیفیــت در حوزههــای مختلــف اقتصــادی
مشــروط بــه تدویــن قوانیــن دقیــق و راهگشــا و وجــود نهادهــا
و دســتگاههای مجــری کارآمــد و باتجربــه اســت .درایــن راســتا
بازرگانــان بــر تســهیل فرآیندهــای تجــارت تاکیــد دارنــد.
هرچنــد متاســفانه طــی دهههــای گذشــته شــاهد ناهماهنگــی
نهادهــای درگیــر و متولــی امــر صــادرات بودهایــم .ســازمان
توســعه تجــارت در ظاهــر مســئولیت رســیدگی بــه امــور
تجــاری را بــه عهــده دارد؛ امــا اختیــارات الزم را از ایــن
ســازمان گرفتهانــد و ایــن وضعیــت موجــب شــده تــا نتوانــد
وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام ندهــد.
اختیــارات بــه ســازمان توســعه تجــارت داده نمیشــود تــا
در چارچوبهــای بینالمللــی اقدامــات الزم را انجــام دهــد،
بدینترتیــب صــادرات بــه معنــای واقعــی اتفــاق نمیافتــد و
نمیتــوان بــر فرآیندهــای تجــارت ،نظــارت داشــت .در چنیــن
وضعیتــی بــه ســوی صــادرات بــا ارزش واحــد پایینتــر و تنــاژ
بیشــتر حرکــت کردیــم.
آنچــه مســلم اســت کیفیــت نامطلــوب قوانیــن و مقــررات
اســت کــه منجــر بــه عــدم تخصیــص بهینــه منابــع و انحــراف

اهــداف اقتصــادی و در نهایــت توزیــع ناعادالنــه درآمــد بیــن
آحــاد جامعــه میشــود .در حــوزه صــادرات نیــز ایــن موضــوع
مصــداق دارد ،در صورتــی کــه بخشنامههــا و قوانیــن بــر
اســاس مقتضیــات زمانــی ،بــه صــورت مناســب و موثــری
طراحــی نشــوند ،ضمــن ایجــاد جــو نااطمینانــی در بیــن فعــاالن
اقتصــادی موجــب ایجــاد نابهســامانی در بازارهــا خواهــد شــد.
مصــداق بــارز آن را در صــدور بخشنامههــای بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات میبینیــم کــه در ابتــدا قــرار بــود
بــا ارز نیمایــی تســویه شــود در حالــی کــه ارز نیمایــی نیــز
شــکاف زیــادی بــا ارز بــازار آزاد داشــت و اصــاح رونــد آن و
کاهــش ایــن شــکاف ،نمایانگــر آزمــون و خطایــی عمــل کردن
در صــدور بخشنامههــا بــوده اســت .در واردات نیــز چنیــن
مســئلهای را شــاهد بودیــم؛ زمانــی بــرای واردات ســقف ۵۰۰
هــزار دالری گذاشــته و بــه دنبــال آن موضــوع اعتبارســنجی
مطــرح شــد.
بــه طــور کلــی صــدور بخشنامههــای متعــدد آن هــم در
یــک ســال و مربــوط بــه یــک حــوزه خــاص حاکــی از کیفیــت
نامطلــوب بخشنامههاســت کــه منجــر بــه ســردرگمی
صادرکننــدگان شــده و گرفتاریهایــی را بــرای آنهــا بــه
دنبــال داشــته اســت .در پــی همیــن بیثباتــی در برنامههــا،
بــه تدریــج صادرکننــدگان بــزرگ از مســیر صــادرات کنــار
میکشــند تــا اعتبــار و آبــروی خــود را در خطــر نیندازنــد.

انتظــار مــیرود بــرای بهبــود کیفیــت قوانیــن ،گزارشهــای
توجیهــی قــوی بــرای اصــاح قوانیــن و یــا تدوین قانــون جدید
تهیــه شــود و بحــث و بررســی الزم روی آنهــا در کمیتههــای
کارشناســی صــورت گیــرد .ضــرورت دارد گروههــای ذینفــع
در کلیــه مراحــل تصویــب حضــور داشــته باشــند و فراینــد
مشــارکت آنهــا از ابتداییتریــن مراحــل سیاســتگذاری
آغــاز شــود تــا در ســطوح مختلــف فرصــت کافــی بــرای بیــان
دیدگاههــا وجــود داشــته باشــد .در ایــن بیــن اجــرای آزمایشــی
برخــی قوانیــن کــه نســبت بــه نتیجــه آن تردیدهایــی هســت،
ســازوکار مناســبی در بهبــود محیــط کس ـبوکار کشــور اســت.
در مجمــوع بــرای ارتقــای ســطح کیفیــت قوانیــن بایــد از
صــدور مقــررات و بخشنامههــای خلقالســاعه اجتنــاب کــرد
چراکــه کاهــش کیفیــت کاال و خدمــات را میتــوان بــه عــدم
کیفیــت در اجــرا وتصمیمگیــری در فراینــد قوانیــن ومقــرارت
مرتبــط دانســت.
از آثــار نبــود ثبــات در مقــررات وقوانیــن و عــدم شــفافیت
آنهــا بــه ویــژه در فرایندهــای تجــاری ،کاهــش حضــور
صادرکننــدگان در فعالیتهــای اقتصــادی اســت.
در حــال حاضــر کــه رقابــت در ســطح جهانــی و منطقــهای
بســیار باالســت و حضــور مســتمر ،منظــم و موثــر در بازارهــای
صادراتــی نیازمنــد داشــتن مزیــت رقابتــی اســت ،نقــش
دولتهــا نــه بــه عنــوان تصدیگــر بلکــه بــه عنــوان
تســهیلگر بــرای ایجــاد مزیــت رقابتــی بســیار پررنــگ اســت.
در ایــن میــان یکــی از ماموریتهــای دولتهــا ،تدویــن
مقــررات( بــرای تســهیل و روانســازی) و اجــرای مناســب آنهــا
در حــوزه تجــارت اســت .ایــن امــر در برهههایــی کــه اقتصــاد

کشــورها بــا تکانههــای خارجــی مواجــه میشــوند ،بیشــتر
خودنمایــی میکنــد.
در ایــران نیــز ایــن موضــوع بســیار اهمیــت دارد ،زیــرا دچــار
فشــارهای ناشــی از تحریــم هســتیم و انتظــار داریــم دولــت بــا
تصویــب قوانیــن ،تاثیــر منفــی ایــن تحریمهــا را خنثــی کنــد.
نگاهــی بــه رتبــه و وضعیــت شــاخصهای مرتبــط بــا قوانیــن
و مقــررات در ایــران ،میتوانــد وضعیــت کشــور را از حیــث
تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات بــه نمایــش بگــذارد.
شــاخص حکمرانــی کــه بانــک جهانــی آن را بــرای کشــورهای
مختلــف محاســبه کــرده شــامل شــش مولفــه میشــود:
-۱پاسخگویی و حق اظهارنظر
-۲ثبات سیاسی و نبود خشونت
-۳اثربخشی دولت
-۴کیفیت تنظیمکنندگی( مقررات)
-۵حاکمیت قانون(قانونمداری)
-۶مهار فساد
در اینجــا دو مولفــه کیفیــت مقــررات و حاکمیــت قانــون مربــط
بــا بحــث قوانیــن را داریــم کــه بــدون شــک روی تجــارت
اثرگــذار اســت .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه کیفیــت امــری
نســبی اســت هرچنــد بایــد بــه صــورت متنــاوب بــرای
ارتقــای آن تــاش کرد.جــدول زیــر وضعیــت ایــران و چنــد
کشــور منتخــب را در کیفیــت مقــرات و حاکمیــت قانــون در
دو مطقــع  ۲۰۱۰و  ۲۰۲۰نشــان میدهــد .نمــره  ۲,۵منفــی
یعنــی بدتریــن وضعیــت و  ۲.۵مثبــت یعنــی بهتریــن وضعیــت.
ایــن آمــار خــود گویــای وضعیــت نامناســب تدویــن قوانیــن و
بخشنامههــای بــدون اثــر در کشــور اســت.

وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در دو مولفه کیفیت مقررات و حاکمیت قانون
حاکمیت قانون ۲۰۲۰

حاکمیت قانون۲۰۱۰

کیفیت مقررات ۲۰۲۰

کیفیت مقررات ۲۰۱۰

کشورها

- ۰,۸۷

- ۱,۰۲

- ۱,۴۶

- ۱,۷۱

ایران

- ۱,۷۵

- ۱,۵۶

- ۱,۳۸

- ۱,۰۵

عراق

- ۰,۴

- ۰,۶۴

۰,۱۴

- ۰,۳۳

قزاقستان

۰,۶۶

۰,۴۸

۰,۷۷

۰,۵۹

مالزی

- ۰,۶۹

- ۰,۷۴

- ۰,۷۲

- ۰,۶

پاکستان

- ۰,۳۶

۰,۱۱

- ۰,۰۱

۰,۳

ترکیه
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قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد بهتنهایــی نمیتوانــد کیفیــت تولیــد و خدمــات
را بــاال ببــرد؛ بایــد بــه مفاهیــم کیفــی اثرگــذار در ایــن حــوزه توجــه شــود.
مفهــوم کیفیــت بســیار عمیــق و دقیــق اســت کــه اگــر در کشــور بــه آن توجــه نشــود از
بســیاری از رقابتهــای اقتصــادی در صحنــه بینالمللــی حــذف خواهیــم شــد .از دیــدگاه
استانداردســازی ســه مقولــه در بحــث کیفیــت قابلطــرح اســت :نخســت ویژگیهایــی
اســت کــه از آن طریــق اســتاندارد را تعریــف میکنیــم؛ دوم موضــوع ســرعت ســاخت
کاال و ارائــه خدمــت بــه مصــرف کننــده یــا مشــتری اســت و ســوم بحــث قیمــت اســت
کــه در حــال حاضــر بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور خیلــی بیشــتر خــودش
را نشــان داده اســت .متأســفانه برخــی از واحدهــای تولیــدی بیشــتر بــه ایــن ســمت
حرکــت میکننــد کــه رضایــت مصــرف کننــده را از جهــت قیمــت جلــب کننــد و ازنظــر
ویژگیهــای رقابتپذیــری همــه بنگاههــا مســئله نــوآوری نیــز بــه ایــن ســه مقولــه
افــزوده میشــود کــه در حقیقــت چهــار مقولــه را در برمیگیــرد.
نــوآوری بــرای ایــن اســت کــه ببینیــم در دنیــا در زمانهــای بســیار کوتــاه ویژگیهــای
یــک کاال و یــک خدمــت تغییــر مییابــد و روزبــهروز بــه سمتوســوی بهتــر شــدن
و جلــب رضایــت مشــتری پیــش م ـیرود .بنابرایــن مــا بایــد بــرای اینکــه وارد فضــای
رقابتپذیــری داخــل کشــور و منطق ـهای و حتــی بینالمللــی شــویم حتم ـ ًا بــه مقولــه
نــوآوری توجــه کنیــم .در بســیاری از سیاســتهای کلــی نظــام بحــث شــرکتها و
محصــوالت دانشبنیــان مطــرح اســت ،اتفاقــ ًا یکــی از مفاهیمــی کــه در رابطــه بــا
دانشبنیانهــا اآلن حکــم میکنــد مســئله نــوآوری و ارتقــای کیفیــت و حفــظ آن در
بازارهــای داخلــی اســت.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ســالها بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در
حوزههــای مختلــف کــه مهمتریــن آن جایــزه ملــی کیفیــت اســت ،همــکاری داشــته
اســت .همینطــور بــرای زمینهســازی تنظیــم خیلــی اســنادی کــه بهعنــوان اســناد
باالدســتی بــرای نظــام استانداردســازی مدیریــت کیفیــت محســوب میشــود ،انجمــن
نقــش موتــری داشــته اســت موضــوع مدیریــت کیفیــت در خیلــی از اســناد باالدســتی
قیدشــده اســت ،حتــی در قوانیــن مختلــف در قانــون رفــع موانــع تولیــد ایــن موضــوع
مطــرح اســت؛ یعنــی بــه دنبــال توجــه قانونگــذار بــه اســتاندار بحــث مدیریــت کیفیــت
نیــز مطــرح میشــود .در خــود قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد شــاهد هســتیم
قانونگــذار در چندیــن جــای ایــن قانــون بحــث مدیریــت کیفیــت را مطــرح کــرده و یــا
اصــو ًال واژه کیفیــت بهکــرات آمــده اســت.
مســئولیتهایی هــم از ســازمان ملــی اســتاندارد درخواســت کــرده کــه امیدواریــم خیلــی
بیشــتر از قبــل پیگیــری شــود و همچنیــن موضوعــات مرتبــط بــا جایــزه ملــی کیفیــت
کنتــرل کاالهــای وارداتــی و صادراتــی و یــا ســنجش نــرخ کیفیــت و همچنیــن تنظیــم
و تدویــن راهبــرد ملــی کیفیــت و قانــون راهبــرد ملــی کیفیــت بـهزودی تصویــب شــود

و همــه دســتگاههای نهتنهــا ســازمان ملــی اســتاندار ایــران،
بلکــه در همــه نهادهــا و ســازمانها پیــاده شــود و مــا شــاهد
ایــن باشــیم کــه ســازمانها و بنگاههــای مختلــف تولیــدی و
عرضهکننــده خدمــات ،محصــول خــود را بــا رعایــت حداکثــر
کیفیــت بــه دســت مــردم شــریف ایــران برســانند تــا مجموعــه
ایــن فرآیندهــا منجــر بــه آن هدفــی شــود کــه آرزوی همـهی
مــا ایرانیــان اســت و آن ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــردم اســت
کــه هــر روز صبــح بیــدار میشــویم احســاس ایــن را داشــته
باشــیم کــه واقعــ ًا کیفیــت زندگــی مــا هــر روز بهتــر از روز
قبــل میشــود.
در قانــون تقویــت و توســعه نظــام استانداردســازی مــا بــا ســه
مفهــوم مواجــه هســتیم و ســازمان ملــی اســتاندارد و ســایر
دســتگاههای دیگــر مفاهیــم کلــی هســتند .نخســت مفهــوم
خــود اســتاندارد اســت و دوم مفهــوم کیفیــت و ســوم مفهــوم
مقــررات فنــی اســت .در مــاده  3قانــون یــک وظیفـهای برعهده
ســازمانهای دیگــر گذاشتهشــده اســت؛ مــاده  3قیدشــده کــه
بایــد دســتگاهها و ســازمانها و وزارت خانههــا و نهادهــای
غیردولتــی موضــوع مقــررات فنــی را در حــوزه خودشــان بــا
توجــه بــه اســتانداردهای موجــود تعریــف کننــد و آییننامههــا
و دســتورالعملها را تبدیــل بــه اســتاندارد کننــد و بــا توجــه
بــه اســتاندارد مقــررات فنــی را تعریــف کنــد .تــا زمانــی کــه
دســتگاههای اجرایــی کشــور اعتقــادی بــه کیفیــت و مقــررات
فنــی داشــته باشــند ،مطمئنــ ًا ایــن مفاهیــم پیــاده نمیشــود
و بــه آن هــدف نهایــی کــه همــه مــا از بحثهــا پیگیــری
میکنیــم ،نمیتوانیــم بــه دســت آوریــم.
بنابرایــن وظیفــه دســتگاهها ایــن اســت کــه بــه آییننامههــا
و دســتورالعملها توجــه کننــد و درنهایــت مقــررات فنــی بــه
دنبــال آن بتوانیــم بحــث کیفیــت را در کشــور پیــاده کنیــم.
وقتــی هــر دســتگاهی کار خــودش را بتوانــد درســت انجــام
دهــد و کیفیــت کار خــود را ارتقــا دهــد ،ســازمان ملــی اســتاندار
و بحــث اســتاندارد یــک موضــوع حلشــده تلقــی میشــود
و ســازمان بهعنــوان یــک دســتگاهی کــه هماهنگــی الزم
را انجــام میدهــد ،فعالیتهــای خــود را پوشــش میدهــد
و درنهایــت نقــش تشــکلها خیلــی بارزتــر میشــود،

چراکــه ایــن تشــکلها هســتند کــه میتواننــد پیــام ایــن
دســتگاهها را بــه مشــتریها و مصرفکننــدگان برســانند
و هماهنگکننــده همــه مؤلفههــای زیربــط اثرگــذار و مؤثــر
بیــن هــم باشــند ،نظیــر خــود دســتگاهها و ســازمان ملــی
اســتاندار و مــردم.
در اینجــا ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه آیــا قانــون تقویــت
و توســعه نظــام اســتاندارد و نقــش اســتاندارد در ایــن قانــون
بهتنهایــی کفایــت میکنــد؟ کــه پاســخ آن منفــی اســت،
چراکــه مــا بایــد حتمـ ًا قوانیــن دیگــری کــه مرتبــط اســت بــا
ایــن قانــون و باکیفیــت زندگــی مــردم بهطــور مســتقیم در
ارتبــاط هســتند را تقویــت کنیــم ،چراکــه بهعنوانمثــال دو
قانونــی کــه در بحــث اســتاندارد خیلــی مطــرح هســتند ،قانــون
تجــارت کــه نســبت بــه آن غفلــت شــده و دیگــری قانــون
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده اســت .امیدواریــم همــه
واحدهــای تولیــدی و عرضهکننــدگان خدمــات کیفیــت بیشــتر
بهــا دهنــد و واحدهــای تولیــدی اســتاندارد ،واحــدی باشــد کــه
بتوانــد کیفیــت خــودش را مؤثــر نشــان داده و نقــش ارزنــدهای
داشــته باشــد.
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ایرانی بهتر از طریق
افزودن کیفیت به
زندگی و کسب و کار
مجیدکیانپور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

هــدف از کنتــرل کیفیــت ،حفــظ اســتانداردهای تعییــن شــده ،سیســتم مدیریــت کیفیــت طرحهــای عمرانــی را نیــز اجتنــاب
شناســایی و اصــاح انحرافــات در فرآیندهــا ،بهبــود رویههــای ناپذیــر کــرده اســت.
کاری ،کاهــش هزینــه و در نهایــت افزایــش کارآیــی و
بهــرهوری اســت و دســتاورد پیــاده ســازی نظــام کنتــرل شــرکت آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک خــاک نیــز همســو بــا
کیفیــت در کشــور ،افزایــش کیفیــت تولیــد و ســاخت ،رونــق سیاســتهای کالن دولــت و وزارت راه و شهرســازی ،در راســتای
تولیــد ملــی ،کاهــش واردات ،افزایــش صــادرات و اســتفاده انجــام وظایــف ذاتــی و قانونــی خــود ،بــا انجــام مطالعــات
فنــی و مهندســی و آزمایشــات کنتــرل کیفــی بــر اســاس
مناســب از توانمندیهــای موجــود و بالقــوه اســت .
ایــن موضــوع باالخــص در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی و پیــاده ســازی نظــام
رهبــری ،بــه تولیــد ،پشــتیبانیها و مانــع زدائیهــا نامگــذاری کنتــرل کیفیــت و دریافــت صالحیتهــای مــورد نیــاز جهــت
و تاکیــد شــده ،اهمیتــی مضاعــف یافتــه ،چــرا کــه بــرای امــکان ارائــه خدمــات کنتــرل کیفیــت ( )Q.Cو تضمیــن
دســتیابی بــه ایرانــی بهتــر از طریــق افــزودن کیفیــت بــه کیفیــت ( )Q.Aدر طرحهــای عمرانــی و کنتــرل فرآینــدی
زندگــی و کســب و کارهــا ،بیشــتر از هــر زمــان دیگــری مراحــل ســاخت و ســاز در پروژههــا ،توانســته اســت گامهــای
مســتلزم توجــه بــه مقولــه کنتــرل و تضمیــن کیفیــت بــرای موثــری در ایــن حــوزه بــردارد و برنامــه توســعه آتــی خــود را
نیــز تنظیــم نمــوده اســت .
تولیــدات و خدمــات داخلــی خواهــد بــود.
ضمــن گرامــی داشــت فــرا رســیدن  18آبــان ،روز ملّــی کیفیت،
تاکیــد و تمرکــز دولــت محتــرم ســیزدهم و مقــام عالــی وزارت شــرکت آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک خــاک نیــز در راســتای
راه و شهرســازی نســبت بــه موضــوع جهــش تولیــد مســکن عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی و قانونــی خــود ،ارائــه خدمــات
و همچنیــن تامیــن زیرســاختهای مناســب حمــل و نقــل بــا باالتریــن ســطح کیفــی را یکــی از مهمتریــن ارزشهــای
و همزمــان تاکیــد بــر حفــظ و ارتقــاء کیفیــت ســاخت و ســاز ســازمانی خــود تعییــن نمــوده و بــا اجــرای دقیــق فرآیندهــای
هــا در کشــور و جلوگیــری از ایجــاد هزینههــای مضاعــف در کنتــرل کیفــی و همچنیــن تضمیــن کیفیــت ،ســعی در ایفــای
ســاخت و نگهــداری طرحهــای عمرانــی ،کــه هزینــه ســاخت نقــش خــود بــه عنــوان یکــی از متولیــان حــوزه کیفیــت در
ایــن پروژههــا طــی ایــن ســالها عمدتــا بــا دشــواریهای پروژههــای عمرانــی در کنــار ســایر ارکان نظــام فنــی و
زیــاد تامیــن میگــردد ،ضــرورت چــاره اندیشــی در مــورد اجرایــی کشــور خواهــد داشــت.
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بی کیفیتی نیازمند آموزش است

محمدحسنامامی

رییس انجمن مدیریت سبز ایران
وبنیادتوانمندسازیمنابعانسانیایران

"کیفیت"جــزو معــدود مفاهیمــی اســت کــه حــادث نشــده
اســت".کیفیت"مفهومی ازلــی اســت .بدیــن معنــا کــه در هــر مــکان و
زمانــی ایــن مفهــوم بواســطه انســان قابــل درک بــوده و هســت .ایــن
امــر نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه "کیفیــت" ویژگــی متعلــق به شــی
مــورد شــناخت و یــا همــان ابــژه نیســت و فهــم "کیفیــت" جــزو تــوان
ذهنــی متعلــق بــه شناســنده و یــا ســوژه شــناخت اســت .انســان در مقام
شــناخت بطــور پیشــینی از قابلیــت درک و فهــم مفهــوم "کیفیــت" در
عالــم بیــرون برخــودار اســت.
در تجربیــات شــخصی خــود نیــز بــا ایــن رهیافــت "کیفیــت" بســیار
مواجــه مــی شــویم .نــوزا ِد تــازه متولــد شــده در لحظــه اول حضــور خــود
در ایــن جهــان ،فقــط بــه شــیر مــادر واکنــش مثبــت نشــان میدهــد
و درگــذر زمــان بــا شــیر کــم و یــا بــی کیفیت(شــیر خشــک) آشــنا
مــی گــردد و مجبــور بــه تحمــل آن میشــود .بعبارتــی مــادر بــا دادن
شیرخشــک بــه کــودک خــود بــی کیفیتــی را بــه او آمــوزش مــی دهــد.
بــا پوشــاندن پوشــک بــی کیفیــت ،نــوزاد بــا عــرق سوزشــدن بــه آن
واکنــش نشــان میدهــد .کــودک بــا مــداد غیــر اســتانداردی کــه بدســت
میگیــرد ،انگشــتانش آســیب مــی بینــد و بــه مــرور بــا تهدیــد و ارعــاب
پــدر ،مــادر و معلــم بــه آن عــادت مــی کنــد .ایــن نمونــه مثالهــا ،قابــل
تعمیــم بــه کل زندگــی اجتماعــی را نیــز دارنــد .مــا کودکانمــان را بــرای
زندگــی کــم کیفیــت و بــی کیفیــت در محیــط هــای علمــی و صنعتــی
تربیــت مــی کنیــم .در صنایــع دســتی ،همچــون فرشــبافی و یــا دیگــر
صنایــع ســنتی کشــورمان ،هرگــز اســتادکار بــه شــاگردش ،کیفیــت
آمــوزش نمــی دهــد .حتــی بــرای شــاگر ِد صنایــع دســتی ،پرسشــی
در بــاب شــاخص و معیارهــای کیفیــت محصولــی کــه تولیــد مــی
نمایــد مطــرح نیســت .چونکــه کیفیــت متعلــق بــه محصــول و کاالی
تولیــدی او نمــی شــود .بلکــه متعلــق بــه احســاس درونــی Internal
 feelingشــاگرد اســت کــه نــزد اســتاد کار تقویــت مــی گــردد.
بنابرایــن مفاهیمــی هماننــد کنتــرل کیفیــت ،مفهومــی نویــن و متعلــق
بــه دوران معاصــر هســتند کــه کیفیــت را بــه مجموعــه ای از معیارهــای
قابــل انــدازه گیــری از آن محصــول تقلیــل داده انــد.
با صنعتی شــدن جوامــع و رشــد علمــی scientific/positivism
بــا تقلیــل مفاهیــم بنیادیــن همچون"کیفیــت" کــه مختــص انســان
و در نســبتی هــم بــرای تمامــی موجــودات زنــده در جهــان اســت ،بــا

مجموعــه ای از شــاخص و معیارهایــی مواجــه شــده ایــم کــه قابــل
انــدازه گیــری هســتند و همچنیــن از آن خــود شــی/محصول محســوب
مــی گردنــد .بعبارتــی علــم مــدرن ،فهــم درونــی کیفیــت را کــه همــه ما
بگونــه ای از آن بهــره مــی بریــم را بــا آمــوزش و پــرورش خانوادگــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی بــه عنصــری بــرون انســانی تبدیــل کــرده و بــرای
آن مجموعــه ای از ســنجه هــا طــرح ریــزی نمــوده و حتــی آنــرا بــه
مزیــت رقابتــی در ادبیــات اقتصــادی خــود تقلیــل داده و مبتنــی بــر
ویژگــی هــای محصــول آنــرا ارزیابــی و نشــان برایش صــادر مــی نماید.
بنظــر مــی رســد مــا در تعــارض کیفیــت زندگــی می کنیــم .ازیکســو در
یــک گــزاره مــی گوییــم" :کیفیــت" همــان رضایــت مشــتری /انســان
اســت .در گــزاره دیگــر مــی گوییــم" :کیفیــت" همــان ویژگی ،شــاخص
و معیارهایــی اســت کــه قابــل انــدازه گیــری هســتند و متعلــق بــه
محصــول مــی باشــند .هــر دو ایــن گــزاره هــا از لحــاظ منطقــی صحیح
هســتند .امــا رضایــت امــری درونــی اســت و متعلــق به انســان اســت در
حالــی کــه ویژگــی هایــی کیفیــت کــه بــر شــمرده مــی شــوند متعلــق
بــه محصــول و کاال هســتند .چگونــه ایــن دو قابــل تجمیــع هســتند؟.
چگونــه همــه در زمــان و مکانهــای مختلف(جوامــع و فرهنــگ هــای
گوناگــون) بایــد از محصــول مــا برداشــتی یکســان در بــاب کیفیــت
آن داشــته باشــند؟ .چگونــه ویژگــی هــای کیفیــت بــر شــمرده شــده
از ســوی تولیــد کننــده کــه متعلــق بــه محصــول اســت بــرای همــه
یکســان تلقــی مــی گــردد.؟
پاســخ ایــن پرسشــها تنهــا زمانــی قابــل درک خواهــد بــود کــه ویژگــی
انســانی مبتنــی بــر فهــم پیشــین(غیر تجربــی) "کیفیــت" از انســان
گرفتــه شــده باشــد و بــه او از طریــق ســاختارهای اجتماعــی بقبوالنیــم
کــه او مشــتری اســت نــه انســان .بدیــن معنــا کــه او قــدرت فهــم
کیفیــت را نــدارد و کیفیــت همــان مشــخصه هایــی اســت کــه تولیــد
کننــده بــر روی محصــوالت خــود طرحریــزی کــرده اســت.
قابــل ذکــر اســت ،آموزش"بــی کیفیتــی" ،حتــی در ابعــاد بزرگتــر
اجتماعــی نیــز نمایــان اســت .انــواع نظریــه هــای روانشــناختی و جامعــه
شــناختی وضــع مــی گــردد تــا توجیــه گــر پذیــرش ســختی در زندگــی
باشــند و میــزان قــدرت پذیــرش و تحمل ســختی در زندگــی اجتماعی و
اقتصــادی معــادل شــکوفایی و رشــد فــردی و تعالــی ترجمــه مــی گردد.
بنابرایــن" کیفیــت" نیازمنــد آمــوزش و یــا ارتقــا شــناخت و فهم نیســت.
چــرا کــه فهم"کیفیــت" ،امــری تجربــی نیســت .همــه مــا کیفیــت
را مــی شناســیم و بــا آن ارتبــاط برقــرار مــی کنیــم .از هنگامــی کــه
کــودک بدنیــا مــی آیــد نســبت بــه کیفیــت واکنــش نشــان میدهــد
و کافــی اســت کــودک از آمــوزش و پــرورش "بــی کیفتــی" فاصلــه
داشــته باشــد .انســان معاصــر ،انســانی اســت کــه بواســطه ســاختارهای
اجتماعــی و اقتصــادی ،قــدرت فهــم پیشــینی خــود را از"کیفیــت" بــه
فراموشــی ســپرده و کیفیــت را معــادل شــاخصهایی بــرای خــود مســلم
مفــروض داشــته اســت کــه جامعــه صنعتــی و تولیــد کننــده بــه او ارائــه
مــی کنــد .در حالــی کــه کیفیــت ،رضایــت درونــی بــرای انســان اســت
نــه رضایــت مشــتری" .کیفیــت" گرایشــی درونــی اســت بــرای انســان
نــه پــروژه بهبــود بــرای محصــول و یــا فراینــد.
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در ابتــدا  18ابــان روزملــی کیفیــت را خدمــت دســت انــدر کاران ارتقــاء کیفیــت در
کشــور و جهــان وهمچنیــن همــکاران انجمــن مدیریــت کیفیــت تبریــک عــرض
میکنــم.
یکــی از ســتارههای روز جهانــی کیفیــت ؛ پرســش اعتمــاد بــوده اســت ،اعتمــاد
خالــق اعتبارســازمان هــا بنگاههــای اقتصــادی اســت ،اعتمــاد از طــرف مشــتریان
وســهامدارن و اعتمــا تامیــن کننــدگان ،اعتمــاد دولــت هــا و همهــی افــراد ذی نفــع
و ذی ربــط بــرای یــک ســازمان و بنــگاه اقتصــادی هســتند.
عنصــر کیفیــت محصــول اجــرای نظــام اســتاندارد ســازی در کشور.اســت و
اســتانداردها برآینــد دانــش نظــری و تجربــی بشــر هســتند ،بدیهــی اســت کــه
عنصــر کیفیــت در راســتای بهبــود مســتمر ایجــاد میشــود و درامتــداد خواســت
مشــتریان اســت.
درجهــان پیچیــده و رقابتــی امــروز بدیهــی اســت کــه اســتانداردها و نظام اســتاندارد
ســازی و عنصــر کیفیــت موضــوع اجتنــاب ناپدیــری اســت کــه بایــد اتفــاق بیفتند.
در واقــع اســتاندارد ســازی عنصــر کیفیــت نبــض حضــور در بازارهــای جهانــی
اســت .کیفیــت یکــی از مقولههــای توســعه یافتگــی در کشــور اســت و در واقــع
امــر بایــد گفــت :توســعه پایــدار و تامیــن رفــاه اجتماعــی ،زیــر ســایهی ایــن عنصــر
کیفیــت اتفــاق میافتــد و بدیهــی اســت کــه بــرای بهبــود مســتمر و ارتقــاء کیفیــت؛
رعایــت اســتاندارد ســازی و کیفیــت کــه در ســالهای اخیــر بــا مشــارکت انجمــن
مدیریــت کیفیــت تهیــه و تنظیــم شــده و بــرای آجــراء آمــاده میشــود.
ایــن تــاش نخبــگان و تفکــری کــه توســط دســت انــدر کاران نظــام جامــع
مدیریــت کیفیــت و نظــام ســند جامــع اســتاندارد ســازی انجــام شــده ،بایــد تقدیــر
شــود.
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ضمــن تبریــک بیســت وپنجمیــن ســالگرد تاســیس انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران بــه دســت انــدر کاران بحــث کیفیــت،
خیلــی خوشــحالم کــه شــاهد رشــد و تبلــور دانــش و مفهــوم
کیفیــت در ایــن انجمــن بودیــم کــه در ایــن بیســت و پنــج
ســال هــر ســال بهتــر از ســال قبــل بــه فعالیتهایــش ادامــه
داده و دلســوزانه بحــث کیفیــت را در ایــران پــی گیــری کــرده
اســت.
مفهــوم کیفیــت بســیار عمیــق و دقیــق اســت کــه اگــر در
کشــور بــه آن توجــه نشــود از خیلــی از رقابــت هــای اقتصــادی
در صحنــه ی بیــن المللــی حــذف خواهیــم شــد.
از دیــدگاه اســتاندارد ســازی ســه مقولــه در بحــث کیفیــت قابــل
طــرح اســت :نخســت ویژگــی هایــی اســت کــه مــا دســت
انــدرکاران اســتاندارد در حقیقــت از آن طریــق ویژگــی هــای
اســتاندارد را تعریــف میکنیــم ،دوم موضــوع ســرعت ســاخت
کاال و ارائــه خدمــت بــه مصــرف کننــده یــا مشــتری اســت
و ســوم بحــث قیمــت اســت کــه در حــال حاضــر بــا توجــه
بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور خیلــی بیشــتر خــودش را نشــان
داده و متاســفانه برخــی از واحدهــای تولیــدی بیشــتر بــه ایــن
ســمت حرکــت میکننــد کــه رضایــت مصــرف کننــده را از
جهــت قیمــت جلــب کننــد و از نظــر ویژگــی هــای رقابــت
پذیــری همهــی بنــگاه هــا مســئله ی نــوآوری نیــز بــه ایــن
ســه مقولــه افــزوده میشــود کــه در حقیقــت چهارمقولــه را در
برمیگیــرد.
نــوآوری بــرای ایــن اســت کــه ببینیــم در دنیــا در زمــان هــای

بســیار کوتــاه ویژگــی هــای یــک کاال و یــک خدمــت تغییــر
مییابــد و روز بــه روز بــه ســمت و ســوی بهتــر شــدن و جلــب
رضایــت مشــتری پیــش میــرود.
بنابرایــن مــا بایــد بــرای اینکــه وارد فضــای رقابــت پذیــری
داخــل کشــور و منطقــه ای و حتــی بیــن المللــی شــویم حتمـ ًا
بــه مقولــه ی نــوآوری توجــه کنیــم.
دربســیاری از سیاســتهای کلــی نظــام بحــث شــرکت هــا
و محصــوالت دانــش بنیــان مطــرح اســت ،اتفاقــ ًا یکــی از
مفاهیمــی کــه در رابطــه بــا دانــش بنیــان هــا االن حکــم
میکنــد مســاله نــوآوری و ارتقــاء کیفیــت و حفــظ آن در
بازارهــای داخلــی اســت.
ایــن مباحثــی کــه مطــرح شــد مقدمــه ای بــود جهــت ورود
بــه بحــث فعالیتهــای انجمــن ،انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران ســالها بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در حــوزه
هــای مختلــف کــه مهمتریــن آن جایــزه ی ملــی کیفیــت
اســت،همکاری داشــته اســت.
همینطــور بــرای زمینــه ســازی تنظیــم خیلــی اســنادی کــه
بــه عنــوان اســناد بــاال دســتی بــرای نظــام اســتاندارد ســازی
مدیریــت کیفیــت محســوب میشــود ،انجمــن نقــش موتــری
داشــته اســت و جــا دارد مــن بــه عنــوان یکــی از کارشناســان
قدیمــی اســتاندارد از ایــن انجمــن بخاطــر دلســوزی هایــی کــه
درایــن بحــث داشــته تشــکر کنــم.
موضــوع مدیریــت کیفیــت در خیلــی از اســناد بــاال دســتی
قیــد شــده اســت ،حتــی در قوانیــن مختلــف در قانــون رفــع

موانــع تولیــد ایــن موضــوع مطــرح اســت ؛یعنــی بدنبــال توجــه
قانــون گــذار بــه اســتاندار بحــث مدیریــت کیفیــت نیــز مطــرح
میشــود.در خــود قانــون تقویــت و توســعه ی نظــام اســتاندارد
شــاهد هســتیم قانــون گــذار در چندیــن جــای ایــن قانــون
بحــث مدیریــت کیفیــت را مطــرح کــرده و یــا اصــو ًال واژه
کیفیــت بــه کــرات آمــده اســت.
مســئولیت هایــی هــم از ســازمان ملــی اســتاندارد درخواســت
کــرده کــه مــن امیــدوارم خیلــی بیشــتراز قبــل پــی گیــری
شــود وهمچنیــن موضوعــات مرتبــط بــا جایــزه ملــی کیفیــت
کنتــرل کاالهــای وارداتــی و صادراتــی و یــا ســنجش نــرخ
کیفیــت و همچنیــن تنظیــم و تدویــن راهبــرد ملــی کیفیــت و
قانــون راهبــرد ملــی کیفیــت بــه زودی تصویــب شــود و همــه
ی دســتگاه هــای نــه تنهــا ســازمان ملــی اســتاندار ایــران ،
بلکــه در همــه ی نهادهــا و ســازمان هــا پیــاده شــود و ما شــاهد
ایــن باشــیم کــه ســازمان هــا و بنــگاه هــای مختلــف تولیــد
ی وعرضــه کننــده خدمــات  ،محصــول خــود را بــا رعایــت
حداکثــر کیفیــت بــه دســت مــردم شــریف ایــران برســانند
تــا مجموعــه ایــن فرآیندهــا منجــر بــه آن هدفــی شــود کــه
آرزوی همهیمــا ایرانیــان اســت و آن ارتقــاء کیفیــت زندگــی
مــردم اســت کــه هــر روز صبــح بیــدار میشــویم احســاس ایــن
را داشــته باشــیم کــه واقعـ ًا کیفیــت زندگــی مــا هــر روز بهتــر
از روز قبــل میشــود .
در قانــون تقویــت و توســعهی نظــام اســتاندارد ســازی مــا بــه
ســه مفهــوم مواجــه هســتیم و ســازمان ملــی اســتاندارد و ســایر
دســتگاههای دیگــر مفاهیــم کلــی هســتند.
نخســت مفهــوم خــود اســتاندارد اســت و دوم مفهــوم کیفیــت
و ســوم مفهــوم مقــررات فنــی اســت ،در مــاده  3قانــون یــک
وظیفهــای برعهدهــی ســازمانهای دیگــر گذاشــته شــده اســت؛
مــاده  3قیــد شــده کــه بایــد دســتگاهها و ســازمان هــا و وزارت
خانــه هــا و نهادهــای غیردولتــی موضــوع مقــررات فنــی را
در حوزهــی خودشــان بــا توجــه بــه اســتانداردهای موجــود
تعریــف کننــد وآییــن نامــه هــا و دســتورالعمل هــا را تبدیــل
بــه اســتاندارد کننــد و بــا توجــه بــه اســتاندارد مقــررات فنــی
را تعریــف کنــد.
در ضوابــط تجــاری دنیــا بخصــوص در موافقــت نامــه wto
یحــث مقــررات فنــی بســیار بهــش توجــه شــده و براســاس
ایــن موافقتنامــه اســت کــه مقــررات فنــی در کشــورها تعریــف
شــده و در تجــارت ایــن موضــوع حکــم میکنــد و الزم االجــرا

اســت.
بنــا برایــن دســتگاه هــا بایــد حتمــ ًا مقــررات فنــی بــرای
خودشــان تعریــف کننــد و الزم االجــرا بــودن آن رابــا کمــک
ســازمان ملــی اســتاندار پــی گیــری کننــد و همینطــور مفهــوم
کیفیــت در حــوزه ی کاری خودشــان توجــه ویژه داشــته باشــند.
تــا زمانــی کــه دســتگاههای اجرایــی کشــور اعتقــادی بــه
کیفیــت و مقــررات فنــی ئداشــته باشــند ،مطمئنـ ًا ایــن مفاهیــم
پیــاده نمیشــود و بــه آن هــدف نهایــی کــه همــه مــا از بحــث
هــا پــی گیــری مــی کنیــم ،نمیتوانیــم بــه دســت آوریــم.
بنابرایــن وظیفهــی دســتگاهها ایــن اســت کــه بــه آییــن نامــه
هــا و دســتورالعمل هــا توجــه کننــد و در نهایــت مقــررات فنــی
بدنبــال آن بتوانیــم بحــث کیفیــت را در کشــور پیــاده کنیــم.
وقتــی هــر دســتگاهی کار خــودش را بتوانــد درســت انجــام
دهــد وکیفیــت کار خــود را ارتقــاء دهــد ،ســازمان ملــی اســتاندار
و بحــث اســتاندارد یــک موضــوع حــل شــده تلقــی میشــود و
ســازمان بــه عنــوان یــک دســتگاهی کــه هماهنگــی الزم را
انجــام میدهــد ،فعالیــت هــای خــود را پوشــش میدهــد و در
نهایــت نقــش تشــکل هــا خیلــی بــارز تــر میشــود ،چــرا کــه
ایــن تشــکل هــا هســتند کــه میتواننــد پیــام ایــن دســتگاه هــا
را بــه مشــتری هــا و مصــرف کننــدگان برســانند و هماهنــگ
کننــده ی همــه ی مولفــه هــای زیربــط اثــر گــذار و موثــر بیــن
هــم باشــند ،نظیــر خــود دســتگاه هــا و ســازمان ملــی اســتاندار
و مــردم.
در اینجــا ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه آیــا قانــون تقویــت
و توســعهی نظــام اســتاندارد و نقــش اســتاندارد درایــن قانــون
بــه تنهایــی کفایــت میکنــد؟ کــه پاســخ آن خیراســت ،چــرا
کــه مــا بایــد حتم ـ ًا قوانیــن دیگــری کــه مرتبــط اســت بــا
ایــن قانــون و بــا کیفیــت زندگــی مــردم بــه طــور مســتقیم در
ارتبــاط هســتند را تقویــت کنیــم ،چــرا کــه بــه عنــوان مثــال؛ دو
قانونــی کــه در بحــث اســتاندارد خیلــی مطــرح هســتند ،قانــون
تجــارت کــه نســبت بــه آن غفلــت شــده ودیگــری قانــون
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده اســت.
کــه البتــه ایــن قانــون از ســال  1388تصویــب شــده و عم ـ ً
ا
مــا خیلــی نشــانه هــای رعایــت آن را دربخــش هــای کشــور
خودمــان نمــی بینیــم ،چــرا کــه رضایــت مصــرف کننــده هنــوز
بــرای مــا ملمــوس نیســت و بســیاری از دســتگاه هــا بــر
اســاس مقــررات خودشــان بحــث حقــوق مصــرف کننــده را
پــی گیــری میکننــد.
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بنابرایــن خواهــش مــن از همــه ی دســت انــدرکاران بویــژه
مجلــس محتــرم شــورای اســامی و مرکــز پژوهــش هــای
مجلــس ایــن اســت کــه بــه ایــن دوقانــون در رابطــه بــا قانــون
ســازمان ملــی اســتاندار توجــه ویــژه نشــان دهــد و بــا کمــک
همــه ی ذینفعــان و بویــژه همیــن انجمــن هــا بتواننــد بــه
ســمت و ســوی تجدیــد نظــر ایــن قانــون گام بردارنــد.
دراینجــا بــرای انجمــن مدیریــت کیفیــت درحوزهــی عمــل
بــه مســئولیت هــا و فعالیــت هایــش آروزی توفیــق میکنــم
و امیــدوارم صــد ســالگی انجمــن جشــن گرفتــه شــود و نقــش
موثــر چنیــن انجمــن هایــی در زندگــی مــردم بیشــتر شــود.
همچنیــن امیــدوارم همهــی واحدهــای تولیــدی وعرضــه
کننــدگان خدمــات بــه روز  18آبــان کــه بزرگداشــت انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران اســت ،بیشــتر بهــا دهنــد و بجــز
بحــث واحدهــای تولیــدی اســتاندارد ،واحــدی باشــد کــه بتوانــد
کیفیــت خــودش را موثــر نشــان داده و موفــق بــه دریافــت
جایــزه شــود و نقــش ارزندهــای داشــته باشــد.
مــن خیلــی عالقمنــد بــودم هــر چــه ســریعتر آنچــه در
نظــام نامــه جایــزه ملــی کیفیــت پیــش بینــی شــده بــود کــه
واحدهــای تولیــد ی خدماتــی بتواننــد گواهــی و تندیــس زریــن
را از دســت رییــس جمهــور محتــرم دریافــت کنند،تحقــق پیــدا
میکــرد .
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در پایــان نیــز بــه چنــد نکتــه تاکیــد دارم  ،یکــی اینکه دســتگاه
هــا و وزارت خانــه هــا ،نهادهــا و ســازمان هــا و کلیهــی دســت
انــدرکاران خدمــت رســانی بــه مــردم بــه ایــن ســه مفهومــی
کــه مــن تاکیــد دارم شــامل :اســتاندارد  ،مقــررات فنــی و
کیفیــت ؛ بــا توجــه بــا تفکیــک مســئولیت هایــی کــه برایشــان
تعریــف شــده  ،توجــه ویــژه داشــته باشــند و مــا شــاهد افزایــش
کیفیــت خدمــات آنهــا و رضایــت مــردم از وزارت خانــه هــا
باشــیم.من تاکیــد دارم برتعامــل بیــن انجمــن هــا و تشــکل هــا
ی بخــش خصوصــی کــه اینهــا بتواننــد بــه عنــوان بازوهــای
علمــی ،اجرایــی و مشــورتی در کنــار ایــن عزیــزان فعالیــت
کننــد و واقعــ ًا پیــام مــردم را بــه گــوش عزیــزان در دولــت
برســانند و دولــت و مجلــس بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن انجمن
هــا و تشــکلها خیلــی ســریعتر بــه تجدیــد نظــر قوانیــن مرتبــط
و مقرراتــی کــه بــرای افزایــش کیفیــت خدمــات و تولیــدات
مناســب اســت ،پرداختــه شــود و هــر چــه زودتــر شــاهد باشــیم
کــه فعالیتهــا خیلــی بهتــر از قبــل ادامــه پیــدا کنــد.
ابتــه ایــن موضــوع وجــود دارد کــه خیلــی از قوانیــن نیــازی بــه
تجدیــد نظــر نــدارد مثــل خــود قانــون اســتاندارد کــه خیلــی
قانــون جامعــی اســت و قانــون تقویــت و توســعهی نظــام
اســتاندارد ،کــه امیدواریــم جهــت اجــرای ایــن قوانیــن دســتیار
دســتگاه هــای مختلــف باشــیم.

زمان آن رسیده
نظام جامع حقوق
کیفیت ایران
استارت زده شود
دکترغالمرضارفیعی،دبیرکارگروهحقوقمصرفکنندگان

انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

ضمــن تبریــک بــه مناســبت  25ســال فعالیــت انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران و بــا توجــه بــه بیــش از ربــع قــرن
فعالیــت ،امیــدوارم بتوانیــم بــا کمــک متخصصــان در زمینــه
هــای توســعه ای ،حقوقــی و فنــی ،چشــم انــداز بهتــری را
بــرای ســال هــای آتــی انتخــاب کنیــم و در جهــت تحقــق
آنهــا گام برداریــم.
علــی رغــم گذشــت ربــع قــرن ازفعالیــت هــای انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران و وجــود منابــع درســی مطالعاتــی
متمرکــز کــه در مجامــع آکادمیــک و دانشــگاهی وجــود دارد
امــا همچنــان ادبیــات مباحــث کیفیــت در ایــران هنــوز بــه آن
درجــه ی بلــوغ کامــل نرســیده و بــا فقــر در زمینــه ادیبــات

کیفیــت مواجــه هســتیم.
کیفیــت همچنــان یکــی از موضوعــات پــر چالــش اســت کــه
در مــورد شــمول قلمــرو تحــول آن در ایــران هنــوز بــه وحــدت
نظــری نرســیدیم.
شــاید بتــوان گفــت :یکــی از موضوعاتــی کــه باعــث شــده
مــا نتوانیــم مباحــث مربــوط بــه نظــام کیفیــت در ایــران بــه
زبــان واحــدی برســانیم،همین برداشــت هــای متفــاوت اســت،
وقتــی در موضوعــی برداشــت متفاوتــی بیــن صاحــب نظــران
وجــود داشــته باشــد و صاحــب نظــران مختلــف بخصــوص
همــکاران خودمــان فرصــت گفتمــان نداشــته باشــیم و روی
حــدود و ســقور ایــن معنــا بحــث شــود و بــه اجمــاع برســیم و
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اثراتــش را در قانــون گــذاری و اجــرای برنامــه هــای توســعه
ای کشــوربرجا خواهــد گذاشــت.
شــاید االن فرصــت خوبــی باشــد کــه مــا بتوانیــم وضعیــت
آشــفته ای کــه در نظــام کیفــی مــا وجــود دارد و اثــری کــه
بــر حــوزه ی حقــوق جزایــی ،عمومــی  ،اداری و خصوصــی
میگــذارد را مــرور کنیــم.
شــاید حقــوق کیفیــت هــم تــا حــدودی زیــادی بــه پیچیدگــی
آن افــزوده و در ایــن رابطــه برخــی فکــر مــی کننــد کــه بحــث
حقــوق کیفیــت ناظــر بــر حقــوق مصرف کننــده اســت و بعضی
نیــز فکــر میکننــد اینطــور نیســت،اما در حقیقــت چارچــوب
هــای حمایتــی حقــوق تولیــد کننــدگان را در برمیگیــرد.
امــا تجربــه کشــورهای توســعه یافتــه نشــان داده ایــن
موضــوع خیلــی فراتــر از اینهاســت ،یعنــی رابطــه ی مالزمــات
و حــق التکیــف بیــن" تولیــد کننــدگان و دولــت" و "مصــرف
کننــدگان و دولــت"  ،رابطــه تعاملــی بیــن "مصــرف کننــده و
تولیــد کننــده گان " اســت .اگردقــت شــود نــه تنهــا در نظــام
حقــوق ایــران بلکــه در نظــام حقوقــی همــه ی کشــورهای
جهــان قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه کیفیــت در قوانیــن
جزایــی ،صنفــی ،اداری شــان وجــود دارد.تقریبــ ًا تمــام ایــن
موضوعــات میتوانــد در دل دایــره ی کیفیــت گنجانــده شــود.
منحصرکــردن ایــن موضــوع بــه یــک شــاخه ای از حقــوق
مصــرف کننــدگان یــا بنــگاه هــا و شــرکت هایــی کــه تولیــد
کننــده هســتند خیلــی مناســب نیســت و شــاید اصـ ً
ا انطبــاق
بــا واقعیــت نداشــته باشــد،کیفیت خدمــات حتــی توســط
ارگانهــای دولتــی ،کیفیــت تولیــدات و محصــوالت و خیلــی
مــوارد نظیــر خیابــان ،جــاده و چــراغ راهنمایــی و محصــوالت
لبنیــات ،ارائــه خدمــات حقوقــی ،اداری وکالتــی و شــهرداریها و
تولیــد و انــواع محصــوالت و فــرآورده هــا و حتــی فرآیندهــای
کــه مربــوط بــه انجــام امــور اداری در قلمــرو نظــام کیفیــت
و رژیــم حقوقــی کیفیــت اســت ،قابــل مالحظــه و بحــث و
بررســی اســت.
ایــن مباحثــی کــه مطــرح شــد بــرای ایــن اســت کــه موضــوع
فراتــر از موضوعــی اســت کــه در جامعــه ی مــا حتــی دربیــن
آکادمیســت هــا در حــال حاضــر مطــرح اســت .
در حــال حاضــر بــه مباحــث مربــوط بــه قانــون جدیــد
اســتاندارد و موضوعــات مختلفــی در مــورد کیفیــت پرداختــه
شــده و در قانــون تعزیــرات حکومتــی مــوارد و مقــررات زیــادی
پیــش بینــی شــده و در قانــون نظــام صنفــی در انــواع و اقســام
مصوبــات هیــات وزیــران حتــی در قانــون حمایــت از مصــرف

کننــده گان و حتــی مقــررات بهداشــتی مــوارد زیــادی در
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا کیفیــت هســتند ،متاســفانه نظــام مدونــی
از حقــوق کیفیــت وجــود نــدارد و حتــی دریــغ از جمــع آوری
مجموعــه قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر کیفیــت.
اگــر بــر فــرض مصــرف کننــده خــود راجــع بــه کیفیــت
خــود شــکایت داشــته باشــد ،هــم میتوانــد در ســازمان
ملــی اســتاندارد اقامــه دعــوی کنــد و در کمیســیون و هــم
درمحاکــم حقوقــی و جزایــی و ســازمان تعزیــرات حکومتــی و
همچنیــن در مرجــع خاصــی کــه در قانــون مربــوط بــه کیفیت
خودروهــای داخــل کشــور اســت ایــن دعــاوی قابــل طــرح
اســت ،بنابرایــن تولیــد کننــده مواجــه بــا ســردرگمی اســت و
نمیتوانــد بــه چنــد مرجــع جهــت حــل و فصــل اختــاف ناظــر
بــر کیفیــت پاســخگو باشــد.
همیــن ســردرگمی در مــورد مصــرف کننــدگان هــم وجــود
دارد و همینطــور نهادهــای حاکمیتــی کــه در حقیقــت اعمــال
حاکمیــت میکننــد نــه تصــدی ،در حالــی کــه ایــن مشــخص
نیســت مصــرف کننــده بــه کــدام مرجــع بایــد اقامــه ی
دعــوی کنــد.
ایــن احــکام هــم کــه صــادر میشــود برخــی از آنهــا اگــر از
مراجــع رســیدگی اداری منتهــی بــه تعییــن تکلیــف بشــود،
میتــوان از آنهــا شــعبات بررســی تعزیــرات حکومتــی نــزد
دیــوان عدالــت اداری نیــز تجدیــد نظــر خواهــی کــرد.
امــا اگــر بــه قانــون جدیــد اســتاندارد توجــه کنیــد بــاز همیــن
مســاله بــه گونــه ای دیگــر وجــود دارد کــه چــه داوری و
صالحیــت مراجــع قضایــی و چــه داوری در صالحیــت مراجــع
اختصاصــی و هیــات هــای تخصصــی در دســتگاه اجرایــی
اســت.
بنابرایــن شــاید بتوانیــم ایــن پیــش بینــی را داشــته باشــیم کــه
بــا کمــک همــه ی متخصصــان اقتصــادی موضــوع کیفیــت و
حقــوق دانــان کــه در ایــن عرصــه فعالیــت میکننــد ،زمانــش
رســیده کــه نظــام حقوقــی کیفیــت ایــران را اســتارت بزنیــم
و از پراکندگــی و انباشــت قوانیــن و مقــررات و آییــن نامــه هــا
مختلــف اجتنــاب کنیــم و ایــن آســیب شناســی شــود.
بــه نظــر مــن بعــد از گذشــت  25ســال فعالیــت و برگــزاری
صدهــا همایــش و گــرد همایــی و وبینــار و انتشــار ده هــا
نســخه ی مجلــه تخصصــی مدیریــت کیفیــت دیگــر زمــان
آن فرارســیده کــه برنامــه عملــی انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران را طراحــی کنیــم.
نــه فقــط بــرای حمایــت از تولیــد کننــدگان بلکــه بــرای

حمایــت از مصــرف کننــده و تقویــت سیســتم کــه بــرای
اینــکار بایــد حــد و مــرزی تعییــن شــود تــا در حــوزه ی اعمــال
حاکمیــت دولــت تداخــل ایجــاد نشــود و دولــت کار نظــارت
را انجــام دهــد و تصــدی نیــز توســط صاحبــان صنایــع انجــام
شــود.در جاهایــی کــه بخــش تولیــد خــودش تولیــد کننــده
اســت تبعیضــی در رعایــت نظــام حقوقــی کیفیــت بیــن
واحدهــای تولیــدی دولتــی و خصوصــی نباشــد و آنجایــی
کــه دولــت تولیــد کننــده اســت ،تبعیضــی در رعایــت نظــام
حقوقــی کیفیــت بیــن واحدهــای تولیــدی دولتــی و واحدهــای
تولیــدی خصوصــی نباشــد.
حتــی آن بخــش هایــی کــه دولــت خــودش مصــرف کننــده
اســت نیــز حمایــت از دولــت بــه عنــوان مصــرف کننــده
تبعیضــی باحمایــت از مصــرف کننــدگان کــه شــهروندان و
بخــش خصوصــی هســتند وجــود نداشــته باشــد.
البتــه ایــن عدالــت و تســاوی باعــث میشــود همــه ی المــان
هــا و عناصــر و عواملــی کــه در دایــره ی وســیع نظــام کیفیــت
هســتند حمایــت شــوند وحتــی درادبیــات حقوقــی کشــورهای
توســعه یافتــه بــه ایــن شــکل اســت کــه اگــر مــا از حقــوق
مصــرف کننــدگان حمایــت کنیــم درواقــع منتفــع نهایــی
خــود تولیــد کننــده اســت.برای اینکــه نظــام حقــوق مصــرف
کننــده ،نظــام مبتنــی برتعهــدات اســت و مصــرف کننــده فقــط
برخــوردار از حقــوق نیســت و یکســری تعهداتــی نیــز دارد.
بــا توجــه بــه ســال هــا فعالیــت مــن در انجمــن فکــر میکنــم
زمــان آن رســیده در حــوزه ی مســائل حقوقــی کیفیــت برنامــه
ریزیهایــی صــورت بگیــرد تــا ایــن پراکندگــی و انباشــت
نظــام قانــون گــذاری و نظــام مبتنــی بــر دســتور العمــل،
آییــن نامهــای اجتنــاب شــود وانجمــن کمــک کنــد بــه
نهادهــای قانــون گــذاری و وزارتخانــه هــای ذیربــط کــه از
ایــن ســردرگمی در انفجــار قوانیــن مقــررات کــه وجــود دارد
چــاره جویــی شــده و راه حــل دراز مدتــی را برایــش پیــش
بینــی کنــد.
همچنیــن االن زمــان آن فرارســیده تــا در راســتای کــم کــردن
بــار روی دوش دســتگاه قضایــی جهــت رســیدگی بــه انــوع
دعــاوی و شــکایات حقوقــی ،بــا اســتفاده از تجربیــات قانونگذار
برخــی کشــورها  ،نظــام داوری بــرای رســیدگی بــه اختالفــات
بیــن تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان را حاکــم کنیــم و
بــا پیــش بینــی شــروط داوری در قراردادهــای بیــن تولیــد
کننــدگان و مصــرف کننــدگان از طــرح هــزاران و میلیونهــا
شــکایت در مراجــع قضایــی و کیفــری خــودداری شــود و

در یــک فضایــی کــه مبتنــی بــر حکمیــت و دادرســی بــه
ادعاهــای متقابــل بیــن تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان
رســیدگی شــود.
البتــه خــود ایــن موضــوع باعــث میشــود از صــدرو آراء متضــاد
خــودداری شــود و از ضــرورت تاســیس شــعب و دادگاههــای
تخصصــی ناظــر بــر کیفیــت در سراســر کشــور اجتنــاب شــده
کــه در حــال حاضــر ایــن موضــع واقعـ ًا بــرای نظــام قضایــی
مــا غیــر مقــدور اســت.من فکــر میکنــم اگــر بخواهیــم در
چشــم انــداز دهــه آینــده یــا نیــم قــرن آینــده برنامــه ریــزی
کنیــم ،نخســتین بحــث موضــوع آمــوزش و حقــوق کیفیــت
در حصــول اجمــاع و توافــق در خصــوص کیفیــت و دایرهــی
حــدود آن اســت و بحــث آمــوزش عامــه در خصــوص مباحــث
فنــی حقــوق کیفیــت و مبانــی حقــوق متقابــل بیــن تولیــد
کننــده و مصــرف کننــده اســت.
موضــوع دیگــر چــاره اندیشــی و کمــک مشــورتی انجمــن
مدیریــت کیفیــت ایــران بــه مقــوه مقننــه و مجلــس و هیــات
دولــت و کمیســون لوایــح مهــم و زیــر بنایــی هیــات دولــت
جهــت کمــک هــای مشــورتی و همچنیــن ارائــه پروپــوزال
هایــی جهــت اینکــه چطــور مــی شــود از انباشــت قوانیــن و
مقــررات اجتنــاب کــرد.
همچنیــن یکســان ســازی ضمانــت اجرایــی در حوزهــی
کیفیــت را پیشــنهاد مــی دهیــم و شایســته اســت کــه در فکــر
تدبیــری باشــیم کــه نظــام قضایــی حــل و فصــل اختالفــات
حوزهــی کیفیــت ازرســیدگی در محافــل کیفــری و حقوقــی
کــه پروســه ی طوالنــی و هزینــه بــر اســت بــه ســمت
رســیدگی بــر اســاس مکانیــزم داوری و حکمیــت ســوق پیــدا
کنــد ووقــت جامعــه مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان از
ســپری شــدن در مراجــع قضایــی بــا هزینــه هــای دادرســی
ســنگین بــه ســمت رســیدگی هــای فــوری بــدون تشــریفات
دادرســی و هزینــه هــای دادرســی ،در مراجــع داوری یــا داوری
هــای ســازمانی یــا داوری هــای خــاص ســوق پیــدا کنــد تــا
بتوانیــم هــم تولیدکننــده و هــم مصــرف کننــده از صــرف
وقــت و انــرژی بــا اینهمــه پیچیدگــی و شــاید رســیدگی و
نظــام حقوقــی موســعی کــه در نظــام حقوقــی مــا هســت
اجتنــاب شــود.از همــه صاحــب نظــران و متخصصــان کیفیــت
بخصــوص اعضــای انجمــن مدیریــت کیفیــت و همــکاران
صدیــق درانجمــن اســتدعا دارم کــه دســت بــه دســت هــم
کمــک کنیــم در راســتای تحقــق اهــداف انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران قــدم برداریــم.
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یادداشت

فرشید شکرخدایی به مناسبت روز ملی کیفیت و ارائه خدمات فعالیت انجمن

ارتقای کیفیت و
استاندارد تولید؛ مقدمه
توسعه پایدار

بیســتوپنج ســال پیــش بــا پایــان هــدف یافتــن تدریجــی مشــکالت بعــد از جنــگ و بــا آغــاز ســالهای
ســازندگی بحــث کیفیــت در تولیــدات و خدمــات داخلــی مطــرح شــد .برخــی تولیدکننــدگان و ارائهدهنــدگان
خدمــات بــا پشــت ســر گــذاردن پســتی و بلندیهــای بســیار موفــق بــه دریافــت گواهینامــه اســتانداردهای
ســری ایــزو  ۹۰۰۰در بحــث مدیریــت کیفیــت و ســری ایــزو  ۱۴۰۰۰در بحــث محیطزیســت شــدند .دریافــت
ایــن گواهینامههــا مبیــن ایــن بــود کــه توجــه بــه ارتقــای کیفیــت تولیــد و خدمــات و حفاظــت از محیطزیســت
جــدی شــده و بــر رهــروان طریــق ورود بــه بازارهــای جهانــی و جلــب رضایــت مشــتریان داخلــی فــرض اســت
کــه بدیــن مهــم روی آورنــد .همیــن امــر موجــب شــد تــا مرحــوم میراحمــد ســادات ،رئیــس فقیــد ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران در ســال  ۱۳۷۶از دارنــدگان گواهینامههــای مدیریــت کیفیــت (ایــزو  )۹۰۰۰بهعنــوان
پیشــگامان مباحــث کیفیــت در کشــور ،دعــوت کــرد تــا بــا ایجــاد تشــکلی در مســیر کیفیــت قــدم بردارنــد و
درنهایــت انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران تأســیس شــد.
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انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بهعنــوان یــک تشــکل
حرف ـهای اســت کــه ،در  ۲۵ســال فعالیــت خــود بیــش از ۴۰۰
ســازمان ،شــرکت تولیــدی و خدماتــی دارای سیســتمهای
مدیریــت کیفیــت عضــو آن هســتند .ایــن انجمــن بــا تربیــت
 ۱۰۰۰ارزیــاب سیســتمهای مدیریــت کیفیــت نقــش پررنگــی
در گســترش فرهنــگ مدیریــت کیفیــت در کشــور ایفــا کــرده.
همچنیــن درزمینــه توســعه زیرســاختهای کیفیــت بــرای
بهتــر شــدن وضعیــت ســازمانها اقدامــات گســتردهای بــه
شــرح ذیــل را انجــام داده اســت:
معرفــی اصــول ،مبانــی ،سیســتمها ،ابزارهــا و اســتانداردهایمدیریــت کیفیــت ،بــرای اولیــن بــار در ایــران از طریــق
برگــزاری دههــا کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت کیفیــت،
صدهــا ســمینار و میزگــرد و اجــرای صدهــا دوره آموزشــی
بــرای دههــا هــزار نفــر از مدیــران ارشــد کشــور
توســعه دانــش مدیریــت کیفیــت و استانداردســازی بــا تألیــفو ترجمــه و انتشــار نزدیــک بــه صــد موضــوع کتابهــای
تخصصــی در بیــش از صــد هــزار نســخه ،ازجملــه «هندبــوک
جــوران» در پنــج جلــد بهعنــوان باالتریــن مرجــع علمــی
مدیریــت کیفیــت
ترویــج مبانــی و مفاهیــم مدیریــت کیفیــت در ســطح جامعــه،بــا بیســت ســال انتشــار منظــم «نشــریه کیفیــت و مدیریــت»
و ارائــه صدهــا مقالــه علمــی -تخصصــی در نشــریات مختلــف
در ایــران و خــارج از کشــور.
طراحــی «مــدل تحــول بــر محــور مدیریــت کیفیــت» وبرنامهریــزی و مشــاوره بــرای اســتقرار آن در ســطوح کالن
اجرایــی کشــور ازجملــه :معاونــت برنامهریــزی و نظــارت
راهبــردی رییسجمهــور (ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
کشــور) ،وزارت نیــرو ،وزارت دفــاع ،وزارت بهداشــت و درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،وزارت نفــت ،بیمــه مرکــزی ،چندیــن
اســتانداری و تعــدادی از ســازمانهای بــزرگ دولتــی و
عمومــی.
انجــام دههــا پژوهــش علمــی در زمینــهٔ مدیریــت کیفیــتو استانداردســازی بــا مفهــوم نویــن آن ،ازجملــه؛ موضــوع
بازنگــری قانــون قدیــم ســازمان اســتاندارد کــه منجــر بــه

تصویــب قانــون جدیــد «تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد»
شــد.
نمایندگــی ســازمان ملــی اســتاندارد از ســال  ۱۹۹۴تاکنــون در«کمیتــه فنــی  ۱۷۶ســازمان جهانــی اســتاندارد ،تدوینکننــده
اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت» و مشــارکت کلیــدی در
تدویــن اســتانداردهای ســری ایــزو  ۹۰۰۰بهخصــوص
اســتاندارد ایــزو  ۹۰۰۴بهعنــوان پیشــرفتهترین و جامعتریــن
اســتاندارد مدیریــت کیفیــت و همچنیــن همراهــی چنــد نفــر از
روســای اســبق ســازمان اســتاندارد در اجالسهــای ســازمان
جهانــی اســتاندارد کــه منجــر بــه عضویــت ایــران در هیــات
رئیســه ســازمان ایــزو شــد.
معرفــی مدلهــای جوایــز کیفیــت و ســرآمدی بــرایاولیــن بــار در ایــران و طراحــی مــدل بومــی ارزیابــی کیفیــت،
تندیــس ،لوگــو ،وبســایت و … و ســاماندهی اجــرای
شــانزده دوره «جایــزه ملــی کیفیــت ایــران» بهعنــوان مجــری
و برگزارکننــده شــامل طراحــی دورههــای آموزشــی ،آمــوزش و
تربیــت نزدیــک بــه هــزار نفــر ارزیــاب ،اجــرای کامــل فراینــد
ارزیابــی و برگــزاری مراســم ســاالنه و اعطــای جوایــز در
باالتریــن ســطح کیفــی ،در مــدت نزدیــک بــه بیســت ســال،
تمامـ ًا بــا صــرف منابــع مالــی انجمــن و بــدون دریافــت هرگونه
وجــه و یــا ایجــاد بــار مالــی بــرای ســازمان ملــی اســتاندارد.
پایهگــذاری نهضــت کیفیــت در کشــور و طراحــی مــدلراهبــردی تحــول ،و مشــارکت محــوری در تدویــن راهبردهــای
آن ازجملــه طــرح جــاری تدویــن ســند جامــع تحــول و نقشــه
راه نظــام استانداردســازی و مدیریــت کیفیــت کشــور ،طــرح
مدیریــت کیفیــت صــادرات مصــوب شــورای عالــی صــادرات،
برنامــه راهبــردی مدیریــت کیفیــت واردات توســط ســازمان
اســتاندارد ،مشــارکت در تدویــن دههــا آییننامــه دســتورالعمل
و روشهــای اجرایــی ســازمان اســتاندارد و انجــام اقدامــات
زیربنایــی بــرای اجرایــی شــدن آنهــا.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران  ۲۵ســال اســت کــه بــرای
ارتقــای کیفیــت و اســتاندارد خدمــات و تولیــد ایرانــی تــاش
میکنــد و معتقــد اســت کــه توجــه بــه ایــن حــوزه مقدمــه
توســعه پایــدار اســت.
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کیفیت حکمرانی
وآثارآن در توسعه کشور
حسن فروزان فرد

عضو هیات مدیره انجمن و رییس کمیسیون

حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران
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در طــول ســه دهــه گذشــته در بخــش خصوصــی فعــاالن
اقتصــادی و ارائــه دهنــگان خدمــات ،تولیــد کننــدگان کوچــک
و بــزرگ آگاهــی روز افــزون مدیــران وکارکنــان توجــه وتمرکــز
کیفــی توســعه یافتــه و دســتاوردهای ارزنــده ای را رقــم زده
اســت.
مــا در ایــن مســیر بــا اســتانداردهای متنــوع بیــن المللــی آشــنا
و بــه جــاری ســازی موثــر آنهــا نزدیــک و نزدیــک تــر شــدیم و
از محــل بــکار گیــری ان هــا دســتاوردهایی درزمینــه ی بهبــود
کیفیــت و جلــب رضایــت مشــتریان و توجــه بیشــتربه ذینفعــان
دســت یافتیــم .بنظــر مــی رســد وقــت آن رســیده اســت
کــه مجموعــه حاکمیــت بیــش از پیــش بــه عنصــر کیفیــت
در رفتــار حکمرانــی خــودش توجــه داشــته باشــد تــا فعالیــت
هایــی کــه درایــن عرصــه و درســطوح پاییــن تــری در بیــن
فعــاالن اقتصــادی و گــروه هــای مختلــف اجتماعــی صــورت
میگیــرد در یــک بســتر شایســته  ،دســتاوردهای ارزندهــای را
حاصــل کنــد.
امــروزه درواقــع دســتاوردهای یــک حکمرانــی خــوب را مــی
شــود بــه ســه عنصــر کلیــدی در چهارچــوب قانــون مــداری
و قانــون منــدی ،مشــروعیت و مشــارکت عمومــی بــه آنهــا
دســت یافــت و بــه جمــع بنــدی رســید.
حکمرانــی خــوب موقعــی شــکل میگیــرد کــه هیــات حاکمــه
بــر پیــاده ســازی یــک نظــام سیاســی مناســب بــا فرآیندهــای
تعریــف شــده و ارتباطــات مناســب بیــن آنهــا اصــرار ورزد و در
قالــب یــک نظــام تصمیــم گیــری شایســته  ،زمینــه قانــون

منــدی را در جامعــه فراهــم کنــد .توجــه بــه مشــارکت دادن
نهادهــا و گــروه هــای مختلــف مردمــی را بــرای پذیــرش
آن توســط مــردم زمینــه ی مشــروعیت را بــرای یــک نظــام
سیاســی و حکمرانــی فراهــم کنــد و درنهایــت شــکل اثــر
گــذاری و رای دهــی و همراهــی در رســیدن بــه اجمــاع از
طــرق دمکراتیــک و منطبــق بــر نیازهــای دینفعــان ،بتوانــد
زمینــه ی مشــارکت را درجامعــه پیــش ببــرد.
بنــا بــر ایــن مفاهیــم کلیــدی ،قانــون منــدی مشــروعیت و
مشــارکت آیتــم هــای اصلــی هســتند کــه وقتــی در کنــا رهــم
قــرار میگیرنــد ،خروجــی هــای ارزنــده و بــا کیفیتــی ایجــاد مــی
شــود کــه بعنــوان دســتاوردهای تــاش هــای جامعــه در مســیر
توســعه قابــل توجــه خواهــد بــود.
ایــن روزهــا بــا بحــران گوناگونــی بحــران هــا مواجــه هســتیم
؛ بحــران آب و تنــش هــای جــدی در عرصــه ی آب در کشــور
شــکل گرفتــه و متاســفانه بــر دامنــه آن هــم افــزوده مــی
شــود ،بحــران کســری بودجــه تــورم زا  ،بحــران افــول نــا
هنجــار ســرمایه اعتمــاد عمومــی و اجتماعــی ،همچنیــن
موضوعــات متنــوع زیســت محیطــی کــه نشــانی اســت ازکــم
توجهــی و رفتــار نامتناســب بــه ایــن حــوزه ،بحــران بیــکاری
و مهاجــرت نخبــگان و جوانــان و ده هــا بحــران جــدی دیگــر
بــا وجــود اینکــه تــک تــک دســتگاه هــا و افــراد در فضــای
حاکمیتــی مــا ممکــن اســت کمــا بیــش تــاش الزم را از
نظــر خودشــان بــرای اداره امــور داشــته باشــند  ،امــا بنظــر
مــی آیــد فرایندهایــی کــه در کنــار هــم قــرار اســت روی

خروجــی هــا متمرکــز باشــند ،تــک بــه تــک و بــر اســاس
اندیشــه هــای گروهــی و فــردی ،کارهایشــان را انجــام میدهنــد
و دستاوردهایشــان زمینــه ســاز توســعه نیســت.
در ادامــه بایــد تاکیــد کنــم کــه اگرصرفـ ًا کیفیــت را در ســطح
بنــگاه هــا و در ســطح فعالیــت فعــاالن اقتصــادی ،تولیــد
کننــدگان و عرضــه کننــدگان خدمــات مــورد بررســی قــرار
دهیــم و تــاش کنیــم کــه آنهــا را متقاعــد کنیــم کــه رفتــار بــا
کیفیــت داشــته باشــند؛ لزومــا ،نمیتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه
هــر آنچــه در عرصــه ی کیفیــت بایــد اتفــاق بیفتــد  ،رخ دهــد.
امــروز روز ملــی کیفیــت اســت و وقتــی از روز کیفیــت صحبــت
مــی کنیــم منظورمــان ایــن اســت کــه قــرار اســت یــک نشــانه
گــذاری جــدی داشــته باشــیم بــرا ی توجــه بــه همــه ی انــواع
چالــش هــای کیفــی کــه در جامعــه بــا آنهــا مواجــه هســتیم.
شــوربختانه حکمرانــی نــا مطلــوب و نــا کارآمــدی حاصــل
از آن  ،تــاش هــای بســیاری از فعــاالن اقتصــادی  ،تولیــد
کننــدگان و اراریــه دهنــدگان خدمــات  ،بــرای تحقــق و توســعه
کیفیــت را بــا مشــکالت جــدی مواجــه کــرده اســت.
توصیــه میکنیــم کــه مجموعــه نظــام حکمرانــی بیــش از
پیــش بــه مفاهیــم حکمرانــی خــوب بــا نــگاه حرفهــای و
نمونــه هــای بیــن المللــی توجــه داشــته باشــد و از فرصــت
هــای باقــی مانــده بــرای ایجــاد تغییــرات اساســی در عرصــه
حکمرانــی بهــره بگیــرد.
حکمرانــی عرصه هــای مختلفــی دارد؛ حکمرانی عمومــی ،حکمرانی
خصوصــی در عرصــه ی شــرکتی مــورذ توجــه و پــیگیــری
هســتند و حتــی در یــک شــرکت هــم اگــر مکانیزمــی کــه
بعنــوان حکمرانــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد ،یعنــی ترکیــب
درســت هیــات مدیــره  ،برگــزاری بموقــع و شــکلگیــری
درســت هیــا ت مدیــره ،برگــزاری جلســات بموقــع  ،تصمیــم
گیریهــای درســت همگــی زمینــه هــای الزم را میتوانــد فراهــم
کنــد بــرای تعامــل بــا مجریــان طــرح  ،مدیــران عامــل و
همینطــور صاحبــان فرآیندهــا .
اگــر ارتباطــات بــه انــدازه ی کافــی روشــن نباشــد و اگــر
انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره بــا دقــت و کیفیــت انجــام
نشــود و اگــر هیــات مدیــره بــه وظایــف خــود آشــنا نباشــد
یــا عمــل نکنــد و اگــر بازرســانی کــه وظیفــه ی کنتــرل را
بــر عهــده دارنــد بــه نفــع اعضــای شــرکت بــه عنــوان عضــو
شــرکت و بــه عنــوان ســهامداران بــا دقــت عمــل نکننــد ؛
هرکــدام از ایــن کــم کاری هــای میتوانــد زمینــه ی حکمرانــی

را در حــوزه ی شــرکت دچارآســیب کنــد و در ســطح ملــی
هــم در واقــع همیــن موضــوع وجــود دارد.
دقــت بفرماییــد کــه مقــررات قــوای ســه گانــه در تعامــل بــا
هــم بموقــع زمینــه ســاز بــر قــراری ارتبــاط درســت بــرای
شــکل گیــری یــک میکانیــزم ســالم باشــد .
در اینجــا مثالــی از مکانیــزم هایــی کــه درســت کار نمیکنــد و
حاکمیــت را دچــار گرفتــاری میکنــد ذکــر میکنــم :
مث ـ ً
ا قانــون در کشــور مــا قــرار اســت چگونــه آمــاده ســازی
شــود و چگونــه تصویــب و اجــرا شــود؟
طــرح ریــزی اولیــده اینگونــه اســت کــه قــرار اســت مجریــان
یــا دولــت مــردان بــا توجــه بــه آنچــه در امــر اجــرا بــا آن
برخــورد میکننــد و دریافــت اطالعــات از ذینفعــان پیشــنهادهای
الزم را بــرای اصــاح قوانیــن یــا ترتیــب دادن قوانیــن جدیــد
در قالــب مکانیزمهــای داخــل دولــت  ،خــرد جمعــی دولــت بــا
همراهــی مخاطبــان و ذی نفعــان بــه صــورن یــک الیجــه
آمــاده وپــس ازآنکــه هماهنگــی الزم بیــن اعضــای دولــت کــه
بعــداً مجریــان ایــن قانــون خواهنــد بــود  ،ایجادکردنــد  ،آن را
تصویــب کننــد.
و اعــام کننــد کــه اگــر ایــن قانــون بــه ایــن مشــخصات
تهیــه شــده و مــا هــم دقــت هــای الزم را داشــتیم و توســط
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی مطــرح بشــود و
کمیســیون مربوطــه بــه موضــوع رســیدگی کنــد و اگــر درســت
تشــخیص داد ،گام هــای اولیــه را بــا دعــوت از ذی نفعــان
درســطوح مختلــف بــرای شــنیدن صحبتهــا و و راهبردهــای
آنهــا در جهــت بهبــود اموربراشــته شــذه و بعــد هــم در نهایــت
زمینــه فراهــم شــود بــرا ی اینکــه یــک قانونــی بــا کیفیــت
مناســب در نظــر گرفتــه یــا اصــاح مناســبی در مــوردش اتفــاق
بیفتــد و پــس از آن هــم قــوه قضاییــه زمینــه ســاز دقــت نظــر
بــه نحوهــی اجــرای قانــون باشــد و بصــورت مســتقل از قــوای
دیگــر در برابــر قانــون شــکنی و تمــرد از قانــون یــا ســوء
اســتفاده از قانــون  ،اقــدام کنــد  .البتــه ایــن چرخــه قــرار بــوده
کــه زمینــه یــک نظــام قانــون گــذاری را بررســی و شایســتگی
در مکانیــزم حکمرانــی مــا را خیلــی ســاده و خیلــی خالصــه
فعــال کنــد.
همــه ی آن رفتارهایــی کــه ایــن چرخــه را مختــل میکنــد،
میتوانــد زمینــه ســاز بهــم ریختگــی یــک حکمرانــی باشــد،
نمونــه مهــم اینکــه دولــت بــه عنــوان کســی کــه قــرار اســت
بموقــع متــن قانــون جدیــد را آمــاده کنــد یــک اصالحیــه

33

مناســب و بموقــع ارائــه دهــد ،در زمــان آن اقــدام بــه ایــن
کار نکنــد و بموقــع از ظرفیتهــای دانــش و تجربــی کارشناســان
خــود اســتفاده نکــرده و روزگار را بــه تعلــل بگذراننــد و آنجایــی
کــه بایــد اصــاح اتفــاق بیفتــد یــا قانــون جدیــدی مــور انتظــار
اســت در ایــن زمینــه کوتاهــی صــورت بگیــرد.
نمونــه هــای فراوانــی در ایــن زمینــه طــی ســالهای گذشــته
شــاهد بودیــم کــه در واقــع اندیشــه هــا و سیاســت هایــی کــه
در دولــت حاکــم بــوده کــه زمینــه ی ایــن را فراهــم کــرده تــا
آنچــه موظــف بودنــد انجــام دهنــد و یــا در مقابــل موضوعــی
کــه بایــد بموقــع اظهــار نظــر مــی شــده تــا الیحــه مناســب
را آمــاده کننــد  ،نســبت بــه آن بــی توجهــی شــده تفــره رفتنــد
و در نهایــت باعــث توقــف ایــن نظــام قانــون گــذاری شــده
اســت.
مرحلــه ی بعــد کــه ممکــن اســت خطــا اتفــاق بیفتــد در مجلس
شــورای اســامی اســت کــه وظیفــه وضــع قوانیــن و نهایــی
کــردن آنهــا را دارد و بیــش از انکــه توجهــش بــه لوایــج باشــد
و تــاش بــرا ی اینکــه دولــت را بــا وظیفــه خــودش آشــنا
کنــد و تحــت فشــار قــرار داده دولــت بموقــع ودرســت لوایــح
مختلفــی کــه مــورد نیــاز مجلــس اســت را آمــاده و در اختیارش
قــرار دهــد  ،یــک ســری افــراد مســیری کــه بــرای روز
مبــادا طراحــی شــده را تبدیــل کننــد بــه یــک اتوبــان .یعنــی
اینکــه هــر جایــی فکــر کردنــد بایــد اصالحــی اتفــاق بیفتــد ،
خودشــان بــا ظرفیــت محــدود و بــا همراهــی تعــداد معــدودی
حــدود ده پانــزده نفــر اعضــای خودشــان تصمیــم بگیــرد کــه
یــک طــرح را بــه صحــن مجلــس بفرســتند و از ایــن طریــق
ارائــه طرحهــا و صالحــات ســازماندهی شــود.
وقتــی کــه ایــن تعــدا د زیــاد مــی شــود و تنــوع زیــاد میشــود،
دولــت عم ـ ً
ا دور میخــورد و همیــن جــا اختــال جدیــدی در
مکانیــزم حکمرانــی حاصــل مــی شــود ،در حالــی کــه ایــن
درســت اســت کــه مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان
محتــرم اجازهــی ارائهــی طــرح دارنــد امــا قــرار نیســت طــرح
هــا ی ارائــه طــرح جایگزیــن مکانیــزم شــناخته شــده طراحــی
و اصــاح قوانیــن باشــد کــه آن هــم توســعه قوانیــن اســت.
درواقــع نمونــه هــای فراوانــی از ایــن موضــوع را میتــوان
ذکــر کــرد کــه االن اتفــاق میافتــد و هــر یــک ازآنهــا نوعــی
از اتفاقهایــی اســت کــه بــر مکانیــزم حکمرانــی ضربــه وارد
میکنــد ،یــا حتــی مواقعــی کــه الزم اســت توســط دســتگاههای
کنترلــی کــه دردولــت طراحــی شــده یــا دســتگاه هایــی کــه
در قــوه قضاییــه بــرا ی کنتــرل طراحــی شــده بــه موضوعــات
ورود پیــدا کــرده و پــی گیــری هــای الزم انجــام شــود از
افــرادی کــه بایــد پاســخگو باشــند در ایــن زمینــه  ،شــاهد
هســتیم بــه دالیلــی ورود انجــام نمــی شــود و روابــط غیرحرفــه
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ای ؛ سیاســی یــا شــخصی زمینــه ســاز ایــن موضــوع میشــود
کــه دســتگاههای حاکمیتــی کــه جنبــه کنتــرل دارنــد وظیفــه
خودشــان را بموقــع انجــام ندهنــد.
در واقــع ایــن موضــوع را بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر
مکانیــزم هــای حکمرانــی در ســطح یــک شــرکت یــا در
ســطح یــک جامعــه هــدف گــذاری هــای آن را پشــتیبانی و
حمایــت نکننــد ،نمــی توانیــم امیــدوار باشــیم کــه دســتآوردهای
ارزندهــای حاصــل شــود.
اینکــه عرایــض بنــده چــه ارتباطــی بــه موضــوع کیفیــت
داشــت بایــد بگویــم؛ تــا زمانــی کــه تــاش نکنیــم در حوزهــی
حکمرانــی عناصــری کــه زمینــه هــای حکمرانــی را در ســطح
کشــور فراهــم مــی کننــد از دیــدگاه کیفیــت بازشناســی کنیــم
و نــگاه فراینــدی در عرصــه ی حکمرانــی جــاری و ســاری
نشــود و بــه مفهــوم حکمرانــی کیفیــت توجــه نشــان داده
نشــود  ،تالشــها در ســطوح خــرد بیــن فعــاالن اقتصــادی و
تولیــد کننــدگان بــرا ی توســعه موضــوع کیفیــت  ،خروجــی
هــای مــورد انتظــار را بــه ارمغــان نخوهــد آورد.توســعه کیفیــت
نیازمنــد حکمرانــی مطلــوب و خــوب و بــا کیفیــت اســت.در
 ISOO9001وقتــی بــه مفهــوم کیفیــت توجــه شــود آنچــه
مــد نظــر اســت برداشــت و نــگاه مــردم از موضــوع کیفیــت
اســت نــه آنچــه کــه یــک حکمرانــی از کیفیــت و انــدازه

گیــری و درجــه بنــدی هایــی کــه از طریــق گــزارش هــای
مســئولین اتفــاق مــی افتدمــد نظــر دارد.حکمرانــی بــا کیفیــت
یعنــی حکمرانــی عمــوم جامعــه ،فعــاالن اقتصــادی  ،نهادهــای
مختلــف اجتماعــی و مــردم از ایــن نــوع حکمرانــی رضایــت
داشــته باشــند وبرداشــتی خــوب از شــکل انجــام فعالیتهــا
و ســرعت آنهــا و دقــت انجــام آنهــا و ارتبــاط بیــن اجــزاء
حاکمیــت داشــته باشــند و آن را بــه عنــوان یــک نظــام خــوب
بپذیرنــد .
دروقــع در اینجــا بایــد بــه دوســتان در مجموعــه هــای
حاکمیتــی یــادآوری کــرد کــه مــا بــه عنــوان انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران و یــک نهــاد غیــر دولتــی " ”NGOبــه عنــوان
یــک گروهــی کــه در حوزهــی کیفیــت فعالیــت مــی کنیــم ،
امــروز میخواهیــم در روز ملــی کیفیــت بــه مجموعــه حکمرانــی
کشــورمان در قوهــی قضائیــه و قوهــی مقننــه و مجریــه،
عــرض کنیــم کــه مــا بــه عنــوان فعــاالن اقتصــادی در صحنــه
ی تولیــد و ارئــه ی خدمــات سالهاســت کــه خودمــان را محدود
میکنیــم و خودمــان را موظــف بــه شناســایی اســتانداردها در این
بخــش میدانیــم و بــرای پیــاده ســازی آنهــا در ســطح داخلــی و
شــرکت هــا داریــم ســعی میکنیــم بــا وجــود همــه محدودیــت
هــا یــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم  ،مفاهیــم کلــی را بختــر
از روزهــای قبــل بشناســیم و بــا مشــتریان ارتباطــات بهتــری

برقــرار کنیــم و ذی نفعــان را شناســایی کــرده و ارتباطمــان را
بــا آنهــا بــه گونــه ای بهبــود ببخشــیم کــه خروجــی هــای بــا
کیفیــت تــر باشــد .
عزیــزان و بزرگــوران مجموعــه ارزنــده و گســترده
جاکمیت،جمهــوری اســامی ایــران ؛ بــه عنــوان یــک ان جــی
او بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی و عالقمنــد در عرصــه ی
کیفیــت  ،یــادآوری میکنیــم کــه بــدون توجــه جــدی مجموعــه
حاکمیــت بــه مفهــوم کیفیــت و بــه رضایــت مشــتریان کــه
رضایــت عمــوم جامعــه اســت رضایــت عمومــی فعــاالن
اقتصــای و رضایــت عمومــی ســازمان هــای مــردم نهــاد از
همــه اداره امــور در کشــور اســت  ،زمینــه بــرای توســعه کیفیــت
در عرصــه خــرد فراهــم نمیشــود.
کیفیــت آن لحظــه ای شــکل میگیــرد کــه شــما برداشــت ئــی
نفعــان ارزش باالتــر و واالتــر قائــل باشــید تــا بــرای گــزارش
کاری کــه از مســئولین دریافــت میکنیــد.
مــن بــه نوبــه خــودم بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــاد ی و یــک
عضــور کوچــک از جامعــه کیفیــت بــه مجموعــه حاکمیــت
عــرض میکنــم  ،اگــر عالقمنــد هســتیم وشــعار کیفــی میدهیــم
و شــعار بهبــود اصــاح میدهیــم ؛ در واقــع الزم اســت کــه
در ســطح حاکمیــت همــه رفتارهایــی کــه مشــاهده میکنیــم و
اتفاقاتــی کــه مالحظــه میشــود از جنــس توجــه کیفیــت باشــد.
همانطــور کــه در ســازمان هــا یمــان اســتانداردهای شــناخته
شــده ملــی و بیــن المللــی را بــه عنــوان نمونــه کار در دســتور
کار خــود قــرار میدهیــم بــرا ی ارتقــاء وضعیــت کیفیــت
خودمــان انتظــار داریــم در ســطح حاکمیــت هــم نمونــه هــای
موفــق در عرصــه هــای مختلــف حاکمیتــی مــورد توجــه قــرار
بگیــرد و بــا برقــراری ارتباطــات درســت بــا نمونــه هــای موفــق
عرصهــی بیــن المللــی  ،راه هــای رفتــه را تکــرار نکنیــم و
زمــان را بــه رســمیت بشناســیم  ،منابــع محــدود کشــورمان
را بــه رســمیت بشناســیم و یــک نظــام حکمرانــی بهتــر و بــا
کیفیــت تــر را طراحــی و اجــرا کنیــم.
تــا هــم در عرصهــی اقتصــاد و فعالیــت هــای خــرد اقتصــادی
کــه مشــغول آن هســتیم ،بتوانیــم دســتاوردهای بهتــری داشــته
باشــیم.
سپاســگزارم از همراهــی دوســتان و همراهــان و امیــدوارم
بــه عنــوان یــک « »NGOدر کنــار هــم بتوانیــم هــم
مســئولیتهای شــخصی خودمــان و هــم مســئولیت هــای
شــرکتی را بدرســتی پیــش ببریــم و در عرصهــی حکمرانــی
شــراکتی بتوانیــم رفتارهــای حرفــه ای پیــش روداشــته باشــیم
و وقتــی در کنــار هــم قــرار میگیریــم بــر اندیشــه هــای
حکمرانــان تاثیــر گــذار باشــیم و توجــه آنهــا را در زمینــه ی
افزایــش کیفیــت حکمرانــی معطــوف نماییــم.
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سيستم هاي حمل و نقل و
بـهبـود كيـفيـت
زندگـي شهـري
بابك راهنورد

کارشناس ارشد حمل و نقل

گســترش روزافــزون جمعيــت كالن
شــهرها و موضوعاتــي نظيــر ناهنجــاري
هــاي بصــري و زيســت محيطــي ،ترافيــك
وآلودگــي هــوا مديريــت شــهري را در ايــن
مســير قــرار مــي دهــد كــه راهكارهــاي
كارآمــدي نظيــر توســعه پايــدار را اتخــاذ
كننــد.
در كشــورهاي در حــال توســعه نظيــر ايران
بــه دليــل نارســايي و كمبــود ســرمايه
گــذاري هــاي انجــام شــده در امــور زيــر
بنايــي جامعــه ،نيــاز به ســرمايه گــذاري در
بخــش حمــل و نقــل بــه مــوازات توســعه
اقتصــادي بيشــتر احســاس مــي شــود .
بــه طــور كلــي حمــل و نقــل معمــوال يــك
دهــم ارزش افــزوده اكثــر اقتصادهــا را بــه
صــورت مســتقيم شــامل مــي شــود و اگــر
بــه طــور غيــر مســتقيم بــه آن بنگريــم
توســعه سيســتمهاي حمــل و نقــل جــزء
پايــه هــاي رشــد اقتصــادي بــوده و نقــش
اساســي را بــراي پروســه هــاي توســعه
ايفــا مــي كننــد.
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دسترســی مناســب بــه امکانــات و مراكــز اقتصــادی از خصوصیات
بــارز زندگــی شــهری بهحســاب میآیــد .بــر همیــن اســاس
وجــود وســایل حملونقــل کافــی و قابلدســترس بــرای مــردم
شــهرها کــه بتواننــد فاصلــه بیــن محــل زندگی تــا محــل کار خود
را بــا آن طــی کننــد بســیار پراهمیت اســت و این شــاخص شــامل
وســایل حملونقــل عمومــی و خصوصــی میشود .کارشناســان
دریافتهانــد کــه شــهرهای بهطورکلــی ،خصوصیــات زیرســاختی
کــه سیســتم حملونقــل را تعریــف میکنــد ،شــامل اتصال و
ســطح پوشــش جادههــا ،کیفیــت جادههــا و رســانههای ریلــی
و دیگــر رســانههای دسترســی میشــود و شــهرهای امــروزی
نیــز دارای انــواع سیســتمهای حملونقــل ازجملــه تاکســی،
اتوبــوس و متــرو هســتند .بــا اینوجــود دوچرخــه نیــز از وســایل
حملونقلــی بــوده کــه در ســالهای گذشــته توانســته محبوبیــت
زیــادی در بیــن شــهروندان بــه دســت آورد.
سيســتم هــاي حمــل و نقــل و كيفيــت زندگــي
شــهري
مطالعــات نشــان میدهــد پیــادهروی و دوچرخهســواری نقــش
مهمــی در توســعه شــهرها و دسترســی بــه شــهر دوســتدار
محیطزیســت دارنــد .حتــی در شــهرهایی کــه از ســطح ثــروت
یکســانی برخوردارنــد ،ســهم ســفرهای موتــوری و غیــر موتــوری
شــخصی در ســالهای گذشــته تفــاوت زیــادی داشــته اســت.
بهعنوانمثــال بیــش از  90درصــد از ایــن ســفرها در برخــی از
شــهرهای شــمالی آمریــکا ،در مقایســه بــا توکیــو و هنگکنــگ
کــه  15درصــد اســت ،بــا خــودروی شــخصی انجــام میشــود.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه ســفر بــا وســایل نقلیــه غیــر
موتــوری در بســیاری از شــهرها رونــد رو بــه رشــدی دارد .چراکــه
فقــط در آمریــکا درصــد باالیــی از مــردم از وســایل نقلیــه موتوری
اســتفاده میکننــد.
بیشــترین تغییراتــی کــه در طــول زمــان و در  5دهــه گذشــته در
سیســتم حملونقــل شــهرها رخداده ،رشــد ســریع موتوریزه شــدن
و اســتقبال از وســایل غیــر موتــوری و عمومــی اســت .در طول این
دوره ،ســهم حملونقــل عمومــی در ناحیــه شــهری یــا ثابــت بوده
یــا کاهــش تقریبــی در برخــی از شــهرهای جهــان داشــته اســت،

درحالیکــه اســتفاده از دوچرخــه و پیــادهروی بیشــترین افزایــش را
نشــان میدهــد .گرچــه ایــن دو در کنــار یکدیگــر همچنــان 70
درصــد از ســفرهای درونشــهری را در آفریقــا ،بیــش از  50درصــد
در شــهرهای چیــن و بیــش از  33درصــد در شــهرهای هندوســتان
را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
بــر اســاس گزارشهــای موجــود ،در کشــورهای درحالتوســعه و
توســعهیافته ،ســطح باالیــی از هماهنگــی میــان اســتفاده متفــاوت
از سیســتمهای حملونقــل متفــاوت و طبقــات اجتماعــی وجــود
دارد .چراکــه معمــو ًال افــراد فقیــر سیســتمهای حملونقــل
عمومــی ،دوچرخــه و پیــادهروی را ترجیــح میدهنــد ،درحالیکــه
ثروتمنــدان وســایل حملونقــل موتــوری شــخصی را انتخــاب
میکننــد .بااینوجــود در مناطــق متراکمتــر ارائــه خدمــات
حملونقــل نیــز معمــو ًال بهتــر اســت،مناطقی کــه جمعیــت
کمتــری دارنــد و ایــن خدمــات ارتباطــی بــه فقیــر یــا غنــی بــودن
جامعــه نــدارد.
كيفــي ســازي حمــل و نقــل و توســعه اقتصــادي
شــهرها
امــروزه شــهرها و دولتهــا فرصتــی اســتثنایی بــرای ایجــاد
زیربنــای جدیــد بــرای مرحلــه بعــدی توســعه اقتصــادی و ایجــاد
ثــروت در اختیاردارنــد کــه از پارامترهــای اصلــی ایــن توســعه
حملونقــل شــهری بــا اولویتدهــی حملونقــل عمومــی
بهجــای ادامــه دادن ســاخت بزرگراههــا و حمایــت از صنعــت
اتومبیلســازی کــه منجــر بــه حادتــر شــدن مشــکالت کنونــی
موجــود در کالنشــهرها نمــود پیــدا میکنــد .بــا اســتراتژی
رؤیایــی و بلنــد پروازانــه میتــوان تغییــرات اساســی ایجــاد نمــود.
باقابلیتهــای موجــود در بخــش حملونقــل عمومــی امــکان
بهبــود محیــط شــهری و ایجــاد فرهنــگ تجــاری و اقتصــادی
جدیــدی بــرای شــهروندان فراهــم خواهــد شــد.
همانگونــه کــه در برخــی از کالنشــهرهای توســعهیافته نیــز
بــه انجــام رســیده هدفگــذاری بــر ایــن اســت کــه متوســط
ســهم حملونقــل عمومــی در سراســر جهــان در ســال 2025
دو برابــر گــردد .بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه ایــن میــزان رشــد
دسـتاندرکاران امــر بایــد بــه تعهداتشــان عمــل نمــوده و گامهای
اساســی را در راســتای تأمیــن امکانــات و ایجــاد ظرفیــت بردارنــد.
مدیریــت حملونقــل عمومــی در شــهرها بــدون مدیریــت
تقاضاهــای ســفر مؤثــر نخواهــد بــود زیــرا رفتــار جابجایــی
شــهروندان توســط عوامــل گوناگونــی از قبیــل میــزان راحتــی
وســیله چگونگــی دسترســی قیمــت بلیــت میــزان جذابیــت
سیســتمهای حملونقــل عمومــی و غیــره شــکل میگیــرد .لــذا

بــا برجستهســازی و ارتقــاء آگاهــی مســئولین شــهری نســبت بــه
ارزش فضــای شــهری و اســتفاده بهینــه از ایــن فضاهــا ،توســط
حمــل نقــل عمومــی موجــب بــاز نگهداشــتن آن بــرای اســتفاده
کلیــه اعضــاء جامعــه میگــردد.
ديــدگاه مديــران حــوزه حمــل و نقــل شــهري و
كيفيــت زندگــي شــهروندان
در دو دهـهی اخیــر خصوصـ ًا در ایــن دهــه ،رهبــران و مســئوالن
محلــی ،برنامــه ریــزان شــهری و تصمیــم گیــران در گوشــه و
کنــار جهــان در تالشانــد تــا بــر جذابیــت سیســتمها بیفزاینــد.
ایــن افــراد معتقدنــد کــه تصــورات شــهروندان از حملونقــل
عمومــی شهرشــان تأثیــرات بســیاری در شــکلگیری نیازهــا
و ســبک زندگــی شــهروندان بهعنــوان محــرک برنامهریــزی
ســرمایهگذاری و ارائــه خدمــات حملونقــل عمومــی باکیفیــت
بــاال میباشــد .الگوهــای مصــرف مــدرن در جامعــه نیازهــا
و عــادات جدیــدی را ایجــاد مینمایــد و شــهروندان انتخــاب
گســتردهتری را بیــن روشهــای گوناگــون دارنــد و همچنیــن
حملونقــل را بــا ســایر خدمــات مقایســه میکننــد.
سیســتم منابــع آنهــا گســتردهتر میشــود و تحــت تأثیــر میــزان
درک آنهــا از کیفیــت در ســایر بخشهــا قــرار میگیــرد.
بنابرایــن تغییــر نگــرش مدیــران شــهری و همجهــت شــدن
بــا خواس ـتها و نیــاز شــهروندان جهــت تضمیــن ارائــه خدمــات
بــا ســطح کیفــی باالتــر امــری ضــروری میباشــد .مســافرین
بــه دنبــال شــیوههای جابجایــی ســریع ایمــن مطلــوب پــاک و
باقیمــت مناســب همــراه بــا دسترســي هســتند.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مســافران نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه
خواســتههای آنــان توســط ســازمانهای حملونقــل عمومــی
میباشــند و ضــرورت امــر ایجــاب میکنــد کــه احتــرام و
توجــه ایــن ســازمانها بــه مســافران آشــکار و نمایــان باشــد و
ایــن مســتلزم افزایــش تجربــه ســفر و رفــع برخــی مــوارد منفــی
ضمنــی و موانــع روانــی اســت .افزایــش کیفیــت ســبب تجربــه
ســفر مطلــوب همــراه بــا تغییر رفتــار خواهــد بــود و ایــن جابجایی
در طــرز نگــرش موجــب ارتقاء ســطح آگاهــی شــهروندان و تبدیل
حملونقــل عمومــی بــه اولویــت اول مســئولین و مســافران
میگــردد.
بــا رشــد ســريع اقتصــادي بهویــژه در كشــورهاي درحالتوســعه
مشــاهده ميشــود كــه مــردم از مناطــق روســتايي بــه شــهرها
مهاجــرت كردهانــد و انتظــار فرصتهــاي شــغلي در بخشهــاي
صنعتــي بــه همــراه انتظــار درآمــد بــاال ،موجــب افزايــش تقاضــا
بــراي خــودروي شــخصي شــده اســت .تأكيــد بــر حملونقــل
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عمومــيو جايگزينــي آن بــا خــودروي شــخصي ،رونــدي
اســت كــه در برخــي كشــورها يكــي از مهمتريــن تأكيــد بــر
ي و جايگزينــي آن بــا خــودروي شــخصي،
حملونقــل عمومــ 
رونــدي اســت كــه در برخــي كشــورها يكــي از مهمتريــن
روشهــاي كاهــش متوســط مســافت ســفر شناختهشــده اســت.
لــذا میــزان آشــفتگی اقتصــادی و مالــی کنونــی حاکــی از وجــود
بحرانــی سیســتمی اســت که مســتلزم تغییراتی اساســی میباشــد.
هماکنــون لحظــه ایجــاد تغییــر اجتماعــی و کنار گذاشــتن ســبک
زندگــی وابســته بــه اتومبیــل اســت .حملونقــل عمومی مشــاغل
ســبز محلــی را ایجــاد مینمایــد.
موضــوع ترافیــک در هــر جامعــه یــک واقعیــت اجتماعــی اســت،
کــه ناشــی از مســائل مختلــف شــکل میگیــرد .بارزتریــن نکتــه
اینجاســت ،انســانی کــه بــا تمــام توانمندیهــای خــود توانســته
بــر صنعــت فائــق آیــد و در جهــت راحتــی زندگــی خــود ماشــین
را اختــراع کنــد و بهتریــن جادههــا و امکانــات را بــرای زندگــی
بــدون دغدغــه خــود فراهــم نمایــد ،عالیتریــن قوانیــن را بــرای
حــل معضــل ترافیــک تدویــن کنــد ،لیکــن نقــش انســانی خــود را
در حــل مشــکل ترافیــک نادیــده گرفتــه اســت .اهمیــت موضــوع
ترافیــک در هــر جامع ـهای یــک واقعیــت اجتماعــی اســت ،کــه
ناشــی از مســائل مختلــف شــکل میگیــرد.
بارزتریــن نکتــه اینجاســت ،انســانی کــه بــا تمــام توانمندیهــای
خــود توانســته بــر صنعــت فائــق آیــد و در جهــت راحتــی زندگــی
خــود ماشــین را اختــراع کنــد ،و بهتریــن جادههــا و امکانــات را
بــرای زندگــی بــدون دغدغــه خــود فراهــم نمایــد ،عالیتریــن
قوانیــن را بــرای حــل معضــل ترافیــک تدویــن کنــد ،لیکــن نقش
انســانی خــود را در حــل مشــکل ترافیــک نادیــده گرفتــه اســت.
اهمیــت موضــوع ترافیــک در جامعــه مــدرن و نیمــه مــدرن
یــک واقعیــت اجتماعــی اســت ،کــه از مســائل مختلــف شــکل
میگیــرد .هنگامیکــه انســان بــرای رفــع نیازهــای گســترده
زندگــی خــود مجبور اســت کــه از فنــاوری و دســتاورد صنعتی بنام
اتومبیــل اســتفاده کنــد ،حــذف ایــن وســیله از زندگــی اجتماعــی
روزانــه بــه معنــای نابــود شــدن تلقــی میگــردد( هماننــد حــذف
آب و اکســیژن).
نخســتین پیامــدی را کــه ایــن دســتاورد صنعتی به جامعه انســانی
عرضــه میکنــد ،معضلــی بنــام تــردد خودروهــا و عــدم تناســب
آنهــا بــا امکانــات توســعه عمــران شــهری در مســئله حملونقــل
اســت ،بهعبارتدیگــر ایــن مشــکل اجتماعــی ترافیــک نامیــده
میشــود .ایــن پدیــده اجتماعــی بــا بــروز مشــکالتی چــون اتالف
وقــت ،هــدر دادن فرصتهــای مناســب زندگــی ،آلودگــی صوتــی
و هوایــی ،هــدر رفتــن ســرمایهای ملــی ماننــد انــواع ســوختهای

الزم ،مشــکالت روحــی و روانــی ،ناراحتیهــای عصبــی و غیــره
همــراه اســت .چنیــن پیامدهایــی در زندگــی جوامــع بشــری باعث
شــده کــه شــاهکلید حــل مشــکل ترافیــک را انســان بداننــد و
همیــن مســئله کار متولیــان امــر ترافیــک را بــا مشــکل روبــرو
کــرده اســت.
جامعــه شناســي توســعه حمــل و نقــل و بهبــود
زندگــي شــهري
از بُعــد جامعهشناســی و انسانشناســی ،شــهر در قالــب یــک پدیــده
اجتماعــی و فرهنگــی تولیدکننــده فضاهایــی اســت کــه انســان
نقــش خاصــی در آن دارد ،ایــن مســئله در قالــب شــهر فرهنــگ
قابلبررســی اســت .از نــگاه ایــن شــاخههای مطالعاتــی ،شــهر از
حوزههــای مختلفــی شــکلگرفته ،کــه یکــی از ایــن حوزههــا
مربــوط بــه ســفرهای درونشــهری اســت ،که بــا کمیــت و کیفیت
رســانههای حملونقــل همــراه بــوده اســت«.در کالنشــهرهای
بــزرگ بخشــی از معضــات و مشــکالت حــوزه حملونقــل مربوط
بــه ترافیــک اســت،که ایــن مســئله اغلــب بــه حــوزه مســکن و کار
مربــوط اســت و بهصــورت حــرکات مرکزگریــز ،مرکزگــرا ،مماســی
و قطــری تمــام حــوزه حملونقــل را در شــهر بــه خــود اختصــاص
داده اســت.ترافیک در شــهر باعــث شــده کــه کارکــرد حملونقــل
بیثبــات و متغیــر باشــد و بهصــورت گــذر و عبــوری فضــای
شــهری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و بــا خــود ،خردهفرهنگهــای
خاصــی را بــه وجــود آورد».
در عرصــه ترافیــک شــهری انســان مهمتریــن عامــل اســت ،و
بهعنــوان علــت تامــه و حتی علــت محدثــه در مشــکالت ترافیکی
شناختهشــده اســت .از طریــق فراینــد آمــوزش و تولیــد برنامههــای
رســانهای میتــوان اقدامــات اصلــی در تغییــرات رفتــاری ،در جهت
بهبــود فرهنگســازی ترافیکــی ســاماندهی کــرد .کارکــرد
آمــوزش و رســانههای اجتماعــی بــرای فرهنگســازی ترافیکــی
یعنــی پــر کــردن فاصلــه بیــن شایســتگیهای موجــود در زندگــی
شــهری مرتبــط بــا ترافیــک ،بــا شایســتگیهای مطلــوب در ایــن
زمینــه ،تولیــد برنامههــای آموزشــی و رســانهای میتوانــد از
ســطوح خردســالی و دوران کودکــی آغــاز گــردد ،و بــا شــیوههای
مناســب ،همــراه بــا تغییــرات شــگرف و اثرگذار بــر رفتــار اجتماعی
جامعــه شــهری باشــد .اصــاح رفتــاری و تغییــر نگرشــی فرهنــگ
روانســازی ترافیکــی از طریــق ایــن دو بعــد اجتماعــی و فرهنگــی
در قالــب نقــش اجتماعــی شــدن و فرهنــگ پذیــری قابلمطالعــه
اســت ،جامعهپذیــری و اصــاح فرهنــگ ترافیــک ،بــ ه نوعــی
مدیریــت کــردن در جهــت فرهنگســازی رعایــت قوانیــن
ترافیکــی اســت ،کــه از ســوی نهادهــای ذیربــط و متولیــان امــر
ترافیــک همــراه بــا نظــارت دقیــق بایــد شــکل گیــرد.
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اقتصاد چرخشی
و مدیریت کیفیت
)(Circular Economy

وحید مشیرنیا

مشاور ارشد فرآیندهای کسبوکار

اهميــت سيســتم هــاي مديريــت كيفيــت و جايــگاه آن در توســعه
اقتصــادي كشــورها عالقمنــدان بــه ايــن موضــوع را بــه ســمت
اســتفادهی اقتصــادي و نتيجــه بخــش هدايــت مــي كنــد ... ،حــال
ســوالي كــه پيــش ميآيــد ايــن اســت كــه ايــن سيســتمها چهقــدر
توانســتهاند در ســطح ملــي و بينالمللــي بــه نفــع اقتصــاد كشــور عمــل
كــرده و از طــرف ديگــر در ســطح ملــي منجــر بــه افزايــش ســودآوري
فعاليتهــاي ســازمانها شــود؟)1
واژه اقتصــاد در فرهنــگ معیــن بــه میانــهروی در هــرکار ،رعایــت
اعتــدال در دخــل و خــرج و مجــازاً صرفهجویــی تعریــف شــده اســت.... .
تعاریــف متعــدد و متفاوتــی بــا تاکیــد بــر جوانــب و موضــوع خــاص علم
اقتصــاد ارایــه شــده اســت و تعریــف واحــدی از ایــن دانــش وجود نــدارد.
ایــن امــر متأثــر از پیچیدگــی موضــوع اقتصــاد ،ماهیــت رشــد ،تکامــل
و گســتردگی قلمــرو آن اســت .شــاید ســادهترین و بهتریــن تعریــف
اقتصــاد« ،علــم تخصیــص امکانــات محــدود بــه خواســتههای نامحــدود
جوامــع بشــری باشــد")2.
بدیــن نحــو موضــوع اصلــی اقتصــاد ،اســتفادهی بهینــه از منابــع موجــود
ولــی محــدود و ایجــاد بهــرهوری حداکثری اســت .اگــر مبنای بهــرهوری
را عبــارت ســادهی "کمکــردن و بهینهکــردن مصــرف منابــع و انــرژی
و ســایر هزینههــا بــرای تولیــد هــر واحــد محصــول" بدانیــم ،طبیعت ـ ًا
نیــاز اســت که یــک بنــگاه اقتصــادی تمرکــز خــود را در مورد بهــرهوری
تنهــا بــه عملیــات داخلــی و روشهــای معمــول و مرســوم خــود محــدود
نکنــد و در تمامــی ســطوح درونــی و بیرونــی مســایل بنیادیــن بیشــتری
را مــورد توجــه قــرار دهــد.
در حــال حاضــر روشهــای تولیــد و ارایــهی خدمــت در کشــورمان و
بســیاری از کشــورهای دیگــر بــر اســاس روش "اقتصــاد خطــی"
ی شــده و عمــل میکنــد.
پایهریــز 
در ســامان ههای متنــوع اقتصــاد خطــی ،پــس از اســتخراج منابــع
طبیعــی و ترکیــب آن بــا ســایر عملیــات تولیــدی ،کاالی نهایــی تولیــد
میشــود .کاالی تولیــدی پــس از اســتفاده و اتمــام پایــان عمــر مفیــد
آن ،بــه عنــوان زبالــه دور انداختــه میشــود ... .ضایعــات فرآینــد تولیــد
و زبالههــای ناشــی از مصــرف کاال ،بــه عنــوان هدررفــت تلقــی شــده
و مــورد مصــرف مجــدد قــرار نمیگیــرد و بــر آن افــزون ،در اقتصــاد
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خطــی کاهــش فیزیکــی و ارزش منابــع طبیعــی و آلودگیهــا و تخریــب
محیــط زیســت لحــاظ نمیشــود)3.
خاســتگاه اقتصــاد خطــی از نگــرش بشــر بــه موضــوع تولیــد و مصــرف
ی  20میــادی ،ویکتــور ل ِبــوو
منبعــث شــده اســت .اقتصــاددان ســده 
در ژورنــال خــرده فروشــی در  ،1955بــه نقــل از ریچــارد هاینبــرگ در
کتــاب "پــس از ســوختن" نوشــت" :اقتصــاد فــوق العــاده مولــد مــا ...
مســتلزم ایــن اســت کــه مصــرف را ســبک زندگــی خــود قــرار دهیــم،
خریــد و اســتفاده از کاال را بــه آییــن و رســوم تبدیــل کنیــم ،بــه دنبــال
رضایــت معنــوی ،رضایــت نفــس خــود در مصــرف باشــیم ...مــا بــه
چیزهایــی نیــاز داریــم کــه ســریعتر و ســریعتر مصــرف ،ســوزانده،
تعویــض و دور ریختــه میشــوند)4".
ایــن نگــرش چهچیــز را بــرای بشــر بــه ارمغــان آورده اســت؛ از بیــن
رفتــن جنگلهــا ،خشکســالی ،آلودگــی هــوا ،آب و خــاک ،کمشــدن
منابــع طبیعــی ،ســیلها و ســونامیها ،آالیندگیهــای موجــود در غــذا
 ،تغییــرات اقلیمــی و مــوارد عدیــدهی دیگــر کــه قابلیــت اضافهشــدن
بــه ایــن فهرســت را دارنــد.
تولکیــن در کتــاب اربــاب حلقههــا مینویســد" :در مناطقــی رودهــا،
دریاچههــا و چشــمههای پــرآب ناپدیــد شــدهاند .گلهــای ســرخ در
آتــش ،دود و گــرد و غبــار پرپــر شــدند و دهکدههــای رویایــی ،محــل
ســکونت ارواح شــدهاند)5 ".
طبیعــی اســت کــه بشــر اجبــار دارد راه دیگــری را جایگزیــن اقتصــاد
خطــی کنــد تــا مخاطــرات زندگــی بــر روی کــرهی خــاک را بــرای خود
و نســلهای آینــده از بیــن ببــرد .اکنــون ســالها اســت کــه دیگــر
اصطــاح «بُرد-بُــرد» بــرای بنگاههــای اقتصــادی معنــی خــود را در
معیارهــای جهانــی از دســت داده و جایگزیــن دیگــری یافتــه کــه آن
«بُرد-بُرد-بُــرد» اســت .در ایــن اصطــاح دیگــر یــک ســازمان تنهــا
بــه بُــرد و کســب منافــع خــود و مشــتریهایش نظــر نــدارد و بــرای آن
طرحریــزی نمیکنــد بلکــه ،بُــرد تمامــی اشــخاص ذینفــع در مقیــاس
جهانــی را نیــز مــاک عمــل قــرار میدهــد.
در حــال حاضــر جایگزیــن اقتصــاد خطــی ،اقتصــاد چرخشــی اســت کــه
جامعــهی بشــری را از نگــرش مصرفگرایــی بــه ســوی اســتفادهی
کمتــر از منابــع طبیعــی و انــرژی موجــود ســوق میدهــد .رویکــرد مدرن

اقتصــاد چرخشــی در تقابــل بــا اقتصــاد خطــی پــا بــهعرصـهی وجــود
گذاشــت .واژهی «اســتفاده» کمکــم جــای خــود را بــاز میکنــد و ســعی
دارد لفــظ «مصــرف» را از فرهنــگ واژگان اقتصــادی حــذف کنــد)6 .
در اقتصــاد چرخشــی ،چهــار مولفهــی کاهش اســتفاده از منابــع طبیعی و
اولیــه ،اســتفادهی مجــدد ،بازیافــت و بازیابــی نقــش راهبــردی دارند)7 .
اقتصــاد چرخشــی مدلــی از تولیــد و مصــرف اســت کــه شــامل بــه
اشــتراکگذاری ،اجــاره ،اســتفادهی مجــدد ،تعمیــر ،بازســازی و بازیافــت
مــواد و محصــوالت موجــود تــا آنجــا کــه ممکــن اســت میشــود .بــه
ایــن ترتیــب ،چرخــهی عمــر محصــوالت افزایــش مییابــد .اقتصــاد
چرخشــی در عمــل ،بــه معنــای کاهــش ضایعــات بــه حداقــل ممکــن
اســت .هنگامــی کــه یــک محصــول بــه پایــان عمــر خــود میرس ـد،
مــواد آن تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در چرخ ـهی اقتصــاد نگهــداری
میشــود .میتــوان آنهــا را بارهــا و بارهــا اســتفاده و در نتیجــه ،ارزش
بیشــتری ایجــاد کــرد.
والتــر رودولــف اشــتاهل ،مشــاور سیاســی  ،اقتصــادی و مدیریتــی و
چندیــن گــروه کاری در کمیســیون اروپــا بــود کــه اولیــن بــار در دهـهی
 70قــرن گذشــتهی میــادی بحــث تلفیــق و تعامــل اقتصــاد و محیــط
زیســت را بــا لفــظ "اقتصــاد عملکــردی" و بــا عنــوان "گهــواره بــه
گهــوار" مطــرح کــرد کــه هــدف آن ادغــام اقتصــاد و اکولــوژی از طریق
شناســایی ســازمانهای جدیــد بــا هــدف بهینهســازی توســعهی
اقتصــادی بــا درنظرگیــری جنبهه ـای محیــط زیســتی بــود)8.
در ســال  ،1990هنگامــی کــه میشــاییل براونــگارت و برخــی از فعــاالن
محیــط زیســت در یــک همــکاری مشــترک بــا آژانــس حمایــت از
محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد ،چارچــوب یــک طــرح فنــی برای
ارزیابــی چرخهــی حیــات محصــول را منتشــر کردنــد ،در آن بــه عبــارت
«گهــواره بــه گهــواره» ،)9تمرکــز کردنــد کــه توســط آن ،فصــل جدیــد
و رویکــردی نویــن ایجــاد شــد .میشــاییل براونــگارت ،بــه همــراه بیــل
مکدونــو مفهــوم «گهــواره بــه گهــواره» را در کتابــی بــه همیــن نــام
ارایــه کردنــد .فلســفهی وجــودی عبــارت «گهــواره بــه گهــواره» یــک

نظــام حلقــه بســته در فرآیندهــای تولیــد و ارایـهی خدمــت اســت کــه از
نظــم طبیعــت و ســحرآمیزی نظــام آفرینــش الهــام گرفتــه اســت.
در اقتصــاد چرخشــی و فلســفهی «گهــواره بــه گهــواره» ،طراحــی و
ســاخت مناســبتر کاالهــا و ارایــهی خدمــات بــا کاهــش مصــرف
منابــع و تقلیــل اثــرات منفــی آنهــا بــر محیــط زیســت از طریــق
بهرهــوری عاملهــای تولیــدی مــورد نظــر اســت .بدیننحــو توجــه بــه
طراحــی مناســبتر در خلــق کاالهــا و ارایــهی خدمــات بــا کاهــش
مصــرف منابــع طبیعــی و طبیعتـ ًا انــرژی ،کمکــردن اثــرات منفــی آنها
و حتــی افزایــش تبعــات مثبــت آن بــر محیــط زیســت ،منظور میشــود.
رونــق بیشــتر کس ـبوکار بــر اثــر تاثیــر مثبــت و از طریــق بهــرهوری
عاملهــای تولیــدی میتوانــد ســود مالــی ســازمانها و تصویــر عمومــی
آنهــا را نیــز بهینــه کنــد.
عــاوه بــر آن الزم اســت فرآیندهــای الزم در تولیــد کاالهــا و ارایـهی
خدمــات در سیســتم مدیریــت ســازمان بــا عنایــت بــه کاهــش اثــرات
منفــی آنهــا و حتــی افزایــش مثبــت آن بــر محیــط زیســت مــورد
بازنگــری اساســی قــرار گیرنــد .حــذف ،کاهــش یا تحــت کنتــرل آوردن
آالیندگــی ناشــی از انجــام فرآیندهــا  /فعالیتهــای تولیــد محصــول یــا
ارایـهی خدمــت و پیامدهــای آن ،مصــرف منابــع کمتــر یــا تولید پســآب
یــا پســماند کاهشیافتــه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا روشهــای متــداول
"بهبــود مســتمر" کــه از الزامــات تمامــی سیســتمهای مدیریتی هســتند
و روش "شناســایی و ارزیابــی جنبههــای محیــط زیســتی" کــه مخنــص
اســتاندارد ایــزو  14001اســت ،دسـتیابی بــه یــک اقتصــاد چرخشــی
اثربخــش اگــر نگوییــم غیرممکــن ،الاقــل دشــوار اســت .بنگاههــای
اقتصــادی بایــد پــا را فراتــر گذاشــته و یــک "تحــول" را در ســازمان
خــود طرحریــزی کننــد .آنهــا بایــد ابتــدا بــا ارزیابــی وضعیــت اقتصــاد
چرخشــی در ســازمان خــود ،فاصلــهی موجــود را شناســایی و بــرای
حــذف موانــع بــا تعییــن اســتراتژیها و هدفگذاریهــای متناســب
اقــدام بــه خــروج از اقتصــاد خطــی و ورود بــه اقتصــاد چرخشــی نماینــد.
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امینابراهیمی

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

پیام کیفیت
به مناسبت
روز ملی کیفیت
ت بــه معنــای دســتيابی بــهاســتانداردهایاز پيــشتعييــنشــده اســت.
كيفيــ 
خ دادن .كيفي ـت زمانــی
كيفي ـت يعنــی ب ـ ه نيازهــا و انتظــارات مشــتری هــا پاس ـ 
ن ب ـ ه طــور مســتمر
ت ك ـه فرآيندهــا و فعاليــت هــای ســازما 
ل دســتيابی اس ـ 
قاب ـ 
ن طراحــی شــود و ب ـ ه اجــرا در آيــد.
بــا نيازهــا و انتظــارات مشــتری هــایســازما 
ارزشهــای ســازمانی فــوالد خوزســتان بــر پایــه حفــظ کرام ـت انســانی ،رعایــت
ارزشهــای اســامی و تقویــت وجــدان کاری ،ارزشافزایــی بــرای مشــتری و ســایر
ذینفعــان ،مســئولیتپذیری اجتماعــی و پــای بنــدی بــه قوانیــن و مقــررات در
کنــار کار گروهــی ،خالقیــت و بهبــود مســتمر بنــا نهــاد شــده تــا بــه بهتریــن
شــکل ممکــن عــاوه بــر جلــب رضایــت مشــتریان و ذینفعــان ،باالتریــن کیفیــت
محصــول بــه دســت آیــد.
مدیریــت کیفیــت جامــع ،شــامل حمایــت مدیریــت ارشــد ،مشــارکت کارکنــان،
بهبــود مســتمر و تمرکــز بــر مشــتریان اســت کــه بیشــترین بــار عاملــی را تمرکــز
بــر مشــتری و کمتریــن بــار عاملــی را مشــارکت کارکنــان دارد.
حفــظ کیفیــت شــرط بقــا در بــازار اســت .فــوالد خوزســتان بــه عنــوان دومیــن
قطــب صنعــت فــوالد کشــور و همچنیــن بزرگتریــن صادرکننــده شــمشهای
فــوالدی همــواره حفــظ و ارتقــای کیفیــت را جــز سیاســتهای راهبــردی خــود
قــرار داده اســت.
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همزمان در روز ملی کیفیت رو نمایی از :

طرح تحول كيفيت در زنجيره تامين صنعت خودرو

رییــس انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران گفــت :پــروژه ارتقــای سيســتم
مديريــت كيفيــت در صنعــت خودروســازی متمركــز بــر شــركت هــاي
قطعــه ســاز بــا هــدف بهبــود زيــر ســاخت هــاي موثــر بــر كيفيــت
مبتنــی بــر برنامــه راهبــردی توســعه و ارتقــای کیفیــت صنعــت قطعــه
ســازی خــودرو در دســتور كار قــرار گرفــت.
بــه نقــل از روابــط عمومــی انجمن مدیریــت کیفیــت ،فرزیــن انتصاریان
افــزود :بــا انجــام تحقیقــات گســترده در ســطوح ملــی و بینالمللــی
و تجربیــات عمیــق انجمــن در زمینــه توســعه مدیریــت کیفیــت و
استانداردســازی« ،مــدل راهبــردی و برنامــه هــای اساســی توســعه
و ارتقــای کیفیــت صنعــت قطعــه ســازی خــودرو» طراحــی شــده و
انجمــن ملــی کیفیــت آمادگــی دارد در اســرع وقــت ایــن برنامــه هــا را
بــا همــکاری مســئوالن و ذینفعــان صنعــت خودروســازی ایــران اجرایــی
کنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران در ادامــه 25
ســال تجربــه در حــوزه هــای آمــوزش و اقدامــات اجرایــی کــه منجــر
بــه تصویــب قانــون توســعه و ارتقــای نظــام اســتاندارد و تدویــن راهبــرد
ملــی کیفیــت شــده ،اهــداف آینــده خــود را بــر اجــرای راهبــرد ملــی،
توســعه و ارتقــای ســطح مدیریــت کیفیــت در حــوزه هــای بــا اهمیــت
صنعــت و خدمــات متمرکــز کــرده اســت ،تصریــح کــرد :ایــن انجمــن
بــرای شــروع تحــول ،صنعت خــودرو را هــدف قــرار داده و در نخســتین
قــدم طــرح توســعه و ارتقــای ســطح مدیریــت کیفیــت زنجیــره ایــن
صنعــت را تدویــن و آمــاده اجــرا کــرده اســت.
انتصاریــان ادامــه داد :در تدویــن « طــرح تحــول كيفيــت زنجيــره تاميــن
خودروســازی» ،انجمــن ملــی مدیریــت کیفیــت بــا نگاهــی متفــاوت از
رويكــرد جــاري ،بهبــود كيفيــت زنجیــره تامیــن صنعــت خــودرو را بــا
تمرکــز بــر توســعه سیســتم مدیریــت کیفیــت شــركت هــاي قطعه ســاز
هــدف قــرار داده اســت.
رییــس انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران با اشــاره بــه مشــکالت صنعت
خــودرو از جملــه افزایــش قیمــت ارز ،کاهــش قــدرت خریــد مردم ،فشــار
تحریــم هــا  ،خارج شــدن شــرکای خارجــی از قراردادها و بروز مشــکالت

تامیــن قطعــات ،کاهش تولید  ،مکانیســم قیمــت گذاری ناهمگــون ،و در
راس آن هــا نارضایتــی عمومــی از کیفیــت اظهــار کــرد :صنعــت خــودرو
ســهم مهمــي از اقتصــاد كشــور را از حيــث توليــد ارزش افــزوده و ايجــاد
اشــتغال دارا اســت و ســابقه صنعــت خــودرو و زنجيــره توليــد ارزش آن ،
بــه ويــژه در بخــش صنايــع كوچــك و متوســط در زمينــه قطعــه ســازي
جايــگاه اســتراتژيكي در اقتصــاد كشــور ايجــاد كرده اســت.
وی افــزود :امــا مســئله اصلــي ايــن صنعــت ،كيفيــت خودروهــا اســت
كــه از ســوي مقامــات مســئول ،نهادهــاي نظارتــي  ،مجامــع دانشــگاهي
 ،تشــكل هــا  ،رســانه هــا و عامــه مــردم مــورد نقــد شــديد قــرار گرفتــه
و موضــوع بــی کیفیتــی خــودرو هــا عــاوه بــر ایجــاد مشــکالت
اقتصــادی و حقوقــی ،صنعــت خودورســازی ایــران را بــا وجــود قدمت 50
ســاله خــود در محــدوده مرزهــای کشــور زمیــن گیــر کــرده بــه نحــوی
کــه فــروش خــودرو ایرانــی بــدون مســاعدت دولــت و ایجــاد محدودیت
در واردات ،حتــی در داخــل کشــور هــم مقــدور بــه نظــر نمــی رســد.
وی مشــکالت كيفيــت محصــوالت نهايي ايــن صنعت در زنجيــره توليد
محصــول را وابســتگي مســتقيم بــه كيفيــت قطعــات عنــوان و تصریــح
کــرد :بخــش زیــادی از ایــن رونــد حاصــل نبــود یــک برنامــه راهبــردی
و نظــام مدیریــت کیفیــت کارا در صنعــت قطعــه اســت بنابرایــن بــراي
رفــع ريشــه اي مشــكالت ايــن صنعــت بايــد كار بهبــود را از صنعــت
قطعــه آغــاز کــرد.
انتصاریــان بــا بیــان ایــن کــه وضعيــت كنونــي صنعــت قطعــه،
حاکــی از رفتــار تهاجمــی و فشــارهای مالــی توليــد كننــدگان خــودرو
و نهادهــاي نظارتــي و بازرســي بــر قطعــه ســازان اســت ،گفــت:
کــه عمــا ايــن بنــگاه هــا را بــه ســمت رفتــار تقابلــی بــرای ادامــه
حیــات خــود و بــي تفاوتــي و انفعــال در توســعه کیفیــت پيــش بــرده
اســت .در نتيجــه ،اغلــب ايــن بنــگاه هــا هيــچ انگيــزه اي بــراي
رشــد و بهبــود كيفيــت ،اصــاح سيســتم مديريــت كيفيــت محصــول
يــا حتــي توســعه كســب و كار خــود ندارنــد .دغدغــه آن هــا فقــط
اجــرا و رعایــت الزامــات (آن هــم در حــد اقــل آن) و حفــظ وضعيــت
موجــود و ادامــه حیــات اســت.
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ســومین جشــنواره مصورســازی کیفیــت بــه مناســبت هجدهــم
آبــان گرامیداشــت روز ملــی کیفیــت  ،بــا معرفــی منتخبیــن
ایــن دوره در بخــش عکــس و فیلــم بــه کار خــود پایــان داد.
ســومین جشــنواره فیلــم ،عکــس بــا موضــوع کیفیــت بــه
منظــور بهــره بــرداری از خالقیــت جامعــه هنــری کشــور در
راســتای ارتقــاء فرهنــگ کیفیــت ،بــه وســیله پیونــد کیفیــت
بــا هنــر ؛همزمــان در هفتــه کیفیــت آبــان 1400برگــزار شــد.
کیفیــت مفهومــی نســبی اســت و کیفیــت زندگــی بــرای هــر
شــخصی معنــای متفاوتــی دارد ،امــا اغلــب داشــتن زندگــی بــا
کیفیــت را ســخت و دســت نیافتنــی میداننــد .دلیــل اصلــی
چنیــن تفکــری ایــن اســت کــه امــروزه مفهــوم کیفیــت بــا
داشــتن امکانــات ویــژه و تجربــه هــای دور از ذهــن گــره
خــورده اســت .از طرفــی زندگــی ماشــینی ،کار زیــاد و دغدغــه
هــای روزمــره و همچنیــن نقــش زیــاد پاندمــی کرونــا در
زندگــی باعــث شــده عــده کمــی بــه بهبــود کیفیــت زندگــی
خــود بیندیشــند.
در ایــن راســتا ،انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا هــدف
گســترش فرهنــگ مدیریــت کیفیــت بعنــوان یــک تشــکل
غیرانتفاعــی  ،موضــوع کیفیــت زندگــی را محــور اصلــی
جشــنواره فیلــم و عکــس خــود قــرار داده اســت .ایــن جشــنواره
بــا شــعار “بــا کیفیــت زندگــی و بــا کیفیــت کار کنیــم” در
تــاش اســت کیفیــت را امــری جــاری در زندگــی و محیــط
کار معرفــی کنــد و ایــن پیــام را برســاند کــه حتــی کارهــای
ســاده و روزمــره ،اگــر بــا کیفیــت بــاال انجــام شــوند میتواننــد
در افزایــش کیفیــت زندگــی و محیــط کار تاثیرگــذار باشــند .بــه
عنــوان مثــال کیفیــت امــوری مثــل غــذا خــوردن ،بهداشــت
فــردی و عمومــی و یــا تحــرک و ورزش اثــر مســتقیم بــر
ســامت فــردی و اجتماعــی و تاثیــر کیفیــت محیــط کار در
بهــره وری کارکنــان دارد و همــه میتواننــد بــا بــه کارگیــری
روشهــای ســاده کیفیــت ایــن مــوارد را در زندگــی و محیــط
کارشــان ارتقــا دهنــد.
از ایــن رو شــعارهایی از قبیــل بــا کیفیــت قــدم بزنیــم ،بــا
کیفیــت عشــق بورزیــم ،بــا کیفیــت بیافرینیــم و بــا کیفیــت

رفاقــت کنیــم در پــس زمینــه ایــن جشــنواره مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه انــد تــا کیفیــت ســاده تــری لحظــات زندگــی
بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد .
ایــن جشــنواره در برگیرنــده فیلــم هــای کوتــاه تــا ســقف 15
دقیقــه ،فیلــم هــای موبایلــی  100ثانیــه ای بــه همــراه عکــس
و کاریکاتــور بــا موضــوع مصــرف کننــده ،محیــط زیســت،
کیفیــت و خانــواده  ،مدیریــت ،صنعــت  ،آمــوزش خدمــات
درمانــی و توســعه شــهری و اجتماعــی در حــوزه کیفیــت را در
ســطح حرفــه ای و آماتــور بصــورت عمومــی بــود.
از میــان شــرکت کننــدگان ایــن جشــنواره کــه بــا هــدف ،
فرهنــگ ســازی در جامعه،بــرای شــناخت کیفیــت و نمایــش
ابعــاد کیفیــت و همچنیــن نمایــش بــی کیفیتــی بــود بــه وســیله
رســانه برگــزار شــد.
منتخبین سومین دوره مصورسازی کیفیت:
بخش عکاسی:
 -1آقــای مهنــدس رحمــان حســنی (اتــاق ایــران)               
بخــش کیفیــت و اســتاندارد ســازی
  
-2خانــم مهنــدس ســیده فائــزه موســوی(بهین تدبیــر)
بخــش کیفیــت و توســعه شــهری
بخش فیلم های کوتاه:
 -1گروه کارشناسان ایران کیش (منتخب سومین دوره) بخش
کیفیت و آموزش
 -2گروه صنعتی ایران خودرو
بخش کیفیت و صنایع
 -3شرکت مگا موتور
بخش کیفیت و صنایع
صاحبــان ایــن آثــار در بخــش فیلــم کوتــاه و عکاســی توســط
هیــات داوران بعنــوان منتخبیــن ایــن دوره مشــخص شــدند.

کیفیتدر
صنعتغذا
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تضمین کیفیت
فرآوردههای لبنی
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روز  12آبــان مــاه  ،1400از سلســله ســخرانیهای علمــی بــه مهــم  ،GMP/GHPمــواد اولیــه ،فرآینــد ،محصــول نهایــی،
مناســبت گرامیداشــت روز ملــی کیفیــت بــا عنــوان “ســاعتی توزیــع و نگهــداری اســت کــه در ادامــه دربــاره ایــن بخشهــا،
بــه کیفیــت بیندیشــیم“ ،ســخنرانی دکتــر شــهریار دبیریــان ،دکتــر دبیریــان توضیحاتــی ارائــه داد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــود کــه
بــا موضــوع “تضمیــن کیفیــت در فرآوردههــای لبنــی” برگــزار GMP/GHP
شــد .خالص ـهای از ایــن وبینــار و ســخنرانی هــای دیگــر در اولیــن الزامــات بــرای تضمیــن کیفیت فرآوردههــای لبنــی
 GMPاســتGMP (Good Manufacturing .
ادامــه ارائــه میگــردد.
 )Practiceســامانهای از تضمیــن کیفیــت اســت کــه
تعریف کیفیت
بــه گفتــه دکتــر دبیریــان ،بــر اســاس تعریف ســازمان اســتاندارد اطمینــان میدهــد محصــول بــه طــور یکنواخــت و دائــم
و تحقیقــات صنعتــی ایــران ،کیفیــت بــه معنــای مطابقــت مطابــق بــا اســتانداردهای کیفیــت مربوطــه تولیــد شــده و
ویژگیهــای فــرآورده بــا اســتاندارد ملــی و بینالمللــی اســت .تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه اســت ،درواقــع  GMPکلیــه
بــر اســاس تعریــف اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی ،تناســب عملیــات در خصــوص شــرایط و ضوابــط مــورد نیــاز را بــرای
فــرآورده بــرای تأمیــن ســامت مــردم و عــاری بــودن از هــر اطمینانیافتــن از ایمنــی و مناســب بــودن غــذا در کلیــه مراحــل
گونــه عامــل زیانبــار و بــر اســاس نظــر کارشناســان تغذیــه ،زنجیــره تولیــد آن در بــر میگیــرد .در  GMPمــواردی چــون
باالبــودن ارزش غذایــی فــرآورده بــرای تأمیــن نیازمندیهــای شــرایط ســالنهای کار و امکانــات مــورد اســتفاده در فــرآوری،
تغذی ـهای مــردم نشــان کیفیــت آن اســت .تولیدکننــدگان نیــز تأمیــن آب و فاضــاب ،نوردهــی و تهویــه هــوا ،نظافــت و
اگــر بــه دنبــال کیفیــت فــرآورده هســتند ،میخواهنــد بتواننــد شستشــو ،دفــع آفــات و حشــرات مــوذی ،شــرایط انبــارش،
در بــازار مصــرف رقابــت کننــد و ســودآوری داشــته باشــند .وضعیــت بازرســی و آزمــون ،تعمیــرات و نگهــداری ،بهداشــت
امــا مصرفکننــدگان کیفیــت را بــه معنــای باالبــودن امتیــاز پرســنل ،امکانــات رفاهــی و ســرویسهای رفاهــی و بهداشــتی
ویژگیهــای حســی ماننــد طعــم ،بــو ،رنــگ ،مــزه ،و بافــت همگــی کنتــرل میشــوند .بنابرایــن بــه گفتــه دبیریــان،
میداننــد یعنــی مصرفکننــده بــه دنبــالکاالی زیبــا و خــوش وضعیــت ســامت و کیفیــت یــک کارخانــه را میتــوان از
محیــط غذاخــوری و ســرویس بهداشــتی آن فهمیــد.
طعــم اســت.
در بحــث تضمیــن کیفیــت فرآوردههــای لبنــی کیفیــت عوامــل  )GHP) Good Health Practiceکــه پــس از

ملــی شــماره  164باشــد .ایــن آزمایشهــا شــامل ارگانولپتیــک
(اندازهگیــری رنــگ ،مــزه و بــو) ،آزمایشهــای شــیمیایی
شــامل اســیدیته ،تســت الــکل ،دانســیته ،میــزان چربــی و
پروتئیــن و نقطــه انجماد ،بهداشــتی شــامل  total countو
 somatic cell countو ایمنــی شــامل آنتــی بیوتیکهــا،
آفالتوکســین ،فلــزات ســنگین ،آفتکشهــا و هورمونهــا
اســت .ایــن آزمایشهــا بایــد بــا تنــاوب مشــخص انجــام
شــود .بهعنــوان مثــال شــیرخامی کــه از دامــدار صنعتــی
تهیــه میشــود بایــد ماهــی  2تــا  4بــار آزمایــش گــردد .در
مــورد دامــدار غیــر صنعتــی ایــن دفعــات تــا  8بــار در مــاه
میتوانــد افزایــش یابــد ،مگــر اینکــه تأمیــن کننــده بــر
اســاس ارزیابیهــای انجــام شــده مطلــوب و مــورد اعتمــاد
باشــد .دیگــر مــواد اولیــه نیــز بایــد بــر اســاس اســنانداردهای
موجــود کنتــرل شــوند.

 GMPمیآیــد ،شــامل شستشــو و ضدعفونــی ،محافظــت
از ســامتی کارکنــان ،بهداشــت کارکنــان ،بهداشــت تجهیــزات،
شــویندههای مــورد مصــرف و پوشــش کارکنــان اســت.
در واقــع بــرای تضمیــن کیفیــت در فرآوردههــای لبنــی
 GXPبایــد رعایــت گــردد:
 :GMPروشــهای مطلــوب ســاخت :اصــل عملیــات خــوب
ســاخت
 :GVPروشــهای مطلــوب دامپزشــکی :هورمونهــا و آنتــی
بیوتیکهــا ،زمــان منــع مصــرف شــیر بعــد از مصــرف دارو و
غیــره در دام
 :GLPروشــهای مطلــوب آزمایشــگاهی :تــوان مناســب
آزمایشــگاه بــرای بررســی مــواد اولیــه و محصــول
 :GHPروشــهای مطلــوب بهداشــتی :عــدم انتقــال آلودگــی از
محیــط کار بــه محصــول
 :GAPروشــهای مطلــوب کشــاورزی :حشــره کشهــا ،آفــت
فرایند
کشهــا ،دایوکســینها و غیــره
بــرای تضمیــن کیفیــت فرآوردههــای لبنــی ،در فراینــد تولیــد
 :GSPروشهای مطلوب نگهداری
نیــز آزمونهــای میکروبــی و شــیمیایی انجــام و وضعیــت
کالیبــره بــودن دســتگاهها از نظــر تعییــن حجــم ،دمــا و فشــار
کنتــرل میشــود .پرســنل ار وضعیــت تولیــد بایســتی آگاهــی
 GMPســامانه تضمیــن کیفیــت و زیربنــای ایــزو  22000الزم را داشــته باشــند و ســالنها و لبــاس کار پرســنل و فراینــد
هــای حرارتــی بــر اســاس  GMPباشــد.
اســت.
یکــی از مهمتریــن بخشهــای فرآینــد دریافــت و فــرآوری
مواد اولیه
شــیرخام اصلیتریــن مــاده اولیــه در کارخانههــای لبنیــات حرارتــی روی شــیرخام اســت کــه بــرای از بینبــردن
اســت .ایــن شــیر بایــد از دامداریهــای مشــخص و معتبــر میکروبهــا و میکروارگانیســمهای مضــر انجــام میشــود
خریــداری شــود و ویژیگیهــای آن مطابــق بــا اســتاندارد و یکــی از موثرتریــن و دردســترس تریــن روش بــرای حــذف
میکروارگانیســمها اســت.
فراینــد حرارتــی در مــورد شــیرخام بــه دو روش پاستوریزاســیون
و استریلیزاســیون انجــام میشــود.
پاستوریزاسیون
در پاستوریزاســیون فقــط فــرم رویشــی میکروارگانیســمهای
بیمــاریزا در دماهــای زیــر  100درجــه ســانتیگراد از بیــن
مــیرود .پاستوریزاســیون بــه روشهــای مختلــف انجــام
میشــود:
 :LTLTدر دمــای  65-60درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 30
دقیقــه
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 :HTSTدر دمــای  75-72درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 15
ثانیــه
 :Flashدر دمــای  90درجــه بــه مــدت  2-1ثانیــه در صورتــی
کــه کیفیــت شــیر خــام عالی باشــد
امــا بایــد از صحــت فراینــد پاستوریزاســیون اطمینــان حاصــل
کــرد کــه بــا انجــام آزمونهــای میکروبــی بــرای تعییــن توتــال
کانــت باکتــری ،کلــی فــرم و اشرشــیا و آزمــون فســفاتاز انجــام
میشــود .آزمــون فســفاتاز مهمتریــن آزمــون شــیر پاســتوریزه
اســت و در صورتــی کــه انجــام نشــود ،کیفیــت محصــول مــورد
تاییــد نیســت .دلیــل انجــام ایــن آزمونهــا ایــن اســت کــه
اگــر میــزان باکتریهایــی کــه پاستوریزاســیون را تحمــل
میکننــد از  75000بیشــتر شــود ،شــیر پاســتوریزه ممکــن
اســت زودتــر از موعــد فاســد شــود.
اگــر آنزیمهــای میکروبــی مقــاوم بــه حــرارت پاستوریزاســیون
و دمــای نگهــداری شــیر پاســتوریزه نیــز در آن وجــود داشــته استریلیزاسیون
باشــند ماننــد آنزیمهایــی کــه در اثــر بیمــاری ورم پســتان در در ایــن روش شــیر در دمــای  121-120درجــه ســانتیگراد
دام وارد شــیر میشــود ،میتواننــد باعــث فاســد شــدن شــیر بــه مــدت حداکثــر  30دقیقــه حــرارت داده میشــود .هــدف از
پاســتوریزه شــوند.
استریلیزاســیون ازبینبــردن میکروبهــای بیمــاریزا و ســموم
از دیگــر عوامــل فســاد شــیرهای پاســتوریزه ،آلودگیهایــی و میکروارگانیســمهایی اســت کــه در شــرایط انبــارداری و
اســت کــه ممکــن اســت از تجهیــزات یــا طــی عملیــات توزیــع زنــده میماننــد.
پرکــردن و بســتهبندی وارد شــیر پاســتوریزه گــردد.
البتــه ســمی ماننــد آفالتوکســین کامال در طــی استریلیزاســیون
هــدف از پاستوریزاســیون حفــظ ترکیــب فیزیکــی و شــیمیایی از بین نمــیرود.
و ارزش غذایــی شــیر و از بیــن بــردن تمــام میکروبهــای فرایند فرادما یا UHT: Ultra High Temperature
بیمــاریزاو عمــده میکروبهــای غیــر بیمــاریزا اســت.
منظــور از  ،High Tempاستریلیزاســیون و منظــور از
 Ultras Highفرادمــا اســت کــه فراینــد حرارتــی در دمــای
شیرهای ESL: Extended Shelf Life
شــیرهای بــا مانــدگاری افزایــش یافتــه (زیــاد) انواعــی از شــیر
هســتند کــه میتواننــد بــه مــدت طوالنیتــری نگهــداری
شــوند .روشهــای حرارتــی در تولیــد ایــن نــوع شــیر بــه شــرح
زیــر اســت:
فراپاســتوریزه کــردن یــا بــاال بــردن دمــای پاستوریزاســیون تــا
 125درجــه ســانتیگراد و ســپس بســتهبندی پاســتوریزه .اگــر
شــیری بــه روش فراپاســتوریزه فراینــد میشــود ،حتمــا بایــد
روی برچســب آن نوشــته شــود تــا مشــتری بدانــد و انتخــاب
کنــد.
روشهــای دیگــر ،باکتوفیــوژ کــردن و فیلتــر کــردن شــیرخام
بــرای بهحداقلرســاندن بارمیکروبــی و ســپس پاســتوریزه
کــردن آن در دمــای معمــول پاستوریزاســیون اســت.
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 150-135درجــه ســانتیگراد انجــام میشــود و تمامــی کیفیــت اســت .کنتــرل در کل زنجیــره انبــارش و توزیــع بایــد
میکروبهــای بیمــاریزا و غیربیمــاریزا از بیــن میرونــد .رعایــت شــود .بهعنــوان مثــال اگــر محصــول در شــرایط
بــه ایــن روش استریلیزاســیون تجــاری یــا اپرتیزاســیون نیــز مناســب انبــارش در کارخانــه و توزیــع بــه دســت فروشــنده
برســد ،امــا فروشــنده محصــول را در شــرایط دمایــی مناســب
میگوینــد.
بــرای اطمینــان از کیفیــت شــیرهای فرادمــا ،قرنطینهگــذاری نگهــداری نکنــد ،کیفیــت شــیر حفــظ نمیشــود.
بــه مــدت  10-7روز در گرمخانــه بــا دمــای  30تــا  55درجــه در انبــارش مواداولیــه ،اقــام بســتهبندی و محصــول ،چیدمــان
ســانتیگراد ،تســت الــکل ،اســیدیته ،چربــی و  pHانجــام و شــرایط نگهــداری ماننــد دمــا ،رطوبــت ،نــور و غیــره بایــد
میشــود .بهینــه زمــان قرنطینهگــذاری  7تــا  10روز اســت ،کنتــرل شــود.بهعنوان مثــال کارتنهــای بســتهبندی منبــع
اگــر ایــن زمــان تــا  3روز کاهــش یابــد ،میتــوان تــا  %50مهــم باکتریهــای اســپوردار هســتند بنابرایــن شــرایط و
از کیفیــت محصــول اطمینــان داشــت ،اگــر تــا  5روز کاهــش محــل نگهــداری آنهــا بســیار مهــم اســت.
یابــد ،ایــن اطمینــان بــه  %75و پــس از  7روز بــه  80تــا  %85در انبارهــا بایــد از کفایــت و مناســب بــودن نظافــت و تمیــزی
آنهــا اطمینــان حاصــل شــود ،آفــات ،کنتــرل ،ضایعــات و
میرســد.
بــا افزایــش میــزان قرنطینهگــذاری ایــن اطمینــان بهکنــدی زبالــه ،مدیریــت و مصــرف ســموم و آفتکشهــا محــدود
بــاال م ـیرود و هی ـچگاه بــه  %100نمیرســد امــا پــس از  14شــود.انبارکردن محصــول نهایــی نیــز دارای اســتانداردهایی
روز میتــوان بــاالی  90درصــد از کیفیــت محصــول اطمینــان اســت ماننــد جداکــردن مــواد غذایــی از شــیمیایی ،رعایــت
داشــت .بادکردگــی ،ایجــاد لختــه تــرش یــا شــیرین و تلخــی فاصلــه مناســب محــل چیدمــان بــا کــف و دیــوار ،قــراردادن
مــواد غذایــی باالتــر از ســطح زمیــن ،کنتــرل شــرایط دمایــی
شــیر از عالمتهــای محصــول نامنطبــق اســت.
و محیطــی و غیــره.
تجهیــزات حمــل و نقــل نیــز بایــد بــرای فرآوردههــای لبنــی
انبارش و توزیع محصول
و مــواد اولیــه مجهــز بــه سیســتم ســرمایش ،ثبتکننــده دمــا
زنجیره سرد
زنجیــره ســرد بهمعنــای بهوجــود آوردن شــرایط برودتــی و  GPSباشــند و چیدمــان اقــام درون آنهــا بایــد درســت و
مناســب بــرای شــیر و فرآوردههــای پاســتوریزه در مراحــل اصولــی انجــام شــود.
ســردخانه گــذاری ،حمــل و نقــل محصــوالت ،عرضــه و ظــروف مخصــوص جهــت حمــل محصــول و نظافــت و
نگهــداری محصــوالت در کلیــه فروشــگاهها بــه لحــاظ حفــظ شستشــوی آنهــا نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
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چند کالمی در خصوص
استاندارد
ISO/IEC 17025
)سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه(

محمد تقی مهذب

مدیر بهره وری و امور سیستم ها پگاه خراسان

مقدمه:
اســتاندارد بیــن المللــی  ISO/IEC17025کــه مشــترکا
توســط  2ســازمان ( ISOســازمان بیــن المللــی تدویــن
کننــده اســتانداردهای بیــن المللــی) و ( IECکمیســیون بیــن
المللــی الکتروتکنیــک) اولیــن بــار در ســال  1999تدویــن شــد
 ،الزامــات عمومــی را جهــت احــراز شایســتگی و صالحیــت
آزمایشــگاهها مطــرح مــی ســازد .ویرایــش ســوم این اســتاندارد
در ســال  2017منتشــر شــده وعــاوه بــر بازنگــری در بخشــی
از الزامــات فنــی آزمایشــگاهها  ،تغییــرات ایــزو  9001ویرایــش
 2015نیــز در آن لحــاظ گردیــد.
اهمیت ایزو : 17025
از آنجــا کــه بســیاری از قضاوتهــا و تصميــم گيــري هــا بــر
پايــه اطالعــات حاصــل از آزمایشــگاهها (نتایــج آزمــون و
کالیبراســیون) صــورت مــی پذیــرد ،بنابرایــن صحــت و ســقم
نتایــج آزمــون و کالیبراســیون مــی توانــد بــر نــوع قضــاوت یــا
تصميــم گيــري بعــد از آن اثرگــذار باشــد.
در واقــع ایــزو  17025ســعی میکنــد اطمينــان از صحــت نتایــج
آزمایشــگاه را بــرای مشــتریان و مراجــع قانونــی ایجــاد نمایــد
و بــه تبــع آن بــه داوری و تصمیــم گیــری صحیــح در قبــال
نتایــج قابــل اطمینــان آزمایشــگاه کمــک مــی کنــد.
مزایــای اســتقرار ایــزو  17025در یــک آزمایشــگاه
:
ارتقــاء ســطح کیفــی آزمایشــگاه و افزایــش اطمينــان نســبت
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بــه صحــت نتايــج آن نــزد مشــتریان و مراجــع قانونــی (فلســفه
و هــدف اصلــی اســتاندارد)
اســتقرار یــک سیســتم مدیریــت در آزمایشــگاه منطبــق بــا
اســتاندارد ISO9001
مستندســازی و اســتاندارد كــردن روشــهاي اجرايــي و
دســتورالعمل هــای آزمايشــگاهی
زبــان مشــترک  ،تســهيل همــكاري و فهــم مشــترک بیــن
آزمايشــگاهها و ســازمانهای دولتــی و...
امــکان درآمــد زایــی بــرای آزمایشــگاهی کــه داخــل ســازمان
مــادر قــرار دارنــد.
ضــرورت بــروز آوری روشــهای آزمــون و بطــور کلــی بــروز
بــودن آزمایشــگاه
ارتقاء سطح مشتري مداري آزمايشگاه
توجــه بیشــتر بــه نیازمندیهــا و تامیــن منابــع آزمایشــگاه توســط
ســازمان مادر
تغییــرات عمــده ایجــاد شــده در ویرایــش  2017نســبت بــه
ویرایــش قبلــی (: )2005
 تغییــر اساســی در ترکیــب و تعــداد بندهــای اســتاندارد (از 5بــه  8بنــد اصلــی)
 ســازگاری بیشــتر بــا ویرایــش هــای جدیــد ایــزو  9001وســایر اســتانداردهای ایــزو
 اضافــه شــدن رویکــرد مبتنــی بــر ریســک و رویکــردفرآینــدی
 اضافه شدن ارزیابی انطباق و قانون تصمیم گیری -حــذف الــزام معرفــی مدیــر کیفیــت و مدیــر فنــی  ،الــزام

نظامنامــه کیفیــت و حــذف بنــد اقــدام پیشــگیرانه
 ادغــام بنــد پیمانــکار فرعــی بــا تامیــن کننــدگان در قالــببنــد “محصــوالت و خدمــات بــرون ســپاری شــده:
 کاهــش تعــداد بندهــا و درجــه اهمیــت الزامــات مدیریتــی وبالعکــس توجــه بیشــتر بــه الزامــات فنــی
 اهمیــت بیشــتر بــه مبحــث عــدم قطعیــت نتایــج (از جملــه دربکارگیــری آن جهــت ارزیابــی انطبــاق نتایــج و قاعــده تصمیــم
گیر ی )
مرور الزامات استاندارد ایزو  17025ویرایش :2017
این استاندارد شامل  8بند اصلی به شرح زیر است:
 -1دامنه کاربرد:
ايــن اســتاندارد بــرای كليــه آزمایشــگاههای ارائــه دهنــده
خدمــات آزمــون و كاليبراســيون كاربــرد دارد  ،چــه بــرای
آزمایشــگاههای مســتقل و چــه در داخــل یــک ســازمان مــادر
 .همچنیــن ايــن اســتاندارد بــرای كليــه آزمايشــگاهها صرفنظــر
از تعــداد كاركنــان  ،نــوع و گســتره فعاليتهــا و ...كاربــرد دارد
 -2مراجع الزامی:
 : ISO/IEC17000ارزیابــی انطبــاق  -واژگان و اصــول
عمومــی
 : 99 ISO/IEC Guideواژگان بیــن المللــی
انــدازه شــناختی  -مفاهیــم پایــه و عمومــی (VIM :
)International Vocabulary of Metrology

(حفــظ اســرار مشــتریان) توســط آزمایشــگاه و کارکنــان آن مــی
گــردد.
 -۵الزامات ساختاری:
شــامل الزامــات مربــوط بــه هويــت قانونــي آزمايشــگاه
 ،مدیریــت ارشــد آن بــا پذیــرش مســئولیت هــای کلــی
آزمایشــگاه و ارتبــاط وی بــا بخــش فنــی و خدمــات پشــتیبانی ،
تعییــن محــدوده و دامنــه فعالیــت هــای آزمایشــگاهی در قالــب
الزامــات  ، 17025مشــخص نمــودن ســاختار ســازمانی  ،تعییــن
مســئوليتها و اختیــارات و ارتباطــات کارکنــان و ...مــی شــود
 -۶الزامات منابع:
شــامل الزامــات مربــوط بــه پرســنل  ،تســهیالت آزمایشــگاه و
شــرایط محیطــی  ،تجهیــزات  ،محصــوالت و خدمــات تامیــن
شــده از بیــرون و قابلیــت ردیابــی انــدازه شــناختی مــی گــردد
 -۷الزامات فرآیندی:
شــامل الزامــات مرتبــط بــا بازنگــری درخواســتها مناقصــه هــا
و قــرارداد مشــتریان  ،انتخــاب و تصدیــق و صحهگــذاری
روشــهای آزمون/کالیبراســیون ،نمونــه بــرداری  ،جابجایــی
اقــام آزمــون /کالیبراســیون  ،ســوابق فنــی  ،ارزیابــی عــدم
قطعیــت  ،اطمینــان از کیفیــت نتایــج  ،گــزارش دهــی نتایــج
 ،رســیدگی بــه شــکایات  ،کنتــرل کار نامنطبــق  ،کنتــرل داده
هــا و مدیریــت اطالعــات مــی شــود

 -۸الزامات مدیریتی:
 -3اصطالحات و تعاریف:
شــامل تعریــف مفاهیــم آزمایشــگاه  ،بــی طرفــی  ،شــکایت  ،شــامل الزامــات مربــوط بــه مستندســازی  ،کنتــرل مــدارک ،
مقایســات درون و بیــن آزمایشــگاهی  ،آزمــون مهــارت  ،قانــون کنتــرل ســوابق  ،اقدامــات مربــوط بــه ریس ـکها و فرصتهــا
 ،بهبــود  ،اقدامــات اصالحــی  ،ممیــزی داخلــی و بازنگــری
تصمیــم گیــری  ،تصدیــق و صحــه گــذاری مــی باشــد.
مدیریــت مــی گــردد.
 -۴الزامات عمومی:
شــامل الزامــات مرتبــط بــا رعایــت بــی طرفــی و محرمانگــی
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تضمین کیفیت در
صنعت کیک و کلوچه

پوپک کاویانی

مدیر حوزه ریاست شرکت غذایی درنا
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طبــق اســتاندارد ایــزو  8402کیفیــت یعنــی میــزان و درجــه ای
از بــرآورده شــدن الزامــات و خواســته هــا .
امــا تضمیــن کیفیــت Quality assuranceفراتــر از
کنتــرل کیفیــت بــوده وبــه مشــتری ایــن اطمینــان را مــی
دهــد کــه اظهــارات ادعــا شــده بــه خوبــی بــرآورده مــی شــود
(ایــن ســطح کیفیــت میتوانــد از حداقــل تــا حداکثــر تغییــر کند)
لــذا تضمیــن کیفیــت بــه معنــی بــاال بــودن ســطح کیفیــت
نیســت .وقتــی صحبــت از تضمیــن کیفیــت میکنیــم در گام
اول بایــد اســتانداردهای کیفــی محصــول را رعایــت کنیــم
کــه ایــن اســتاندارد در هــر کشــوری متفــاوت میباشــد بنابرایــن
شــناخت اســتاندارد محصــول و مــواد اولیــه اولیــن گام اســت
 .کارشــناس تضمیــن کیفیــت در صنعــت کیــک و کلوچــه
ابتــدا بایــد شــناخت درســتی نســبت بــه مــواد اولیــه موجــود
در کیــک و کلوچــه داشــته باشــد  .ویژگــی هــای ان را بــه
درســتی بشناســد و ارزیابــی کنــد  .ایــن شــناخت بایــد نســبت

بــه فراینــد تولیــد ،شــرایط مناســب تولیــد  ،محصــول نهایــی
و حمــل و نقــل و نگهداشــت محصــول باشــد  .بــه عبارتــی
از  Farmتــا  . Forkتــا ایــن جــای کار  ،کارشــناس
تضمیــن کیفیــت نگــرش یــک کارشــناس کنتــرل کیفیــت را
دارد ولــی بایــد دیــد جامــع تــری داشــته باشــد  .او بایــد نســبت
بــه اســتراتژی ســازمان کامــا آگاه باشــد نقــاط قــوت و ضعــف
و فرصــت و تهدیــد ســازمان را شناســایی کنــد و بــر اســاس
آن خــط مشــی و اهــداف ســازمان را مــدون کنــد بــرای همــه
انهــا برنامــه تدویــن مشــخص کــرده و تــا رســیدن بــه هــدف
پیگیــر باشــد .
در ایــن راســتا بررســی شــاخص هــای نظارتــی مثــل
کالیبراســیون تجهیــزات وضعیــت تعمیــرات و نگهــداری
وضعیــت کنتــرل بهداشــت فــردی  ،کنتــرل حیوانــات مــوذی
 ،سیســتم شستشــو و ضدعفونــی جــز مــوارد کنترلــی اســت .
همچنیــن بایــد سیســتمی طراحــی کنــد کــه در صــورت وجــود
هــر گونــه مشــکل امــکان رد یابــی و مرجــوع کــردن محصــول
امــکان پذیــر باشــد .
نکتــه قابــل تامــل در مفهــوم ایمنــی غــذا و کنتــرل کیفــی
اشــاره بــه مفهــوم ایمنــی غذاســت  .ایمنــی مــاده غذایــی یعنــی
عاملــی کــه ســامت مصــرف کننــده را بــه خطــر نینــدازد  .این
خطــرات بــه  3دســته فیزیکــی  ،شــیمیایی و بیولوژیــک طبقــه
بنــدی میشــوند  .مثــا اگــر کیکــی پــودر میشــود مشــکل
کیفــی دارد ولــی مشــکل ایمنــی نــدارد و از لحــاظ اســتاندارد
مشــکلی نــدارد ولــی از جنبــه کیفــی مشــکل دارد کــه بایــد در
جــای خــودش بررســی شــود .
بعــد از شناســایی خطــر بایــد ایــن خطــر ارزیابــی و طبقــه بندی
شــده و نــوع ان مشــخص شــود کــه ایــا خطــر حــاد اســت یــا
خیــر و مرحلــه بعــد اقدامــات کنترلــی بــرای حــذف یــا کاهــش
خطــر بــه حــد قابــل قبــول میباشــد .
اســتاندارهای مختلفــی از ســری اســتانداردهای مدیریتــی
ســری ایــزو در صنعــت غــذا کاربــرد دارد کــه قدیمــی تریــن
آن  HACCPاســت ولــی امــروزه صحبــت از اســتاندارهای
جامــع تــری مثــل  ISO22001و یــا 22000 FSSC
میباشــد کــه در صورتیکــه ســازمانی حفــظ مشــتری و ارتقــا در
ســطح جهانــی برایــش مهــم اســت بایــد نســبت بــه دریافــت
آن اقــدام کنــد .

سیستم مدیریت
ایمنی غذا
مدیریت ایمنی غذا یا ایزو 22000چیست

؟FOOD SAFTEY MANAGEMENT SYSTEM

الهام اثناعشری

مدیر سیستمهای کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

ایــزو 22000یــک سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذا اســت کــه میتوانــد
در هــر ســازمانی (زنجیــره غذایــی) بــکار بــرده شــودو بنیــان فــراورده
هــای ســازمان در توســعه پایــدار را فراهــم کنــد .
اهمیــت گواهینامــه ایــزو  22000در ایــن اســت کــه ایــن امــکان را
بــه شــما میدهــد کــه یــک سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذا در محــل
داشــته باشــید و حــس اعتمــاد مصــرف کننــدگان محصــوالت غذایــی
بــه محصــوالت تولیــد شــده توســط ســازمان شــما ,افزایــش یابــد .
دالیل تغییر ویرایش ایزو  22000از  2005به  2018چیست ؟
بــه دنبــال تغییــر ویرایــش سیســتم مدیریــت کیفیــت ایــزو 9001در
ســال2015وجهت یکســان ســازی ایــن اســتاندارد ویرایــش سیســتم
مدیریــت ایمنــی غــذا تغییــر پیداکــرد.
تفاوتهــای اصلــی سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذا ویرایــش  2005بــا
ویرایــش 2018
-1تفکر بر پایه ریسک (مدیریت ریسک )
-2تفکر بر پایه فرایند (مدیریت فرایند )
-3تفکر بر پایه ارتباطات (مدیریت ارتباط )
-4تفکر بر پایه تغییر (مدیریت تغییر )
مدیریت ریسک:
ریســک اثــر عــدم قطعیــت اســت .تاثیــر یعنــی انحــراف از آنچــه
مــورد انتظــار ماســت مثبــت یــا منفــی
در ســازمان بــرای دســتیابی بــه سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذای
اثــر بخــش ,تفکــر بــر پایــه ریســک الزم اســت.در اســتاندارد ایــزو
22000مفهــوم تفکــر بــر پایــه ریســک در دو ســطح ســازمانی و
عملیاتــی آورده شــده اســت .
مدیریت ریسک سازمانی :
منظــور ازریســکهای ســازمانی همــان ریســکهایی هســتند کــه در
ارزیابــی فضــای ســازمان و تعییــن نیازهــا و انتظــارات طرفهــای
ذینفــع بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
مدیریت ریسک عملیاتی :
بطــور تلویحــی در سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذا اصــول تجزیــه و
تحلیــل خطــر نــام بــرده شــده و برنامــه کنتــرل خطــر نیــز در ایــن
راســتا مــی باشــد.
گام هــای تجزیــه و تحلیــل خطــر بعنــوان پایشــهای ضــروری بــرای
جلوگیــری از خطــرات یــا کاهــش آنهــا بــه ســطح قابــل قبــول بکتــر
گرفتــه مــی شــوند.
پــس نتیجــه میگیریــم مدیریــت ریســک شــما را قــادر مــی ســازد ,تــا
پارامترهایــی کــه باعــث میشــود فرایندهــا و سیســتم مدیریــت ایمنــی
غــذا ,از نتایــج طرحریــزی شــده ,انحــراف یابنــدرا تعییــن کــرده و

کنترلهــای پیشــگیرانه را تعییــن ,تــا اثــرات منفــی بــه حداقــل و از
فرصــت بیشــتر اســتفاده نمایــد .
مدیریت فرایند :
مدیریــت فراینــد بــه عنــوان یــک سیســتم بــه اثــر بخشــی و کارایــی
ســازمان در دســت یابــی بــه نتایــج کمــک مــی کنــدو مدیریــت
فرایندهــا و سیســتم ایــزو  22000بــا اســتفاده از چرخــه دمینــگ بــا
تمرکزبرپایــه ریســک بــا هــدف اســتفاده از فرصتهــا و پیشــگیری از
نتایــج نادلخــواه بــه دســت مــی آیــد.
مدیریت تغییر :
در مدیریــت تغییــر بایــد هــدف از تغییــرات و پیامدهــای آن,در
دســترس بــودن منابــع بــرای تغییــرات وتخصیــص یــا تخصــص
مجــدد مســئولیتها و اختیــارات و یکپارچگــی مــداوم سیســتم مدیریت
ایمنــی غــذا مــد نظــر قــرار گیــرد .
مدیریت ارتباطات :
ســازمان بایــد ارتباطــات بــرون ســازمانی و درون ســازمانی مرتبــط
بــا سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذا کــه شــامل مــوارد زیــر میشــود را
برقــرار نمایــد :
الف-در رابطه با آنچه که ارتباط برقرار خواهد کرد .
ب-با چه کسی ارتباط برقرار کند
ج-چگونگی برقراری ارتباط
د-فرد ارتباط برقرار کننده
نیازمندیهای سیستم مدیریت ایمنی غذا
کنترل کافی در سراسر زنجیره غذا از اول تا انتها الف-
ب-برنامــه هــای پیــش نیــازی موثــر و کارا در محــل (الزامــات
اســتاندارد  13963و الزامــات قیــد شــده در اســتاندارد سیســتم
مدیریــت ایمنــی غــذا HACCP
ج-اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی
د-مدیریت سیستم
تعیین تیم ایمنی غذا
هـــ-در اخرایــن نکتــه را یــاد آوری مــی نمایــد کــه در اســتاندارد
سیســتم مدیریــت ایمنــی غــذا خطــرات بــه دو گــروه بارز(مهــم ) و
غیــر بارزتقســیم مــی گرددکــه خطــرات بــارز در قالــب برنامــه هــای
پیــش نیــازی عملیاتــی و نقــاط کنتــرل خطــر بحرانــی و خطــرات
غیــر بــارز در قالــب برنامــه هــای پیــش نیــازی تقســیم میگــردد.
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مدیریت کیفیت
و ارتقاء سطح خدمات
آزمایشگاهی
فرناز زکی خانی

مدیر عامل شرکت راسا ژن گستر پارسیان
مدیر تضمین کیفیت آزمایشگاه ویدا آزما پرسیا

ضــرورت بــه کارگیــری سیســتم مدیریــت کیفیــت در
ســازمانها و کســب و کارهــا بــه دوران بعــد از جنــگ جهانــی
دوم بــر میگــردد کــه فراینــد کنتــرل کیفیــت محصــوالت و
خدمــات ،بــه تنهایــی قــادر بــه پاســخگویی بــه نیــاز ســازمان
و اطمینــان از کیفیــت محصــوالت و خدمــات و دســتیابی بــه
رضایــت مشــتری نبــود .بــه مــرور طــی ســالها و تدویــن
اســتانداردهای جدیــد بــرای تضمیــن کیفیــت ،تغییــرات
چشــمگیری در دیــدگاه ســازمانها بــه پیــاده ســازی و توســعه
مدیریــت کیفیــت ایجــاد شــد.
رقابــت جهانــی و ملــی ،در ارتقــاء ســطح کیفــی محصــوالت
و خدمــات کــه مهمتریــن عامــل کســب رضایــت مشــتری
اســت ،تولیــد و خدمــات را وارد عرصــه جدیــدی کــرده اســت.
هــدف اصلــی اســتقرار یک سیســتم مدیریــت کیفیت ،دســتیابی
بــه نتایــج مــورد انتظــار در ســطح ســازمان و بــه تبــع آن انطباق
محصــول ،خدمــات بــا اســتانداردها و افزایــش رضایت مشــتری
اســت.
فراینــد تولیــد مــواد آزمایشــگاهی و ارائــه خدمات در آزمایشــگاه،
هماننــد دیگــر صنایــع مســتلزم داشــتن یــک سیســتم مدیریــت
کیفیــت میباشــد .رقابــت بیــن محصــوالت وارداتــی و
تولیــدات داخلــی و نحــوهی ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی،
ســازمان را ملــزم بــه حفــظ بقــاء و برطــرف کــردن نیــاز
مشــتری میکنــد کــه ایــن موجــب ایجــاد رویکــرد فراینــدی
و عملکــرد نوآورانــه خواهــد شــد .همچنیــن بهبــود مســتمر نیــز
بــرای موفقیــت نــوآوری ،از طریــق تغییــر و تفکــر خــاق در
ســازمان بســیار مهــم اســت زیــرا مدیریــت کیفیــت جامــع یــک
سیســتم کیفیــت محــور اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه حــوادث مخاطرهآمیــز در آزمایشــگاهها
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فــراوان اســت ،لــذا الزم اســت آزمایشــگاهها ،برنامــه مدونــی
در خصــوص نحــوه برخــورد بــا ایــن حــوادث ،کنتــرل شــرایط
محیطــی ،تضمیــن نتایــج آزمونهــا و مستندســازی اطالعــات
داشــته باشــند.
اســتاندارد  17025:2017بــا هــدف ارتقــای اعتمــاد بــه عملیــات
آزمایشــگاه تهیــه شــده تــا کلیــه فعالیتهــای آزمایشــگاه بــر
پایــه کیفیــت عمــل کننــد .ایــن اســتاندارد آزمایشــگاه را ملــزم
میکنــد تــا اقداماتــی را جهــت پرداختــن بــه ریســکها و
فرصتهــا ،طرحریــزی و پیادهســازی نمایــد .در ایــن میــان
تفکــر مبتنــی بــر ریســک بــرای دســتیابی یــک سیســتم بــه
مدیریــت اثــر بخــش ،نتایــج بهتــر و پیشــگیری از اثــرات منفی،
ضــروری اســت .بعبارتــی اینگونــه نگــرش در یــک ســازمان
بعنــوان یــک ابــزار پیشــگیرانه خواهــد بــود .بــه همیــن منظــور
حــذف عــدم انطباقهــای بالقــوه ،تحلیــل هــر عــدم انطبــاق
روی داده و انجــام اقدامــات مناســب بــرای پیشــگیری از وقــوع
مجــدد ،بســیار قابــل اهمیــت اســت.
در سیســتم آزمایشــگاهی عــدم انطباقهــا بایــد بــه درســتی
مدیریــت شــوند:
-1عدم انطباق مرتبط با فرایندهای پیش از آزمون
-2عدم انطباق مرتبط با فرایند حین آزمون
-3عدم انطباق با فرایندهای پس از آزمون
در آزمایشــگاهها بدلیــل وجــود مــواد شــیمیایی ،مــواد
بیولوژیکــی ،مخاطــرات زیســتی و تهدیــد کننــدهی ســامت،
تجهیــزات الکتریکــی ،تعــدد کارکنانــی کــه از امکانــات آن
اســتفاده میکننــد و همچنیــن ارزش مــادی بــاالی برخــی
تجهیــزات ،ایمنــی ،شــناخت و آگاهــی نســبت بــه ریسـکها و
مخاطــرات از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
در آزمایشــگاه دو مفهــوم ایمنــی زیســتی و امنیــت زیســتی کــه
بــه نوعــی بــه یکدیگــر وابســتهاند بســیار قابــل تامــل اســت.
برنامههــای ایمنــی زیســتی ،مخاطــرات رویارویــی بــا عوامــل
زیســتی خطــرزا را بــرای افــراد و محیــط زیســت کاهــش داده
و یــا عمــ ً
ا حــذف میکنــد امــا امنیــت زیســتی بــا ایجــاد
محدودیــت دسترســی بــه مــواد و اطالعــات مربوط بــه کارهای
تحقیقاتــی و امکانــات آزمایشــگاهی محقــق میگــردد .هــر دو

مفهــوم بــر مبنــای ارزیابــی خطــرات و روششناســی مدیریت و
مهــارت کارکنــان و مســئولیت پذیــری ،کنتــرل و پاس ـخگویی
در قبــال مــواد مــورد نیــاز تحقیــق ،مــدارک انتقــال مــواد،
آمــوزش ،طرحهــای اضطــراری و مدیریــت برنامــه عمــل
میکننــد.
اگــر یــک آزمایشــگاه ریس ـکهای خــودش را شناســایی کنــد،
توانایــی ارزیابــی /اولویتبنــدی آنهــا را دارد و همچنیــن در
مــورد پیامدهــای آن مطلــع اســت .ایجــاد یــک برنامــه بــرای
پرداختــن بــه ریس ـکها و اثــرات آنهــا آســانتر خواهــد بــود.
تشــخیص اشــتباهات یــا عــدم انطباقهــا در مراحــل اولیــه
فعالیتهــا بــه آزمایشــگاه فرصتــی بــرای واکنــش مناســب
بــه آنهــا را میدهــد .ایــن امــر ممکــن اســت مانــع از
جریمههــای مالــی و یــا ســایر زیانهــای ســنگین در مراکــز
آزمایشــگاهی شــود .شــایان ذکــر اســت هــدف اصلــی مدیریــت
ریســک بــه حداقــل رســاندن هــر گونــه ریســکی نمیباشــد،
بلکــه در واقــع بهینهســازی ریســکها و فرصتهــای تعییــن
شــده توســط آزمایشــگاهها بــا بکارگیــری یــک اســتراتژی
مناســب اســت.
اهــداف مربــوط بــه مدیریــت ریســک در آزمایشــگاه در بنــد
 5-8اســتاندارد 17025بــه صــورت زیــر بیــان شــده اســت:
          الــف) ایجــاد اطمینــان در مــورد اینکــه بــه نتیجه(های)
مــورد نظــر سیســتم مدیریــت کیفیــت میتــوان دســت یافت.
          ب) افزایــش فرصتهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف و
مقاصــد آزمایشــگاه.
          ج) پیشــگیری ،یــا کاهــش اثــرات نامطلــوب و شکســت
بالقــوه در فعالیتهــای آزمایشــگاهی.
          د) دستیابی به بهبود.
بــه منظــور شناســایی ریســکها در یــک آزمایشــگاه ،در
نظــر گرفتــن محیــط داخلــی ســازمان و محیــط خارجــی
ســازمان ،ریســکهای مربــوط بــه مشــتری ،تامینکننــدگان
و همچنیــن ســایر ذینفعــان مفیــد اســت .بــه طــور معمــول
بــرای شناســایی ریســکها از روش طوفــان فکــری اســتفاده
میکننــد .یــا بــه عنــوان مثــال از تجزیــه و تحلیــل SWOT
اســتفاده میشــود SWOT .یــک فراینــدی اســت کــه در

آن نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصتهــا و تهدیــدات ســازمان را
شناســایی میشــود .ریســک ممکــن اســت بــه طــور منظــم
یــا گاه بــه گاه در مــواردی کــه وضعیــت غیــر عــادی اســت ،یــا
تغییــری در روشهــای آزمایشــگاهی اتفــاق میافتــد ،انجــام
شــود.
بــا توجــه بــه آنچــه عنــوان شــد موضــوع مدیریــت ریســک
در آزمایشــگاهها ،بایــد از جایــگاه بــا ارزشــی برخــوردار باشــد.
بعبارتــی ایــن فراینــد بــه مدیــران امــکان میدهــد میــان
هزینههــای عملیاتــی و هزینههــای مالــی اقدامــات حفاظتــی
تعــادل برقــرار کــرده و از طریــق حفاظــت از فرآیندهــای
کســب و کار کــه پشــتیبان اهــداف ســازمان هســتند ،بــه منافــع
مربوطــه دســت یابنــد.
مدیریت ریسک از چهار فرآیند مجزا تشکیل شده است:
-1ارزیابی ریسک
-2تجزیه و تحلیل ریسک
-3کاهش ریسک
-4ارزیلبی آسیب پذیری و ارزیابی کنترلها
درآخــر امیدواریــم در ســالی کــه به نــام تولیــد ،پشــتیبانی و مانع
زدایــی توســط رهبــر معظــم انقــاب نامگــذاری شــده ،کیفیــت
خدمــات و تولیــد را محــور کار قــرار داده و بــا حمایتهــای
الزم مانعهــا را از ســر راه برداریــم .انشــاءاهلل بــه لطــف الهــی
ایــن شــعار تح ّقــق الزم را پیــدا کنــد و نتیجـهی آن در اقتصــاد
عمومــی کشــور و در بهبــود کیفیــت و خدمــات بیــش از پیــش
مشــهود باشــد.
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آسمان
پر ستاره
ايران خودرو

گامهاي بزرگترين خودروساز كشور
در مسير بي پايان كيفيت

افزايــش ســطح كيفــي محصــوالت از جملــه دســتاوردهاي
گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــا وجــود مشــكالت متعــدد در
شــرايط ســخت تحريــم هــا اســت.
محصــول دنــا پــاس توربــو اتوماتيــك اوليــن محصــول توليــد
داخــل بــا ســطح كيفــي  5ســتاره نشــان دهنــده تــاش و عــزم
جــدي گــروه صنعتــي ايــران خــودرو در راســتاي افزايش ســطح
كيفــي محصــوالت علــي رغــم تمامــي محدوديــت هــا اســت.
ايــن محصول مجموعــه اي از زيبايــي در طراحــي و فــن
آوريهــاي روز اســت.
از مهمتريــن ويژگــي هــاي برجســته دناپــاس مــي تــوان بــه
مــوارد زيــر اشــاره كــرد:
 افزايــش كارايــي قــواي محركــه از طريــق نصــب ســامانهتوربوشــارژ
 گيربكــس اتوماتيــك شــش ســرعته و تغييــر طــرح ســر دســتهدنــده
 چهــار عــدد کيســه هــوای ايمنــی (راننــده و سرنشــين جلــو وجانبــي )
ي راننده و سرنشين جلو  8حركته برقي
 صندل  تغييــر اســتايل جانبــي خــودرو (درب هــا بــه همــراه شيشــه لچكــيعقــب ،دســتگيرههــا و گلگيرهــا)
 چــراغ هــاي جلــو مجهــز بــه المــپ طــرح نئــون و چــراغ روز()Day Light
 آينـه هــاي جانبــي طــرح جديــد و برقــي تاشــونده راهنمــادار هــمرنــگ بدنــه
 -طرح رينگ آلومينيومي جديد

محصــول تــارا دســتي بــا ســطح كيفــي چهــار
ســتاره
توليــد محصــول تــارا بــا باالتريــن ســطح كيفــي و دارا بــودن
باالتريــن ســطح ايمنــي و امنيــت عــاوه بــر پاســخ بــه نیازهــا
و انتظــارات مشــتریان و بــرآورده كــردن اســتانداردهاي مــورد
نظــر ســازمان ملــي اســتاندارد در اســتانداردهاي  85گانــه،
نشــان دهنــده تعهــد و پايبنــدي گــروه صنعتــي ايــران خــودرو
در پاســخ بــه انتظــارت جامعــه اســت.
خــودروی تــارا در بخــش ایمنــی دارای تجهیــزات و
اســتانداردهای مهمــي چــون اســتاندارد حفاظــت از عابــر
پیــاده( ،)Pedestrianسیســتم ترمــز ضــد قفــل(،)ABS
سیســتم توزیــع الکترونیکــی نیــروی ترمز( ،)EBDسیســتم
کمکــی حرکــت در ســرباالیی( ،)HSAدســتیار ترمــز
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اضطــراری ( ،)EBAسيســتم کنتــرل پایــداری الکترونیکــی
( ،)ESCسيســتم کنتــرل کشــش ( ،) TCSنشــانگر اخطــار
کاهــش فشــار بــاد تایــر ( ،)TPMSسیســتم قطــع ســوخت
خــودکار و برخــورداری از ســه کمربنــد ســه نقطــهای بــرای
ایمنــی تمامــی سرنشــینان عقــب خــودرو اســت .اســتفاده از
ورق هــای دوفــازی ( )Dual Phaseبــا اســتحکام بــاال در
طراحــي بدنــه ،و ف ـنآوری جــوش لیــزری قطعــات بدنــه نيــز
منجــر بــه اســتحکام باالتــر در اتاقــک سرنشــینان شــده اســت.
اهــداف ترســيم شــده در راســتاي ارتقــاي ســطح كيفــي
محصــوالت و خدمــات گــروه صنعتــي ايــران خــودرو
برنامــه هــا و پــروژه هايــي بهمنظــور افزايــش ســطح كيفــي
ســبد محصــوالت گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــا توجــه بــه
اهــداف در نظــر گرفتــه شــده در ســال  1400در دســتور كار
قــرار دارد كــه مطابــق بــا برنامــه زمانبنــدي مشــخص شــده در
حــال اجــرا و پيشــرفت اســت.
ورود محصــول تــاراي اتوماتيــك بــا  5ســتاره كيفــي بــه ســبد
محصــوالت و دســتيابي بــه افزايــش ســطح كيفــي محصوالتــي
همچــون هايمــا (بــه  5ســتاره كيفــي) ،رانــا و ســورن پــاس
(بــه  4ســتاره كيفــي) نمونــه اي از پــروژه هــاي اشــاره شــده
اســت.در حــوزه هــاي خدمــات پــس از فــروش ،ارتبــاط بــا
مشــتريان و امدادخــودرو نيــز تمهيــدات الزم در خصــوص
ارايــه خدمــات متناســب بــا محصــوالت  5ســتاره در نظــر
گرفتــه شــده اســت كــه خدمــات مذكــور بــه مشــتريان ايــن
محصــوالت ارايــه مــي شــود.
كارنامــه كيفــي گــروه صنعتــي ايــران خــودرو در آخريــن

ارزيابــي صــورت گرفتــه شــده توســط شــركت بازرســي كيفيــت
و اســتاندارد ايــران در شــهريور مــاه:1400
تمامــي محصــوالت داراي ســطح كيفــي ســه ســتاره و باالتــر
هســتند.
  4درصد از محصوالت داراي سطح كيفي  5ستاره  29درصد از محصوالت داراي سطح كيفي  4ستاره  67درصد از محصوالت داراي سطح كيفي  3ستارهبرنامه ها و پروژه هاي كيفي گروه صنعتي ايران خودرو
از جملــه برنامــه هــاي شــركت ايــران خــودرو در راســتاي
ارتقــاي كيفيــت در حــوزه تاميــن ايجــاد بســتر پيــاده ســازي
سیســتم )FSS)FULL SERVICE SUPPLIER
اســت .در ايــن برنامــه بــا انتخــاب قطعــه ســازان توانمنــد
داخلــي و همچنيــن بــا پشــتيباني و رفــع موانــع در راســتاي
توانمندســازي ســاير قطعــه ســازان در قالــب انتقــال دانــش
و تجربيــات و همچنيــن بازنگــري در متــد تكويــن قطعــات
بههمــراه اســتفاده از روشهــاي روز دنيــا ،همچنيــن تعريــف
الزامــات خــاص در حــوزه تاميــن بههمــراه افزايــش آزمونهــا
و نظارتهــا در نهايــت منجــر بــه افزايــش و تــداوم در كيفيــت
قطعــات و محصــوالت خواهــد شــد كــه در ايــن مســير مهــم
تمركــز بــر رويكرد كيفيــت در ســاخت ()Built In Quality
از اهميــت ويــژهاي برخــوردار خواهــد بــود .
در حــوزه فرآينــد بــا ارتقــاي تجهيــزات فرآينــدي بــا اســتفاده از
دانــش تخصصــي بومــي ،اســتقرار سيســتم تعالــي نگهداشــت،
ارتقــاي سيســتم هــاي توليــد و كيفيــت بههمــراه تدويــن
رويههــا و برنامههــاي ارزيابــي تطبيــق توليــد محصــوالت

بــا اســتانداردهاي مــورد نظــر موجــب قــوام و ارتقــاي ســطح
كيفــي فرآيندهــاي توليــد شــده اســت .پيــاده ســازي مكانيســم
رديابــي قطعــات از زنجيــره تاميــن تــا توليــد و خدمــات پــس
از فــروش و همچنيــن اجــراي رويكــرد آديــت تخحصصــي
«مشــتري محــور» در ســالن هــاي توليــدي بهعنــوان يكــي
از راهكارهــاي صيانــت از مشــتريان و افزايــش ســطح كيفــي
و رضايتمنــدي مشــتريان از جملــه اقدامــات و برنامــه هايــي
اســت كــه در حــوزه فرآيندهــا اجرايــي شــده اســت.
در حــوزه طراحــي و مهندســي بــا بهينــه ســازي ســبد
محصــوالت بــر اســاس انتظــارات مشــتريان در قالــب
تعريــف پــروژه هــاي ارتقــاي ســطح تكنولــوژي محصــوالت
و مجموعــه هــاي خودرويــي و همچنيــن بــا تدويــن نقشــه
راه ارتقــاي قــواي محركــه و گيربكــس و طراحــي و توليــد
محصــوالت جديــد منطبــق بــا نيــاز جامعــه گام هــاي بلنــدي
برداشــته شــده اســت.
كالم پاياني
گــروه صنعتــي ايــران خــودرو توانســته بــا ايجــاد نهضــت
افزایــش ســطح داخلــی ســازی و قــدم برداشــتن در مســیر
خودکفایــی و اســتقالل در تولیــد ،عــاوه بــر توســعه و ارتقــاي
محصــوالت فعلــي و همچنيــن عرضــه محصــوالت جديــد،
همچنــان جايــگاه خــود را در ســهم بــازار داخلــي تثبيــت كــرده
و گام هــاي بلنــدي در راســتاي تحقــق اهــداف وزارت صمــت
مبنــي بــر افزايــش توليــد ،تنــوع محصــوالت ،ارتقــاي كيفيــت و
اســتانداردها و همچنيــن افزايــش ســهم صــادرات و ســاماندهي
و بهبــود زنجيــره تاميــن بــردارد.
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در  12تيــر مــاه  ،1351شــركت ســهامي معادن مس سرچشــمه
كرمــان ،تشــكيل و در ســال  1355بــه شــركت ملــي صنايــع
مــس ايــران كــه در برگيرنــده كليــه فعاليتهــاي معــادن مــس
كشــور اســت تغييــر نــام داد .از وظايــف ايــن شــركت ،اســتخراج
و بهــره بــرداري از معــادن مــس ،توليــد محصــوالت نهایــی
(شــامل مــس کاتــدی ،مفتــول ،اســلب و بیلــت) ،محصــوالت
میانی(شــامل کنســتانتره مــس و آنــد مــس) و محصــوالت
جانبی(شــامل کنســتانتره مولیبــدن ،اکســید مولیبــدن ،لجــن
الکترولیــزی طــا و نقــره و اســید ســولفوریک) مــي
مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان در  160کیلومتــری جنــوب
غــرب کرمــان و  50کیلومتــری جنــوب رفســنجان قــرار دارد.
ارتفــاع ایــن ناحیــه از ســطح دریــا بــه طــور متوســط  2600متــر
و بلنــد تریــن نقطــه آن  3هــزار متــر اســت .کانســار معــدن
مــس سرچشــمه از نــوع ُپرفیــری اســت .ایــن معــدن ،یکــی از
بزرگتریــن معــادن روبــاز جهــان بــه شــمار مــی
مجتمــع مــس شــهربابک شــامل دو بخــش میــدوک و خاتــون
آبــاد اســت .میــدوک در فاصلــه  42کیلومتــری شــمال شــرق
شهرســتان شــهر بابــک و  132کیلومتــری شــمال غــرب معــدن

مــس سرچشــمه قــرار گرفتــه اســت .براســاس آخریــن ارزیابــی
مجمــوع ذخایــر قابــل برداشــت معدنــی ایــن معــدن بــا عیــار
حــد 0/2درصــد برابــر بــا  418میلیــون تــن بــا عیــار 0/59درصد
مــس اســت .ارزیابــی هــای انجــام یافتــه نشــان میدهــد کــه
بعلــت عمیــق شــدن معــدن ،برداشــت ذخایــر موجــود آن
درســالیان آتــی بصــورت اســتخراج زیــر زمینــی خواهــد بــود
و معــدن هماننــد بســیاری از معــادن دنیــا درمراحلــی بــا ایــن
متــد بــه حیــات خــود ادامــه خواهــد داد .واحدهــای مــس
میــدوک عبارتنــد از :معــدن  ،تغلیــظ و لیچینگ.خاتونآبــاد
در 30کیلومتــری شــرق شهرســتان شــهربابک 80 ،کیلومتــری
معــدن مــس میــدوک ودر فاصله200کیلومتــری غــرب اســتان
کرمــان قــرار گرفتــه اســت .واحدهای اصلــی کارخانــه ذوب
خاتــون آبــاد شــامل انبــار کنســانتره ،خشــک کــن کنســانتره،
کــوره فلــش ،کــوره الکتریکــی ،کــوره هــای کنورتــور ،کــوره
هــای آنــد و چــرخ ریختــه گــری مــی باشــند .عــاوه بــر ایــن
پاالیشــگاه و کارخانــه اســید ســولفوریک و اکســیژن از دیگــر
واحدهــای ذوب خاتــون آبــاد اســت.
مجتمــع مــس ســونگون ایــن معــدن در اســتان آذربایجــان

شــرقی در  130کیلومتــری شــمال تبریــز و  30کیلومتــری
شهرســتان ورزقــان در یــک ناحیــه کوهســتانی واقــع شــده
اســت .بــر اســاس آخریــن ارزیابــی هــای زمیــن شناســی،
مجمــوع ذخایــر قابــل برداشــت معدنــی ایــن معــدن بــا عیــار
حــد  0/2درصــد بیــش از  1000میلیــون تــن بــا عیــار 0/58
درصــد مــس اســت .خــط تولیــد در ایــن مجتمــع شــامل معــدن
 ،تغلیــظ یــک و دو و مولیبــدن اســت.
امور مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريتي
امــور مهندســي صنايــع و سيســتم هــاي مديريتــي در شــركت
ملــي صنايــع مــس ايــران در ســال  1397بــا هــدف ايجــاد و
بهبــود فرهنــگ سيســتمي و بــا ماموریــت افزايــش بهــره و
ري ســازمان از طريــق اســتقرار سيســتم هــاي مديريتــي ایجــاد
شــد .
اهــداف کیفیتــی امــور مهندســی صنایــع و
سیســتمهای مدیریتــی:
هدف  : 1بهره وری سیستم ها
استقرار و نگهداری نظام آراستگی ()5S
تشکیل حلقه های کیفیت
 )3-1استقرار بهره وری سبز
هدف  :2بهبود فرآیند ها
 )1-2مهندسی مجدد فرآیند ها
هدف  :3استقرار سیستم های نوین مدیریتی
 )1-3سیستم مدیریت یکپارچه ( ) IMS
 )2-3سیستم مدیریت انرژی ()ISO50001
 )3-3سیســتم مدیریــت مســئولیت هــای اجتماعــی (ISO
)26000
 )4-3سیستم مدیریت امنیت زنجیره تامین()ISO28000
 )5-3سیستم مدیریت ارتباط با مشتری()4-ISO10001
 )6-3سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ()ISO22000
 )7-3سیستم مدیریت امنیت اطالعات ()ISO27001
 )8-3سیستم مدیریت دانش ()ISO30401
 )9-3سیســتم مدیریــت منابــع انســانی (-ISO30405
)30409
 )10-3سیستم مدیریت ریسک ()ISO31000

مدیریتــی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در حــوزه کیفیــت
در ســال 1400
اخــذ گواهينامــه اســتاندارد مديريــت محیــط زیســت
( )ISO14001:2015بــراي اوليــن بــار در مجتمــع مــس
شــهربابک (ذوب خاتــون آبــاد) و مجتمــع مــس سرچشــمه
ارتقــاء ويرايــش اســتاندارد مديريــت انــرژي ISO50001از
ویرایش ســال  2015به  2018براي اولين بار در ســطح ايميدرو
و ارتقــاء ويرايــش مديريت ايمني و ســامت شــغلي از اســتاندارد
 BS OHSAS18001:2007بــه اســتاندارد
ISO45001:2018
ترجمــه  3جلــد كتــاب مربــوط بــه اســتانداردها و سيســتم هــاي
مديريتــي (اســتاندارد سیســتم مدیریــت ریســک ،اســتاندارد
سیســتم مدیریــت منابــع انســانی ،سیســتم مدیریــت نگهــداری
و تعمیــرات )
راه اندازي آزمايشي سامانه نظام پيشنهادات
پذیــرش پروپــوزال شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران از ســوی
 APOاز میــان درخواســت هــای ارســال شــده مختلــف
کشــور بــه ســازمان بهــره وری آســیا
عضویــت شــرکت ملــی صنایــع مــس در انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران
همــكاري بــا معاونــت توســعه و مهندســی مجتمــع مــس
شــهربابك جهــت اخــذ جایــزه تعالــي نگهــداری و تعمیــرات و
جایــزه مدیریــت پــروژه
تهيــه ویرایــش اولیــه ســالنامه مديريتــي شــركت ملــي صنايــع
مــس ايــران

هدف  :4فرهنگ سازی
 )1-4تدویــن و نشــر ســالنامه مدیریتــی شــرکت ملــی صنایــع
مــس ایــران
 )2-4استقرار و ارتقای نظام پیشنهادات ( بهپویی)
مهمتریــن دســتاوردهای امــور مهندســی صنایــع و سیســتمهای
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یزدتایر در مسیر تعالی
و بالندگی
دکتر اسکندر ستوده

مدیرعامل مجتمع صنایع الستیک یزد

رمــز بقــا ،مانــدگاری و توســعه پایــدار بنگاههــای اقتصــادی،
دســتیابی متــوازن بــه رضایــت تمامی ذینفعان کســبوکار شــامل
ســهامداران ،مشــتریان و مصرفکننــدگان ،تامینکننــدگان و
شــرکا ،کارکنــان ،جامعــه و محیــط زیســت (شــکل  )1از طریــق
توجــه بــه موضــوع کیفیــت و ارتقــا بهرهــوری از نــگاه آنهــا
میباشــد .لــذا ضــروری اســت بنگاههــای اقتصــادی ،کســب
وکار خــود را بــر مبنــای تحقــق کیفیــت از ابعــاد مختلــف طــرح
ریــزی نماینــد.

شکل  - 2نقشه راه سرآمدی مجتمع صنایع الستیک یزد

شکل  -1خانه رشد و توسعه پایدار کسب و کار
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بــر ایــن اســاس مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد (یزدتایــر) در
مســیر تعالــی و بالندگــی ،طــی  30ســال اخیــر همــواره تــاش
نمــوده در راســتای پاســخگویی به نیازهــا و انتظارات مشــتریان،
مصرفکننــدگان و ســایر ذینفعــان خــود بــا بهرهگیــری از دانــش
فنــی و فناوریهــای روز دنیــا و جاریســازی نقش ـهراه ســرآمدی
( شــکل  )2شــامل طرحریــزی و جاریســازی نظــام کنتــرل
کیفیــت ،تضمیــن کیفیــت ،مدیریــت کیفیــت جامــع (،)TQM
بهبــود و توســعهی زیرســاختهای کســب موفقیــت پایــدار و
ســرآمدی ،اقــدام بــه توســعه و بهبــود کســبوکار خــود و ارائــه
محصــوالت و خدمــات بــا کیفیــت نمایــد؛ تــا در راســتای
تحقــق چشــمانداز و ماموریــت خــود مبنــی بــر ســازمانی پیشــرو
در صنعــت تایــر ایــران گام بــردارد.

لــذا مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد در مســیر تحقــق چشــمانداز
خــود ،بــا هــدف مدیریــت بهبــود و توســعهی متــوازن کســبوکار
و دســتیابی بــه رضایــت تمامــی ذینفعــان در مســیر تعالــی
و بالندگــی از ســال  1392اقــدام بــه بهرهگیــری از مــدل
جایــزه ملــی کیفیــت ایــران ( )INQAبــه عنــوان ابــزاری
جهــت رصــد رشــد و ارتقــای کیفیــت در تمــام ابعــاد کســبوکار
نمــوده اســت .ایــن مــدل بــا توجــه بــه ماهیــت وجــودی خــود
( شــکل  )3مبنــی بــر درنظرگرفتــن ابعــاد مختلــف کســبوکار
شــامل :رهبــری و مدیریــت ،فرآیندهــا ،منابــع ،کارکنــان و نتایج
مشــتریان و مصــرف کننــدگان ،نتایــج عملکــردی و نتایــج
جامعــه و محیطزیســت و همچنیــن نقــش یادگیــری ،خالقیت و
نــوآوری توانســته اســت معیارهــای مناســبی را جهــت توســعه
و بهبــود متــوازن کســبوکار در اختیــار ســازمان قــرار دهــد.

شکل  -3مدل جایزه ملی کیفیت ایران ()INQA
مطابــق ارزیابیهــای صــورت گرفتــه طــی ســالهای  1392الــی  ، 1398حرکــت بــا اســتفاده از مــدل
جایــزه ملــی کیفیــت ایــران ( )INQAبطــور کلــی دســتآوردها و نتایــج زیــر را بــرای ســازمان بــه
همــراه داشــته اســت:
حــوزه رهبــری :توســعه و بهبــود مدیریــت برنامهریــزی راهبــردی ،توســعه و بهبــود ارزشــهای ســازمانی،
توســعه و بهبــود فرهنــگ یادگیــری ،خالقیت و نــوآوری.
حــوزه منابــع :توســعه و بهبــود مکانیزمهــای ارزیابــی و رتبهبنــدی تامینکننــدگان و شــرکا ،بهبــود
نظــام مدیریــت تکنولــوژی ،توســعه و بهبــود مکانیزمهــای مدیریــت دانــش.
حــوزه فرآیندهــا :توســعه و بهبــود مدیریــت فرآیندهــای ســازمانی ،توســعه و بهبــود مدیریــت پروژههــای
ســازمانی ،بهبــود مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان و مصرفکننــدگان.
حــوزه کارکنــان :توســعه و بهبــود مکانیزمهــای نظرســنجی و ارزیابــی عملکــرد کارکنــان ،توســعه و
بهبــود کمیتههــای کاری ،طــرح ریــزی نظــام مدیریــت شایســتگی
حــوزه نتایــج مشــتریان و مصــرف کننــدگان ،نتایــج عملکــردی و نتایــج جامعــه و محیــط زیســت:
توســعه و بهبــود شــاخصهای برداشــتی و عملکــردی ،توســعه و بهبــود منطــق هدفگــذاری شــاخصها ،
توســعه و بهبــود مکانیزمهــای تجزیــه و تحلیــل شــاخصها.
لــذا بــا توجــه بــه نتایــج و تجربــه کســب شــده طــی ایــن ســالها توســط مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد
بــه تمــام رهبــران کســبوکارها پیشــنهاد میشــود تــا جهــت اســتمرار رشــد متــوازن و تعالــی کســبوکار
خــود از مــدل جایــزه ملــی کیفیــت ایــران ( )INQAبــه عنــوان الگــو و ابــزاری جهــت توســعه و
بهبــود مــدل کســبوکار خــود بهــره ببرنــد.
شکل  -4جایزه ملی کیفیت ایران ()INQA
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موتوژن
در مسیر تعالی و کیفیت

شــرکت موتــوژن بزرگتریــن تولیدکننــده انــواع الکتروموتورهــای
صنعتــی و کولــری در ایــران بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی روز
و توانمندیهــای متخصصیــن و کارکنــان خــود مصمــم اســت
بــه منظــور تامیــن نیــاز صنایــع داخلــی و افزایــش ســهم صــادرات
تولیــد محصــوالت بــا بهتریــن کیفیــت ممکــن را ســرلوحه کار
خــود قــرار دهــد.
درفضــای رقابتــی امــروز ،نقــش اساســی کیفیــت انکارناپذیر اســت
و ســازمانها مىتواننــد بــا ســاح کیفیــت درتحقــق مانــدگاری
و دوام اقتصــادی خــود موفــق شــوند .برهمیــن اســاس اســت کــه
نظامهــای مدیریــت کیفیــت بــه عنــوان مهمتریــن و کارآمــد
ابزارهــا در جهــت رســیدن بــه رشــد و تعالــی ســازمانها و شــکل
گرفتهانــد .بــا عنایــت بــه ضــرورت اجتنابناپذیــر اصالحــات
ســاختاری در ســازوکارهای ســازمانی ،مدیریــت شــرکت موتــوژن
بــر پایــه همیــن نگــرش در ســال ۱۳۷۴واحــد تضمیــن کیفیــت
را بــه عنــوان نماینــده مدیریــت در سیســتم مدیریــت کیفیــت
در ســاختار ســازمانی خــود ایجــاد کــرد تــا بتوانــد در نتیجــهی
فعالیتهــای ایــن واحــد ،ارزیابــی نظاممنــدی از کل فرآینــد
تولیــد و بــا هــدف بهبــود مســتمر آن داشــته باشــد .در راســتای
همیــن اهــداف ،مزایــای دیگــری نیــز حاصــل شــد کــه میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
اثبــات توانمنــدي شــرکت در طراحــي و توليــد محصــوالت
مطابــق بــا الزامــات اســتانداردهای بینالمللــی و ملــی و همچنیــن
نيازمنديهــاي مشــخص شــده از ســوي مشــتريان
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افزایش توان رقابتی در عرصههای ملی و بین المللی
تعریــف فرایندهــای ســازمان و شــاخصهای نظارتــی و کنترلــی
آنهــا
اطمینــان از تناســب فعالیتهــا و فرایندهــای ســازمان بــا اهــداف
تعیینشــده
نظاممندســازی فعالیتهــا ،نظارتهــا و کنترلهــا بــه منظــور
کاهــش دوبارهکاریهــا و ضایعــات
کاهش هزینههای سازمان
ایجــاد اطمینــان و افزایــش رضایــت مشــتریان برونســازمانی و
همچنیــن افزایــش رضایــت کارکنــان و انگیــزه درونســازمانی
شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان و همچنیــن ریسـکهای
بالقــوهی تهدیدکننــدهی فرایندهــای کلیــدی ســازمان و
برنامهریــزی بــرای پوشــش و حــذف نقــاط ضعــف و تهیــهی
ســناریوهای مختلــف بــرای مقابلــه بــا ریســکهای موجــود
جهــت تحقــق اهــداف شــرکت موتــوژن بــرای کســب رضایــت
مشــتريان  ،خــط مشــی و منشــوری تهیــه و ابــاغ شــده اســت و
طــی آن تــک تــک کارکنــان شــرکت متعهــد و موظــف شــدهاند
تــا از ایــن خــط مشــی پیــروی کــرده و فعالیــت خویــش را بــا آن
هماهنــگ ســازند  .واحــد کنتــرل بــه عنــوان واحــد پیشــرو در امــر
کیفیــت  ،ضمــن هماهنگــی بــا ســایر واحدهــا تــاش میکنــد
بــا اســتفاده از روش بهبــود مســتمر  ،ســطح کیفــی محصــوالت را
گام بــه گام ارتقــاء دهــد .در ســالهای اخیــر موفقیــت زیــادی در
جلــب رضایــت مشــتریان عزیــز حاصــل گردیدهاســت.

مقاالت
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ِ
کیفیت
تضمین
ایجاد و بلوغ
ِ
) (SQAتامین کنندگان
و نقش آن در توسعه سازان
امید اشکانی

دکتــری تخصصــی مهندســی مــواد و دانــش آموختــه مدیریت
اســتراتژیک ،محقــق و مــدرس فنــی و کیفی.

ـت تامین کننــدگان یــا  )Supplier Quality Assurance( SQAیکی
ـن کیفیـ ِ
تضمیـ ِ
از مباحــث کلیــدی در بحــث زنجیــره تامیــن و انتخــاب تامیــن کننــده در ســازمانها
اســت و در واقــع از اعتمــاد بــه نفــس تامیــن کننــده در توانایــی ،تامیــن و تحویــل
کاال یــا خدمــات مرغــوب حکایــت دارد و بیانگــر ایــن اهمیــت اســت کــه ســازمان،
میتوانــد نیــاز و خواســتههای مشــتریان را بــرآورده کنــد .تضمیــن کیفیــت تامیــن
کننــده از طریــق ارتباطــات تعاملــی بیــن مشــتری و ســازمان حاصــل میشــود کــه
ایجــاد بلــوغ کافــی در یــک فراینــد  ،SQAمســتلزم پیــروی از چندیــن گام کلیــدی
زیــر اســت .البتــه الزم اســت در تمامــی مراحــل زیــر ،بــه منظــور بلــوغ و تکامــل یــک
سیســتم تضمیــن کیفیــت مناســب ،تامیــن کننــده و ســازمان (مشــتری) بــا یکدیگــر
ارتباطــات کامــل داشــته باشــند.
 -۱تعریف الزامات کیفی محصول
در جهــت تدویــن و ایجــاد فراینــد تضمیــن کیفیــت تامیــن کننــدگان ،الزم اســت
مشــخصات و پارامترهــای کلیــدی فراینــد و مشــخصات مهــم محصــول یــا خدمــت
شــناخته شــده و بــه صــورت مســتند ،تحلیــل شــوند .بــه عبــارت دیگــر ،شــناخت
نیازمندیهــای اصلــی مشــتری و تحلیــل پارامترهــای موثــر بــر آن ،گام اول و
ریشــهای در  SQAاســت.
 -2تحلیل ریسکها و ایجاد فرایندهای کنترلی
شــناخت پیشــاپیش ریسـکها و آمادگــی برای اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه و اصالحی،
گام دوم و اساســی در فراینــد تضمیــن کیفیــت تامیــن کننــده اســت .شــناخت و تحلیــل
بــه موقــع ریس ـکها میتوانــد منجــر بــه تدویــن طرحهــای کنتــرل ،طــرح آزمــون
و بازرســی شــود تــا در مواقــع الزم بتــوان مشــکالت موجــود را شناســایی و بــر طــرف
نمو د .
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 -3انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان
در ایــن مرحلــه ،بــا توجــه بــه مســتندات ایجــاد شــده در دو مرحلــه قبــل ،الزم اســت
تــا تامیــن کننــدگان موجــود شــناخته شــده و وضعیــت هرکــدام ارزیابــی شــود .الزم
بــه ذکــر اســت در بســیاری از مــوارد ،ســازمانها میتواننــد از سیســتمهای خــود

ارزیابــی اســتفاده نماینــد تــا وضعیــت خــود را بــه عنــوان یــک  -۷گواهی تامین کنندگان
تامیــن کننــده مــورد ســنجش قــرار دهنــد.
پیشــنهاد میشــود مشــتری در صــورت امــکان و بــه جهــت
تعهــد بیشــتر تامیــن کننــدگان خــود ،بــه آنهــا گواهــی
 -4شــناخت تامیــن کننــدگان جایگزیــن و انتخــاب نامههــای تضمیــن کیفیــت تامیــن کننــده اعطــا کنــد تــا
بهترینهــا
تامیــن کننــده نیــز در جهــت حفــظ سیســتم کوشــا باشــد.
ســازمانها موظــف هســتند در زنجیــره تامیــن خــود ،همــواره
یــک تامیــن کننــده اصلــی و چنــد تامیــن کننــده پشــتیبان را سنجش و بهبود وضعیت
در نظــر داشــته باشــند تــا در صــورت بــروز مشــکل در فراینــد آنچــه در هفــت بنــد فــوق اشــاره شــد ،مراحــل اصلــی بــرای
تامیــن قطعــه توســط تامیــن کننــده اصلــی ،تامیــن کننــده اجــرای یــک سیســتم تضمیــن کیفیــت تامیــن کننــده کامــل
جایگزیــن بتوانــد بــه عنــوان یــک پشــتیبان عمــل کنــد .اســت تــا ســازمان بتوانــد نیازمنــدی و خواســتههای مشــتری
تهیــه مدارکــی نظیــر  Bill of Materialsدر ایــن مرحلــه خــود را شناســایی و اجــرا کنــد .از طــرف دیگــر ،هــر سیســتمی
پیشــنهاد میشــود.
فــارغ از نــوع و کاربــرد آن ،بــه مــرور زمــان دچــار اســتهالک
ســازمانی شــده و نیازمنــد بهبــود مســتمر اســت.
 -5اجرای برنامههای کمکی کیفی و فنی
در ایــن راســتا الزم اســت تامیــن کننــدگان بــه صــورت
ســازمان (مشــتری) موظــف اســت در تمــام طــول زنجیــره دورهای و بــا اســتفاده از سیســتمهای خــود ارزیابــی ،نســبت
تامیــن خــود ،برنامههــای کمکــی کیفــی و فنــی را تعریــف بــه وضعیــت تضمیــن کیفیــت خــود ،بازرس ـیهایی را انجــام
نمایــد تــا اطمینــان حاصــل شــود محصــول یــا خدمــت دهنــد تــا عــاوه بــر کنتــرل و نظــارت بــر اجــرای عوامــل
دریافتــی از الزامــات الزم برخــوردار اســت .قابلیــت فراینــد فعلــی ،از انجــام بــروز رســانیهای الزم نیــز اطمینــان
تولیــد ( ،)CPkآمارهــای مرتبــط بــا رضایــت مشــتری نهایــی ،حاصــل کننــد .در بســیاری از مــوارد مشــاهده میشــود چرخــه
میــزان برگشــت محصــول و میــزان انطبــاق بــا نقشــهها و عمــر فراینــد  SQAنیازمنــد بهبــود و حتــی اصــاح کامــل
طرحهــای کنتــرل ،از جملــه مــواردی هســتند کــه بایــد در در ســاختار آن اســت امــا بــا گذشــت ســالها ،ســازمان بــه
تمامــی طــول زنجیــره تامیــن اجــرا و کنتــرل گــردد.
دلیــل نبــود هیــچ نظارتــی بــر ســاختار  SQAخــود ،همچنــان
فعالیــت را ادامــه داده و در نتیجــه هیــچ بروزرســانی در ســاختار
 -۶تایید اعتبار تامین کنندگان و امتیازدهی
 SQAایجــاد نمیشــود کــه ایــن موضــوع یکــی از علــل
میــزان توانایــی تامیــن کننــده در بــراورده کــردن الزامــات در اصلــی نارضایتــی مشــتریان در دراز مــدت اســت و میتوانــد
هــر فــاز ،میــزان ســرعت و کیفیــت عملکــرد تامیــن کننــده در عاملــی بــرای حــذف ســازمان و تامیــن کننــدگان از چرخــه
اصــاح ســریع مشــکالت و عــدم انطبــاق هــا ،اجــرای اقدامــات رقابــت باشــد .اجــرای بازرس ـیهای دورهای ،نظــارت بــر دوبــاره
اصالحــی و مشــارکت تامیــن کننــده در تهیــه و ارائــه مــدارک کاریهــای مجــاز و غیــر مجــاز ،ســنجش نــرخ برگشــتیها ،تعداد
فنــی و ارائــه شــواهد مناســب و بــه موقــع ،از جملــه معیارهایــی شــکایت مشــتری و در نهایــت افزایــش یــا کاهــش ســهم بــازار ،از
هســتند کــه میتوانــد در امتیازدهــی بــه تامیــن کننــدگان و جملــه پارامترهایــی هســتند کــه اجــرای صحیــح یــا ناصحیــح
رده بنــدی میــزان بلــوغ آنهــا در ایــن فراینــد کاربــرد داشــته یــک  SQAرا مــورد بررســی قــرار میدهنــد و ســازمان
باشــد.
موظــف بــه کنتــرل پارامترهــای فــوق اســت.
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اثر مدیریت کیفیت و مدیریت نوآوری
بر بهبود مزیت رقابتی یک سازمان
مهناز کرباسی

دکتری مهندسی مواد ،مدیرکل کیفیت و نوآوری
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دکتری مهندسی مکانیک
کارشناس مسئول مرکز نوآوری ،گروه صنعتی بارز ،تهران

بــا توســعه فرهنــگ نــوآوری و توجــه بــه جنبههــای مختلــف
آن در صنایــع پیشــرفته ،ارتبــاط بیــن عملکــرد مدیریــت
کیفیــت و مدیریــت نــوآوری و تأثیــر ایــن دو بــر عملکــرد
کلــی یــک ســازمان توجــه بســیاری از محققــان را بــه خــود
جلــب کــرده اســت .بررس ـیها نشــان میدهــد هــر دو مفهــوم
کیفیــت و نــوآوری راهنمــای کس ـبوکارهای امــروزی بــوده و
پیادهســازی موفــق مدیریــت کیفیــت و مدیریــت نــوآوری در
یــک ســازمان یــک مزیــت رقابتــی در نظــر گرفتــه میشــود.
فنــگ [ ]1در مطالعــه خــود نشــان داده اســت کــه شــرکتها
بایــد هــم کیفیــت و هــم نــوآوری را در بــازار در حــال تغییــر
خــود بهبــود دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــرای تعالــی مدیریــت
کس ـبوکار مدلهایــی معرفــی شــدهاند کــه مفاهیــم کیفیــت
و نــوآوری را بهطــور همزمــان و مکمــل در نظــر گرفتهانــد.
درویتســوتیس [ ]2نیــز در مطالعــه خــود نشــان داده اســت کــه
بهمنظــور دســتیابی بــه بیشــینه تأثیــر مفیــد بــر عملکــرد یــک
ســازمان ،توجــه همزمــان بــه ایــن دو مقولــه ضــروری اســت.
یکــی از مفاهیــم مطــرح در حــوزه مدیریــت کیفیــت ،مدیریــت
کیفیــت جامــع() )Total Quality Management (TQMاســت.
اســتفاده از ایــن مفهــوم یکــی از ثمــرات و دســتاوردهای
ناشــی از گســترش و جهانیســازی مدیریــت کیفیــت طــی
ســالهای گذشــته بــه حســاب میآیــد .ایــن مقولــه درواقــع
روشــی بــرای اداره یــک ســازمان اســت کــه اســاس آن
بــر کیفیــت و مشــارکت همــه اعضــا ســازمان اســتوار بــوده
و هــدف آن دســتیابی بــه موفقیــت درازمــدت از طریــق
جلــب رضایــت مشــتری و تأمیــن منافــع همــه افــراد اســت.
پژوهشــگران بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه پیادهســازی آن
باعــث تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت باالتــر شــده و عامــل
اصلــی موفقیــت در بــازار رقابتــی اســت .رحمــان [ ]3در مطالعــه
خــود مدیریــت کیفیــت جامــع را یــک رویکــرد مدیریتــی بــرای
بهبــود عملکــرد ســازمانی اســت کــه هــم مــوارد فنــی و هــم
مــوارد رفتــاری را شــامل میشــود .در تعریفــی دیگــر ،کاینــاک
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[ ]4ایــن نــوع مدیریــت را یــک فلســفه مدیریــت جامــع معرفــی
میکنــد کــه تــاش آن بهبــود مســتمر در همــه کارکردهــای
ســازمان اســت.
بــا پیشــرفت صنایــع مختلــف و تغییــر در محیــط کس ـبوکار،
نــوآوری نیــز بهعنــوان یکــی از مهمتریــن مزایــای رقابتــی
مطــرح شــده اســت .نــوآوری مقولــهای اســت کــه امــکان
انطبــاق ســریع بــا تغییــرات را فراهــم آورده و بــه ســازمان
کمــک میکنــد تــا در مقابــل ناپایداریهــای محیطــی از
خــود محافظــت کنــد .البتــه بایــد توجــه کــرد کــه ماهیــت
کمتــر شناختهشــده مفهــوم نــوآوری ســبب شــده اســت کــه
ریســکهایی را بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد .تعاریــف
و طبقهبندیهــای متفاوتــی دربــاره نــوآوری بیــان شــده
اســت .بســیاری از ایــن تعاریــف بــر خلــق ترکیبهــای تــازه و
نوگرایــی تکیــه دارنــد .مجلــه ســبز کمیســیون اروپــا ،نــوآوری
را بهصــورت تولیــد ،یکسانســازی و بهرهگیــری موفــق از
تازگــی و نــو بــودن در حوزههــای اقتصــادی و اجتماعــی تعریف
میکنــد .در پژوهشهــای متعــددی ازجملــه [ ]5بیــان شــده
اســت کــه نــوآوری بــرای شــرکتهای کــه بــه دنبــال رشــد و
دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد هســتند ،ضــروری اســت .یکــی
از مؤثرتریــن روشهــای رســیدن بــه ایــن مهــم ،پیادهســازی
یــک سیســتم مدیریــت نــوآوری اســت .ایــن سیســتم ،روشــی
سیســتماتیک بــرای ادغــام نــوآوری در ذات ســازمانها جهــت
ایجــاد و اســتفاده از فرصتهــا بــرای تدویــن راهحلهــای
جدیــد ،سیســتمها ،محصــوالت و ســرویسها ارائــه میدهــد.
مدیریــت نــوآوری در ســازمانهایی کــه ســازمانهایی کــه
ظرفیــت باالیــی از نــوآوری را در اختیــار دارنــد ،بــه انطبــاق
مناســب محیطــی و توســعه توانمندیهــای جدیــد بهمنظــور
دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی جدیــد و بهبــود عملکــرد کمــک
میکنــد .بدیــن منظــور مجموعــه اســتاندارد مدیریــت نــوآوری
توســط موسســه بینالمللــی اســتاندارد منتشــر شــده اســت.

عناویــن ایــن مجموعــه عبــارت اســت از :ایــزو  56000مبانــی
و واژگان ،ایــزو  56002اســتاندارد راهنمــا ،ایــزو  56003ابزارهــا
و روشهــای مشــارکت در نــوآوری ،ایــزو  56004ارزیابــی
مدیریــت نــوآوری ،ایــزو  56005ابــزار و روشهــای الزم بــرای
مدیریــت داراییهــای فکــری ،ایــزو  56006مدیریــت هــوش
اســتراتژیک ،ایــزو  56007مدیریــت ایــده .بایــد توجــه کــرد
کــه مدیریــت نــوآوری دو ســتون اصلــی را تشــکیل میدهــد.
از یکســو بــه دنبــال ایجــاد چارچوبــی اســت تــا بــه خلــق
ایــده در ســازمان کمــک کنــد ،و از ســوی دیگــر بــه دنبــال
نــوآوری واقعــی ،توســعه ایــده و درنهایــت خلــق ارزش بــرای
ســازمان اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم بــه مــواردی
همچــون تدویــن راهبــرد نــوآوری ،مــدل مدیریــت نــوآوری،
توســعه فرهنــگ نــوآوری ،شبکهســازی نــوآوری و اســتفاده
از ظرفیــت نــوآوری بــاز بایــد توجــه کــرد .اصــول مدیریــت
نــوآوری در شــکل  1نشــان داده شــده اســت.
شکل  :1اصول مدیریت نوآوری
بســیاری از محققــان نشــان دادهانــد کــه ارتبــاط مثبتــی بیــن
مدیریــت کیفیــت و مدیریــت نــوآوری وجــود دارد .درواقــع
بــا شــکلگیری محیطهــای پیچیــده و رقابتــی ،تنهــا
ســازمانهایی میتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد کــه
توانایــی تقویــت عملکردهایــی با ابعــاد و ســاختارهای چندبعدی
و پیچیــده در مقولههــای کیفیــت و نــوآوری را داشــته باشــند.
میلگــو و همــکاران [ ]6در مقالــه خــود ارتبــاط بیــن عناصــر
مختلــف مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری را بیــان کــرده
اســت .بهعنــوان یــک نتیجــه ،رهبــری ســازمان کارکنــان
را بــه ارائــه ایدههــای نوآورانــه بــرای حــل مشــکالت یــا
توســعه محصــوالت جدیــد تشــویق میکنــد .بســیاری دیگــر
از محققــان نیــز بــه ارتبــاط مشــتریمحوری ،بهعنــوان
یکــی از عناصــر کلیــدی مدیریــت کیفیــت جامــع ،بــا نــوآوری
اشــاره کردهانــد .از آن جملــه میتــوان در مطالعــه پراجوگــو و
ســوهال [ ]7وجــود همبســتگی مثبــت میــان مدیریــت کیفیــت
جامــع و مدیریــت نــوآوری نشــان داده شــده اســت .توجــه
بــه ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه مدیریــت نــوآوری
دارای قــدرت پیشبینــی بــرای عملکردهــای کیفــی ســازمان

اســت ،امــا در عیــن حــال توانایــی آن بــراي عملکردهــاي
نــوآوري ســازمان باالتــر اســت .هفــت قســمت کلیــدی
سیســتم مدیریــت نــوآوری شــامل بســتر ســازمان ،رهبــری،
برنامهریــزی ،پشــتیبانی ،عملکردهــا ،ارزیابــی و بهبــود نشــان
داده شــده اســت.
شکل  :2سیستم مدیریت نوآوری
بــا جمعبنــدی مطالــب بیانشــده میتــوان گفــت کــه صنایــع
پیشــرفته بایــد مدیریــت نــوآوری و مدیریــت کیفیــت جامــع را
بــا دیگــر منابــع خــود هماهنــگ کننــد ،تــا ضمــن دســتیابی
بــه مزیــت رقابتــی ،توانایــی و قابلیــت خــود را در زمینههــای
مختلــف بهبــود ببخشــند .ســازمانها بایــد تقاضاهــاي موجــود
در بــازار را از طریــق گســترش فعالیتهــای نوآورانــه پاســخ
داده و در عیــن حــال بــه ارتقــاي ســطح کیفــی محصــوالت
خــود توجــه داشــته باشــند .زیــرا امــروزه ســازمانهایی در
عرصــه رقابــت موفقتــر هســتند کــه نــوآوري و ارتقــاي
ســطح کیفــی محصــوالت تبدیــل بــه بخشــی از فعالیــت
روزانــه ســازمان و جــزء مهمــی از فرهنــگ آن شــود .در واقــع
تمرکــز بــر فعالیــت مشــتری باعــث تحریــک تحقیقــات مســتمر
بــر نیازهــای مشــتریان و در نتیجــه باعــث توســعه ســازمان
و نــوآوری در محصــوالت میشــود .از ســوی دیگــر ،بهبــود
مســتمر توســط ســازمانها مــی توانــد اعضــای ســازمان را
برانگیــزد تــا بــه طــور نوآورانــه چگونگــی ســازماندهی و انجــام
وظایــف را ارزیابــی کننــد .ایجــاد انگیــزه ،تعهــد و مشــارکت
کارکنــان (بهعنــوان یکــی از اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع)،
خالقیــت و نــوآوری را در پیشــبرد اهــداف ســازمان بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
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بــا همــه گیــری شــیوع ویــروس کرونــا و تاثیــرات عمیــق آن در
زندگــی همــه انســانها  ،فعالیتهــای کاری ســازمانها نیــز تحــت
تاثیــر ایــن جریــان قــرار گرفتــه اســت .یکــی از فعالیتهایــی
کــه بــه واســطه نیــاز بــه ارتبــاط فیزیکــی بــا دیگــر افــراد،
تحــت تاثیــر عمیــق همــه گیــری ایــن ویــروس قــرار گرفــت،
فعالیتهــای مرتبــط بــا ارزیابــی ســازمانها بــود  .هــر چنــد در
ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس ،اعتبــار برخــی گواهینامــه هــای
صــادر شــده بــه امیــد گــذر از ایــن شــرایط تمدیــد گردیــد،
ولیکــن بــا توجــه بــه گســترش شــیوع ایــن بیمــاری جامعــه
بیــن المللــی ارزیابــی بــا تدویــن و ارائــه راهکارهــای الزم،
انجــام فرایندهــای ممیــزی از راه دور را بعنــوان جایگزیــن
اجبــاری ممیــزی در محــل مطــرح نمــوده و یــه عنــوان مثــال
از ابتــدای ســال  2021تمــام ســازمانهای گواهــی دهنــده IATF
ملــزم بــه انجــام ارزیابــی هــا بــا ایــن روش گردیــده و از تمدیــد
اعتبــار گواهینامــه هــا جلوگیــری گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه انجــام ارزیابــی از راه دور قبــا هــم در شــرایط خاصــی کــه
در اســتاندارد  ISO19011بــه آن اشــاره شــده اســت مجــاز
بــوده ،ولیکــن کمتــر مــورد اســتقبال شــرکتهای گواهــی دهنــده
قــرار گرفتــه بــود.
هرچنــد راهکارهــای ارائــه شــده بــرای انجــام ممیــزی از راه
دور توســط ســازمانهای بیــن المللــی ارزیابــی بــرای انجــام ممیزی
هــای شــخص ســوم و بــرای صــدور گواهینامــه هــای کیفیــت
بیــن المللــی نظیــر  ISO9001و  IATF 16949پیشــنهاد
و ارائــه گردیــده اســت ،ولیکــن ســازمانهای تولیــد کننــده نیــز
مــی تواننــد بــا تکیــه بــر ایــن الگوهــا و خطــوط راهنمــای
ارائــه شــده ،ممیــزی هــای شــخص دوم خــود از زنجیــره
تامیــن را برنامــه ریــزی نمــوده و از تعویــق انجــام ممیــزی
هــا جلوگیــری نماینــد .هــدف از ایــن نوشــته جمــع آوری و ارائه
راهکارهــا و تجــارب ارائــه شــده توســط جامعــه بیــن المللــی
ارزیابــی بــرای انجــام ممیــزی از راه دور مــی باشــد .بــا توجــه

بــه اینکــه دســتیابی بــه مزایــای ایــن نــوع ارزیابــی مســتلزم
آشــنایی شــرکتهای گواهــی دهنــده ،آدیتورهــا و زنجیــره تامیــن
از ریســکها و فرصتهــای موجــود و برنامــه ریــزی صحیــح بــرای
رفــع یــا بهــره گیــری از آنهــا بــه منظــور انجــام یــک ارزیابــی
صحیــح مــی باشــد  ،امیــد اســت راهکارهــای ارئــه شــده
مــورد توجــه ســازمانهای داخلــی علــی الخصــوص صنعــت
خودروســازی کــه دارای بیشــترین تعــداد زنجیــره تامیــن
مــی باشــد قــرار گیــرد تــا بــا انجــام برنامــه ریــزی صحیــح
و اســتفاده از زیــر ســاختارهای مناســب  ،نســبت بــه انجــام
ممیــزی اقــدام و از تــداوم اثــر بخشــی سیســتم مدیریــت
کیفیــت زنجیــره تامیــن اطمینــان یابنــد.
امکان سنجی انجام ممیزی از راه دور :
هرچنــد گســترش تکنولــوژی هــای ارتباطــی بیــن افــراد و
ســازمان هــا در ســالهای اخیــر بســتر مناســبی بــرای پایــه
ریــزی انجــام ممیــزی از راه دور فراهــم نمــوده اســت ،ولیکــن
ضــروری اســت ارزیابــی نقــاط قــوت و ریســک هــای مرتبــط
بــا دسترســی و اســتفاده از امکانــات ارتباطــی قبــل از انجــام
ممیــزی ،مــد نظــر ســازمان ممیــزی کننــده قــرار گرفتــه و
بــر اســاس نتایــج آنالیــز ریســکهای موجــود نتیجــه گیــری
گــردد کــه آیــا انجــام ممیــزی بــه ایــن روش امــکان پذیــر
هســت یــا نــه .در برخــی ســازمانهای گواهــی دهنــده تیــم یــا
اشــخاص خــاص و آمــوزش دیــده مســئول بررســی و آنالیــز
ریســک هــای موجــود در ممیــزی یــک ســازمان و ارائــه نتیجــه
بــه ســر ممیــز مــی باشــند .برخــی از ریســکهایی کــه در ایــن
حــوزه بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد عبارتنــد از:
آیــا دسترســی بــه ارتبــاط اینترنتــی در زمــان ممیــزی و در
تمــام فرایندهــا و محیــط هــای مــورد ممیــزی فراهــم مــی
باشــد؟
آیــا پهنــای بانــد اینترنتــی بــرای ارســال اطالعــات و ایجــاد
ارتبــاط اینترنتــی مناســب در طــول ممیــزی متناســب بــا

تکنولــوژی مــورد نظــر فراهــم مــی باشــد؟ بــرای مثــال اگــر
قــرار اســت ارزیابــی از خــط تولیــد بــه وســیله ارتبــاط ویدیویــی
انجــام شــود آیــا پهنــای بانــد و ســرعت اینترنــت پاســخگوی
نیــاز مــورد نظــر مــی باشــد؟
آیــا پلــت فرمهــای ارتباطــی مــورد نیــاز در مراحــل مختلــف
ارزیابــی مشــخص و پیــش بینــی شــده و دسترســی بــه آن
پلــت فرمهــا در آن فضــا میســر مــی باشــد .بــرای مثــال
ارزیابــی مــدارک و مســتندات در شــرکتهایی کــه از مــدارک
کاغــذی اســتفاده میکننــد بهتــر اســت از طریــق اســکن نمــودن
مــدارک و ارســال آنهــا از طریــق ایمیــل یــا صفحــه نمایــش
اســکایپ صــورت گیــرد .آیــا دسترســی بــه اســکنر در ســازمان
مــورد ممیــزی و در محیــط ممیــزی مــدارک و مســتندات
فراهــم گردیــده اســت؟
آیــا ممیــزان و ممیــزی شــوندگان توانایــی و مهــارت اســتفاده از
پلــت فــرم ارتباطــی در نظــر گرفتــه شــده را دارنــد .در راهنمــای
ممیــزی از راه دور در اســتاندارد ( IATFمرجــع شــماره  ) 1بطور
مشــخص عنــوان شــده اســت کــه شــرکت گواهــی دهنــده باید
از ممیــزان واجــد شــرایط اســتفاده از پلــت فــرم هــای ارتباطــی
مشــخص شــده در جریــان ممیــزی اســتفاده نمایــد.
آیــا طــرح اقتضایــی مناســب و راهــکار جایگزیــن در صــورت
بــروز مشــکل ارتبــاط از طریــق پلــت فــرم در نظــر گرفتــه
شــده بــرای ممیــزی در ســازمان وجــود داشــته و پیــش بینــی
شــده اســت؟
بــر اســاس بررســی نقــاط قــوت و ضعــف ســازمانهای مختلــف
و نتایــج آنالیــز ریســک انجــام شــده ،ســازمان ممیــزی کننــده
مــی توانــد در مــورد انجــام ممیــزی بــه ایــن روش تصمیــم
گیــری نمایــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس نتایــج
تخلیــل ریســک ممکــن اســت بخشــی از فراینــد ارزیابــی
بصــورت حضــور در محــل و بخشــهای دیگــر بصــورت غیــر
حضــوری برنامــه ریــزی گــردد.
هرچنــد در ایــن مقالــه فرصــت پرداختــن بــه نقــاط قــوت و
ضعــف بســترهای ارتباطــی مختلــف بــرای انتقــال اطالعــات
ممیــزی وجــود نــدارد ،لیکــن در ضمیمــه مرجــع شــماره 2
ایــن مقالــه اطالعــات مبســوط تــری در ایــن خصــوص ارائــه
گردیــده اســت .
امنیت و حفاظت اطالعات ممیزی:
نکتــه مهــم و حیاتــی در اســتفاده از پلــت فرمهــای ارتباطــی

اطمینــان از برقــراری امنیــت اطالعــات تبــادل شــده و حفــظ
قوانیــن محرمانگــی مــی باشــد .قبــل از شــروع ممیــزی و
بعنــوان یکــی از ارکان برنامــه ریــزی الزم اســت مــا بیــن دو
ســازمان ممیــزی کننــده و ممیــزی شــونده توافــق هــای مــورد
نیــاز در ایــن خصــوص صــورت پذیــرد و در جلســه افتتاحیــه بــه
صراحــت عنــوان گــردد  .بــرای مثــال آیــا پلــت فــرم در نظــر
گرفتــه شــده بــرای انتقــال اطالعــات ایمــن مــی باشــد؟ آیــا
اطالعــات محرمانــه ســازمان امــکان ارســال را خواهند داشــت؟
آیــا ضبــط نمــودن صــدای ممیــزی شــونده و یــا عکســبرداری
از تصاویــر ارائــه شــده در حیــن ممیــزی توســط ممیــز مجــاز
اســت یــا نــه؟ توافــق بــر ســر ایــن مســایل قبــل از شــروع
ممیــزی باعــث روان شــدن جریــان ممیــزی و جلوگیــری از
توقفــات حیــن ممیــزی بــرای انجــام تصمیــم گیــری خواهــد
بــود .هــر چنــد در ممیــزی از راه دور اطالعــات بیشــتری نســبت
بــه ممیــزی در محــل ممکــن اســت بــه ممیــز ارســال گــردد
ولیکــن توصیــه بــر آن اســت کــه ممیــز پــس از پایــان ممیــزی
نســبت بــه حــذف اطالعــات و مــدارک اضافــی ســازمان از
سیســتم خــود اقــدام نمایــد.
برنامه ریزی اولیه ممیزی :
در خصــوص فراینــد برنامــه ریــزی ممیــزی از راه دور ،عــاوه
بــر فرایندهــای الزم بــرای انجــام برنامــه ریــزی در ممیــزی در
محــل ،مــوارد زیــر بایــد مــد نظــر ســازمان قــرار گیــرد .توصیــه
میشــود بــرای انجــام ایــن فراینــد هماهنــگ کننــده ممیــزی از
طــرف هــر دو ســازمان معرفــی گــردد :
مشــخص نمــودن پلــت فرمهــای ارتباطــی مناســب بــرای هــر
فراینــد از فرایندهــای ممیــزی
اطمینــان از وجــود ارتبــاط اینترنتــی و تعبیــه امکانــات مــورد
نیــاز انجــام ممیــزی در هــر مرحلــه از ممیــزی
اطمینــان از مشــخص شــدن نفــرات ممیــزی شــونده و دارا
بــودن مهــارت در افــراد مذکــور در خصــوص اســتفاده از پلــت
فــرم انتخابــی و در صــورت نیــاز ارائــه آمــوزش
اطمینــان از حفــظ اصــول محرمانگــی اطالعــات بــر اســاس
توافقــات احتمالــی انجــام شــده
در نظرگرفتــن زمــان اضافــی بــرای ممیــزی بــرای جبــران
زمانهــای از دســت رفتــه احتمالــی بــه دلیــل اختــال در
برقــراری ارتبــاط مناســب
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ســابقا تنهــا لبخنــد زدن همــراه ارائــه خدمــات بــرای جلــب رضایــت
مشــتریان کافــی بــود .امــا امــروزه غالــب شــرکت هــای خدماتــی
بــا ارائــه یــک (( تضمیــن خدمــات)) خــود را از ســایر رقبــا متمایــز
مــی ســازند  .تضمیــن خدمــات بــه هیــچ وجــه هماننــد ضمانــت کاال
عمــل نمــی کنــد  ،بلکــه بــه مشــتری قــول میدهــد کــه در صــورت
نارضایتــی از ایــن ارائــه خدمــات  ,پولــش را پــس بدهــد بــه او تخفیــف
بدهــد یــا خدماتــی رایــگان ارائــه کنــد .
آنچــه کــه جــای شــگفتی دارد ایــن اســت کــه تضمیــن خدمــات ,
همچنیــن اثــری انگیزشــی روی کارکنــان ســازمان دارد  .دیگــر مزیــت
پنهــان یــک تضمیــن خدمــات ،بازخــوردی اســت کــه مشــتری مــی
دهــد .حــاال مشــتری هــا هــزار و یــک انگیــزه دارنــد کــه دربــاره
مشکالتشــان در رابطــه بــا ســازمان بــا خــود شــرکت گفتگــو کننــد نــه
بــا دوستانشــان !
تضمیــن خدمــات عــاوه بــر تبلیــغ حساســیت و تعهــد شــرکت بــه
کیفیــت از طریــق تعریــف اســتانداردهای عملکــرد و ابــاغ آن  ,کارکنان
را متمرکــز مــی کنــد و مهمتــر اینکــه موجــب وفــاداری مشــتری مــی
شــود  .تجربــه همپیتــون متــل بــه عنــوان اولیــن ارائــه کننــده تضمیــن
صددرصــدی رضایــت مشــتری نشــان مــی دهد کــه کیفیت برتــر ,خود
یــک مزیــت رقابتــی اســت .در تحقیقــی کــه در ایــن خصــوص انجــام
گرفــت نشــان داده شــده کــه از  ۳۰۰نفــر مســافر کــه تضمیــن فــوق را
درک کــرده بودنــد بیــش از  ۱۰۰نفــر مجــدا در متــل همپیتــون اقامــت
کــرده انــد .بــه خوبــی نشــان داده شــد کــه بــه ازای هــر یــک دالر
هزینــه در راه تضمیــن رضایــت مشــتری هشــت دالر دریافــت شــده
اســت و ایــن یعنــی ســود بــه نفــع دو طــرف !
کیفیــت خدمــات موضوعــی پیچیــده اســت زیــرا ابعــاد گوناگــون
و متفاوتــی را شــامل مــی شــود :قابــل اعتمــاد بــودن  ،پاســخگو
بــودن ،اطمینــان دادن ،همدلــی داشــتن  ،حفــظ ظاهــر کــردن .

همــواره بیــن انتظــارات و توقعــات مشــتری از یــک خدمــات و برداشــت
او از آنچــه دریافــت مــی کنــد تفــاوت و شــکافی وجــود دارد کــه مــی
تــوان آن را شــکاف کیفیــت خدمــات نامیــد  .نبایــد فــرا مــوش کــرد
کــه هــر تمــاس مشــتری بــه عنــوان لحظــه ای بــرای ایجــاد اعتمــاد و
فرصتــی بــرای راضــی کــردن یــا ناراضــی کــردن بــه شــمار م ـیرود
 .رضایــت مشــتری از یــک خدمــت را مــی تــوان از طریــق مقایســه
انتظــارات او از خدمــات یــا برداشــت او از خدمــات ارائــه شــده تعریــف
نمــود.
شرح :
همانطــور کــه اشــاره شــد  ۵بعــد اصلی بــرای خدمــات  ،که مشــتریان از
آنــان بــرای قضــاوت دربــاره کیفیــت خدمــات اســتفاده مــی کنند کشــف
و شناســایی شــده اســت کــه بــه ترتیــب و بــر اســاس اهمیــت نســبی
آن بــرای مشــتری بــه شــرح ذیل هســتند.
 - 1قابــل اعتمــاد بــودن :تــوان اجــرا و ارائــه خدمــات وعــده داده شــده
بــه طــور مناســب  ،دقیــق  ،قابــل اتــکا و بــه موقــع
 - 2پاســخگو بــودن  :تمایــل بــه کمــک مشــتریان و ارائــه خدمــات
فــوری.
 - 3اطمینــان دادن  :آگاهــی و حضــور ذهــن و همچنین توانایــی آنها در
جلــب اعتمــاد و اطمینــان مشــتریان از طریــق شایســتگی ارائــه خدمــات
 ،مــودب بــودن و احتــرام گذاشــتن بــه مشــتری و برقــراری ارتبــاط موثر
با مشــتری
 -4همدلــی داشــتن  :نشــان دادن و اعمــال توجــه خــاص و گــرم
مشــتریان ( خــوش اخــاق بــودن ،حساســیت نســبی بــه نیازهــای
مشــتری و تــاش بــرای درک آنهــا
 - 5حفــظ ظاهــر نمــودن  :یعنــی ظاهر تســهیالت و امکانــات فیزیکی،
کارکنــان و ابــزار ارتباطــی موجــود در محــل ارائــه خدمات
حــال میتــوان از تحلیــل محــل شــکاف کیفیــت خدمــات درک بهتری

داشت .
شــکاف  : 1وقتــی بــروز مــی کنــد کــه مدیریت شــرکت درک درســتی از
انتظارات مشــتری نداشــته باشــد( ناآگاهــی از انتظارات مشــتری)
شــکاف  : 2نتیجــه ناتوانــی مدیریــت در تبییــن دقیــق ادراک خــود از
انتظــارات مشــتریان بــه ایــن ویژگــی هــای کیفیــت خدمــات اســت(
اســتاندارد هــای غلــط کیفیــت)
شــکاف  : 3عــدم تطابــق آنچــه ارائــه شــده بــه آنچــه وعــده داده شــده
اســت ( شــکاف عملکــرد خدمــت)
شــکاف  : 4نتیجــه مغایــرت بیــن تحویــل خدمــات و ارتباطــات بیرونــی
شــرکت بــه شــکل اغــراق و مبالغــه در وعــده هــا اســت (.عــدم تحقــق
وعــده هــا)
شــکاف  : 5فاصلــه بیــن خدمــت مــورد انتظــار مشــتری بــا آنچــه از
دریافــت خدمــت درک کــرده اســت مــی باشــد.
معرفی ابزار
ســروکوئال  ،ابــزاری موثــر بــرای پیمایــش رضایــت مشــتری اســت و
مبتنــی بــر مــدل شــکاف کیفیــت خدمــات اســت کــه بــه وســیله آن
ابعــاد پنجگانــه کیفیــت خدمــات ارزیابــی مــی شــود.
ایــن ابــزار دارای دو قســمت اســت  :بخــش آغازیــن آن بــرای ضبــط
انتظــارات مشــتری از یــک نــوع خدمــت و بخــش دوم آن ادراکات
مشــتری و نظــر او دربــاره یــک شــرکت خدماتی خــاص را ضبــط میکند
 .امتیــاز کیفیــت خدمــات  ،مــا بــه التفــاوت امتیازهایــی از که مشــتریان
بــه هــر یــک از گــزاره هــای ارائــه شــده در دو بخــش مــی دهنــد .در
واقــع در ایــن ابــزار از ابعــاد ده گانــه کیفیــت خدمــات رونمایــی مــی
شــود .ایــن ابعــاد عبارتنــد از:
ویژگی های ظاهری
قابلیتاطمینان
پاسخگویی
مهارت و تبحر
ادب و نزاکت
قابلیت اعتماد
امنیت
دسترسی
ارتباط با مشتری
درک و شناخت مشتری
تضمیــن خدمــات میتوانــد بــا داشــتن شــروط ذیــل موجــب
رضایتمنــدی مشــتریان در بخــش خدمــات باشــد:
)1غیــر مشــروط باشــد :چــون رضایــت مشــتری غیــر مشــروط اســت و

اســتثنا هــم نــدارد
 )2درک متن آن آسان باشد و بتوان برای دیگران تعریف کرد
 )3قابــل توجــه باشــد .تضمیــن خدمــات بایــد از حیــث مالــی و از حیــث
نــوع خدمــات بــرای مشــتری اهمیت داشــته باشــد
 )4امــکان اســتفاده از آن آســان باشــد :درگیــر پــر کــردن چندیــن فــرم
نشو د
 )5امــکان وصــول آن آســان باشــد :بتــوان فــورا و بــه آســانی از آن
اســتفاده کــرد
بــا توجــه بــه اینکــه خدمــات ناملمــوس هســتند و همزمــان بــا تولیــد
مصــرف مــی شــوند همــواره ارزیابــی کیفــی آنهــا چالشــی بــزرگ بــوده
اســت  .لــذا در صــورت بــه وجــود آمــدن مشــتری ناراضــی بایســتی
ســعی در جبــران خدمــات بــرای وی نمــود.
روشهای جبران خدمات را میتوان بدینشرح و بیان کرد.
 )1روش مــورد مــورد  :رســیدگی بــه شــکایت هــر مشــتری بــه صورت
انفرادی
 )2روش پاســخ شــماتیک:از یــک دســتورالعمل بــرای رســیدگی بــه
شــکایت بهــره مــی گیــرد
 )3روش مداخلــه فــوری  :بــرای رفــع مشــکل قبــل از اینکــه روی
مشــتری تاثیــر بگــذارد
 )4ارائــه خدمــات جایگزیــن  :روی ناکامــی رقیــب بــرای جــذب
مشــتری رقیــب از طریــق ارائــه خدمــات جایگزیــن تمرکــز میکنــد.
نتیجه گیری :
در ایــن مقالــه ســعی شــده کــه ابتــدا کیفیــت خدمــات تعریــف شــده و
ابعــاد آن روشــن شــود ســپس مدلــی بــرای انــدازه گیــری آن ارائــه
شــود و در نهایــت ویژگــی هــای تضمیــن خدمــات و روشــهای جبــران
خدمــات نیــز بــه بحــث افــزوده شــود .در پایــان الزم اســت نکته بســیار
مهــم در خصــوص کیفیــت خدمــات یــادآوری شــود قیمــت بــه عنــوان
شــاخصی بــرای کیفیــت خدمــت  :معتقدیــم کــه قیمــت   ،انتظــارات از
کیفیــت خدمــات را تعییــن میکننــد بــه ویــژه هنگامــی کــه ســایر
ویژگیهــای کیفیــت در دســترس نباشــد  .مشــتریان اطالعــات کمــی
دربــاره کیفیــت خدمــات دارنــد آنهــا اغلــب از قیمــت به عنوان جانشــینی
بــرای کیفیــت اســتفاده مــی کننــد.از آنجــا کــه مشــتریان بــه قیمــت
بــه عنــوان مشــخصه ای از کیفیــت وابســته هســتند و چــون قیمــت
انتظــارات از کیفیــت را تعییــن مــی کننــد ارزش خدمــت بــه دقــت بایــد
تعییــن شــود .قیمــت عــاوه بــر پوشــش دادن هزینــه هــا و تطابــق
بــا رقبــا بایــد بــه دقــت انتخــاب شــود تــا ســیگنال هــای مناســبی از
کیفیــت را منتقــل کنــد.
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تبیین نقش ابزار ممیزی فرایند رنو
در استانداردسازی فرایندهای موثر بر کیفیت
شرکت پارس خودرو
از تجــارب و اســتاندارد شــرکتهای معتبــر خودروســازی ازقبیــل رنــو و
نیســان ،و بــا نگرشــي فرآيندگــرا ،فازهــاي مختلــف شــكل گيــري
محصــول رامــورد ارزيابــي قــرار داده و نســبت بــه شناســايي و بهبــود
توانمنــدي و پتانســيل هــاي بهبــود در فرآيندهــاي موثــر بــر كيفيــت در
توليــد انبــوه اقــدام مینمایــد .در ایــن مقالــه بــه بیــان کلیــات نظامنامــه
ممیــزی فراینــد رنــو  ،و همچنیــن مکانیــزم پیگیری اجــرای طــرح اقدام
واحدهــای ممیــزی شــونده ،پرداختــه شــده اســت .در انتها نیــز نمونه ای
از نتایــج مثبــت بنــچ مــارک در شــرکت پــارس خــودرو ارائه شــده اســت.
 -1مقدمه
ممیــزی فرآينــد بــه همــراه ممیــزی محصــول و ممیــزی سيســتم
مديريــت كيفيــت ،مجموعــه اي از مكانيــزم هــاي نظارتــي جهــت
شناســايي ورفــع مشــكالت كيفــي و بهبــود مســتمر ســطح كيفــي
محصــوالت شــركت پــارس خــودرو را تشــكيل مــي دهــد .شــيوه هــا،
معيارهــا و فعاليــت هــاي الزم جهــت انجــام ممیــزی فرآيندهــاي موثــر
بركيفيــت در توليــد انبــوه براســاس نظامنامــه مــدون کــه برگرفتــه از
الزامــات شــرکت رنــو اســت ،انجــام میگیــرد .ایــن مــدرک مشــتمل بــر
7ســرفصل کلــی و  38معیــار بشــرح جــدول 1اســت.
جدول -1سرفصل ها و معیارهای ممیزی فرایند

مسعود احمدیفرد

کارشناس مسئول ممیزی فرایند شرکت پارس خودرو

عباس نصیری

مدیر کیفیت بدنه و مونتاژ 2شرکت پارس خودرو

مجید احمدی

رئیس کیفیت قطعات پلیمری ورتوش شرکت پارس خودرو

حسین ادیبی دهج

کارشناس کیفیت شرکت پارس خودرو

کیفیــت محصــوالت و خدمــات یــک ســازمان از طریــق توانایــی جلــب
رضایــت مشــتریان و تأثیــر خواســته و ناخواســـته بــر طرفهــاي ذينفــع
ذيربــط تعییــن میشــود .ســازمانی کــه کیفیــت در مرکــز توجه آن اســت،
فرهنگی را ترویج میدهـــد کـه منجـر بـه رفتـار ،طـرز برخـورد ،فعالیتها
و فرایندهایــی میگــردد که از طریق برآورده کـــردن نیازهـــا و انتظـــارات
مشـــتریان و ســـایر طرفهـــاي ذينفــع ایجــاد ارزش میکنــد .درهمیــن
راســتا شــرکت پــارس خــودرو بعنــوان باکیفیــت تریــن و اولیــن شــرکت
تولیدکننــده خــودرو در ایــران ،بــا انتخــاب شــعار پیشــرو در کیفیــت و
تعریــف چشــم انــداز خوشــنام تریــن خودروســاز منطقــه بــا بهــره گیری
سرفصل ممیزی
کد

A1

A2

A3

A4
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عنوان

استاندارسازی ایستگاه
کاری
Workstation
standardization

آموزش ،مهارت ها و چند
مهارتی بودن
Versatility, Training
and Skill Control

ارتباط EWTو موارد
کیفی
UET and Quality
management

وضعیت و حفاظت از
قطعات /محصول
Product State
and protection

معیار ممیزی

سرفصل ممیزی
کد

کد

عنوان

کد

عنوان

C09

استاندارد سازی عملیات های کنترلی

C06

مشاهده عملیات ایستگاه های کاری (سطح  2سرپرست و رئیس)

C13

استاندارد سازی عملیات تولید

C07

نگهداری و تعمیرات

C21

استاندارسازی ایستگاه های کاری CSR

C10

اجرای عملیات های کنترل

C25

استانداردسازی و سازماندهی خودکنترلی

C20

پوکایوکه و سایر سیستمهای ضدخطا و فراموشی

C27

کنترل بازکاری

C23

تضمین صحت اجرای عملیات های CSR

A6

عنوان

معیار ممیزی

طرح پایش و طرح
نگهداری
Monitoring and
Maintenance Plan

C30

استاندارد سازی فعالیت چک من

C26

ممیزی های خودکنترلی

C03

آموزش وچند مهارتی بودن

C31

انجام و اثربخشی فعالیت های چکمن

C22

آموزش CSR

C37

قابلیت و کفایت تجهیزات در تولید انبوه

C24

آموزش خودکنترلی

C02

مستند سازی وقایع مهم و دستورالعمل راه اندازی مجدد

C29

تخصیص کار چکمن

C04

كنترل مجوزهاي ارفاقي

C01

ارسال ( ابالغ ) نتايج كيفيت

C05

فرآیند رسیدگی به مشکالت کیفی

C28

هماهنگی با نتایج کیفی داخلی(طرح کنترل)

C36

ماتریس تضمین کیفیت ()MQA

C08

انطباق با طرح بسته یندی

اجرای استانداردها و
ثبت سوابق
A7
Application of
standards and
Recording

C11

ثبت نتایج اندازه گیری

C14

اجرای عملیاتهای تولید

C16

کنترل محصول نامنطبق

C19

رديابي

C34

کنترل نظافت و پاکیزگی

C12

عملیات کنترل خارج از جریان تولید

C38

محیط ،شرایط کاری و مواد شیمیایی

C17

شناسایی حفاظت و وضعیت مناسب ظاهری محصول

C15

فرایند جایگزین

C18

انطباق با  FIFOو تاریخ انقضاء

C32

سازماندهی ایستگاه کاری (تولیدوکنترل)

C35

انبار و جابجایی

C33

نظافت و پاکیزگی

کفایت امکانات و تجهیزات

A5

محیطی

Adequacy of Facilities
and Environment

چــك لیســت ممیــزی فراینــد رنــو براســاس تضمیــن کیفیــت در
ایســتگاههای کاری متمرکــز شــده و بهویــژه امــکان حصــول اطمینــان
ازعملکــرد صحیــح ســطح( 1بازرســی توســط اپراتــور) ،ســطح( 2بررســی
و صحهگــذاری بامســئولیت سرپرســت ایســتگاهکاری) و طــرح کنتــرل/
طــرح پایــش تدویــن شــده رافراهــم میســازد.
 -2روش شناسی
مســیر اجــرای ممیــزی فراینــد (از مرحلــه گــرد آوري اطالعــات تــا
رســيدن بــه نتايــج ممیــزی) بشــرح نمــودار 1مــی باشــد.
نمودار -1مسیر ممیزی فرایند
* برنامه ريزي و زمانبندي اجرا
مطابــق بــا نظامنامــه ممیــزی فراینــد رنــو ،ســه نــوع ارزیابــی شــامل:
عــادی ،مراقبتــی و اضطــراری تعریــف شــده اســت کــه درذیــل بــه
اختصارتوضیــح داده میشــود.
الــف) مميــزي عــادي فرآينــد :ایــن ممیــزی ،براســاس تنــاوب زمانــي
برنامــه ریــزی شــده درابتــدای ســال انجــام میگیــرد .نتايــج و امتيازهــاي
بدســت آمــده در نوبتهــاي قبلــي ممیــزی فرآيند،ســوابق مشــكالت
كيفــي گــزارش شــده و تغييــر اساســي در فرآيندهــاي توليــدي بعنــوان
ورودی ایــن نــوع ممیــزی بهــکار میــرود.
ب) ممیــزی مراقبتــي :درصورتــي كــه امتيــاز ممیــزی عــادی فراينــد
واحــد ممیــزی شــونده بيــن  40تــا 60باشــد ،ايــن ممیــزی انجــام مــي
پذيــرد .همچنیــن درایــن نــوع ممیــزی ،عــدم انطباقهاي كليــه فصلهايي

كــه انديــس انطبــاق آنهــا در ممیــزی قبلــي پايينتــر از  70باشــد،بصورت
ويــژه و خــاص ارزیابــی ميگــردد.
ج) ممیــزی اضطــراري :در صــورت بــروز مشــكالت كيفــي ناگهانــي
بــر روي محصــول يــا قطعــات ،بــا اولويــت بــر روي مــوارد ایمنــی
( )Safetyو از كار افتادگــي خــودرو( ،)Break Downبراســاس
درخواســت مديريــت كيفيــت عــاوه بــر ممیزیهــاي برنامــه ريزي شــده
ســاليانه انجــام مــي پذيــرد .ايــن نــوع ممیــزی بــه معنــاي شناســايي
ريشــه اي مشــكالت نيســت بلكــه ميتوانــد وســيلهاي بــراي شناســايي
ريشــهاي مغايرتهــا ،در فرآيندهــاي تاثيــر گــذار بــر محصــول محســوب
شــود .هــدف ازانجــام ايــن ارزیابــی بررســي انطبــاق فرآينــد توليــد
بامعيارهــاي مميــزي درحــوزه مشــكالت كيفــي مشــاهده شــده واعــام
مغايرتهــاي موجــود درفرآينــد اســت.
گزارش دهي ممیزی
یافتههــای ممیــزی میتوانــد انطبــاق یــا عــدم انطبــاق را نشــان دهــد.
هــرگاه معیارهــای ممیــزی از قوانیــن یــا ســایر الزامــات باشــند ،یافتــه
ممیــزی مطابقــت یا عــدم انطبــاق نامیــده میشــود .همچنیــن یافتههای
ممیــزی میتوانــد منجــر بــه شناســایی فرصــت هــای بهبــود یــا ثبــت
رویــه هــای مطلــوب باشــد .بــرای ارائــه گــزارش ،ممیــز بایــد نســبت به
شناســایی ودرجــه بنــدی عــدم انطباقهــا براســاس مرجــع اقــدام نمایــد.
نحــوه رتبــه بنــدی عــدم انطباقهــا مطابق بــا جــدول ،2و روش محاســبه
اندیــس انطبــاق بخــش ممیــزی شــده مطابــق بــا جــدول 3میباشــند.

جدول  -2تشریح درجه انطباق و سطح انطباق ها
درجه انطباق

سطح انطباق

توضيحات

3

انطباق کامل

معیار ممیزی محقق شده است ،ممیز در رابطه با مدارک مرجع عدم انطباقی را مشاهده نکرده است.

2

قابل قبول

معیار ممیزی بطورکامل محقق نشده است ،ممیز عدم انطباق جزیی در رابطه با مدارک مرجع مشاهده کرده است.

1

عدم کفایت

معیار ممیزی به طور کامل محقق نشده است ،ممیز عدم انطباق مهم در رابطه با مدارک مرجع مشاهده کرده است( .به
استثناء مواردی که به محصول صدمه می زند(.

0

عدم انطباق

تمام و یا قسمتی از معیار ممیزی محقق نشده است).ریسك شدید اثر بر روی تایید محصول نیمه ساخته و نهایی(

جدول  -3روش محاسبه اندیس انطباق واحد ممیزی شونده
عدم انطباق

عدم کفایت

قابل قبول

انطباق کامل

معيارها

R0=0

R1=1

R2=2

R3=3

رتبه

N0

N1

N2

N3

تعداد سرفصلهاي ممیزی

Max PCI=114

PCI=(R3*N3)+(R2*N2)+(R1*N1)+(R
)0*N0

PCI

شاخص انطباق اوليه

CI≤100≤0

CI=PCI*100/114

CI

شاخص انطباق

Max ΣN = 38

طرح اقدام
صاحبــان فراينــد مــورد ممیــزی ،بايــد حداکثــر 10روز كاري پــس از
دريافــت گــزارش ممیــزی ،بــراي رفــع عــدم انطبــاق هــا ،طــرح اقــدام
ارايــه نماينــد .ايــن طــرح بايــد شــامل فعاليتهــا و توضيحــات فنــي الزم،
مســئول انجــام هــر فعاليــت ،زمــان و مــدت اجــراي منطقــي باشــد .اين
طــرح بــا توجــه بــه اولويــت و اهميــت رفــع مغايرتهــاي مشــاهده شــده
تهيــه ميشــود .كيفيــت و ميــزان اجــراي بموقــع اقــدام هــاي مقــرر در
ايــن طــرح هــا ،در پيگيــري هــا و ممیــزی هــاي بعــدي فرآينــد بايــد

مــورد بررســي قــرار گيــرد .مطابــق بــا اســتاندارد رنــو ،مکانیــزم مدیریت
و پیگیــری طرحهــای اقــدام درقالــب پانــچ لیســت پیگیــری (جــدول)4
میباشــد .بطوریکــه ایــن پیگیــری براســاس چرخــه دمینــگ PDCA
بــوده و وضعیــت پیگیــری هــر مغایــرت براســاس 4نــوع رنــگ در آخرین
ســتون جــدول مشــخص میشــود (ســبز یعنــی حــل شــده-آبی یعنــی
دارای طــرح اقــدام -زرد یعنــی فاقــد و/یاکفایــت طــرح اقــدام -قرمــز
یعنــی تکــرار مغایــرت) و در ادامــه اثربخشــی در جلســات بازنگــری
مدیریــت اعــام میگــردد.
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جدول  -4روش محاسبه اندیس انطباق واحد ممیزی شونده

* ارائه گزارشات ممیزی فرايند به جلسه بازنگري مديريت
رونــد نمــرات ممیــزی فراينــد و گــزارش عــدم انطبــاق هــاي رفــع نشــده در ســالنهاي توليــد ،بعنــوان ورودي جلســات بازنگــري مديريــت در نظــر
گرفتــه مــي شــود.
 -3نتایج بنچ مارک ممیزی فرایند رنو در شرکت پارس خودرو
ممیــزی فراینــد در پــارس خــودرو مطابــق بــا نمــودار ،2وطــی ســه مرحلــه (ارســال طــرح ممیــزی بصــورت نامــه رســمی-اجرا و ارایــه گــزارش
ممیــزی -،و دریافــت اقــدام اصالحــی و همــکاری جهــت رفــع عــدم انطبــاق بــا ممیــزی شــونده) انجــام میگیــرد.
نمودار -2مراحل اجرای ممیزی فرایند در شرکت پارس خودرو

تیــم ممیــزی فراینــد شــرکت پــارس خــودرو ،قبــل از آغــاز فراینــد ممیــزی ،اقــدام بــه بررســی منابــع اطالعاتــی (از قبیــل :اســتانداردهای کاری ،طرح
کنتــرل و )...و نیــز بررســی آخریــن وضعیــت بانــک هــای اطالعاتــی بشــرح نمــودار 3مینماید.
نمودار -3ورودیهای ممیزی فرایند پارس خودرو

بمنظــور انجــام بنــچ مــارک بــا شــرکت رنــو بمنظــور شناســايي پتانســيل هــاي بهبــود در فرآينــد هــاي موثــر بــر كيفيــت در توليــد انبــوه ،براســاس
برنامــه ازپیــش تعییــن شــده ســال  1400اقــدام بــه ارزیابــی فراینــد مطابــق بــا چــک لیســت رنــو در ســالن تولیــدی رنــگ قطعــات پلیمــری و
ســالنهای تعمیــرات ســنگین رنــگ شــرکت پــارس خــودرو گردیــد و نتایــج ذیــل حاصــل شــد.
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نمودار -4وضعیت اندیس انطباق ممیزی فرایند در سالن تولیدی رنگ پلیمری

همانطوریکــه مشــاهده میشــود  EWTهــای مــورد ارزیابــی ،بــا هــدف فاصلــه دارند،بطوریکه بیشــترین ایــراد مرتبط با ســرفصل
ارتبــاط  EWTبامــوارد کیفی اســت.
 -4بحث
ممیــزی فراينــد نــوع خاصــي از ممیــزی هــاي كيفيــت اســت كــه بــا تمركــز بــر فرايندهايــي انجــام مــي شــود كــه بــا
شــكل گيــري محصــول يــا خدمــات ارتبــاط مســتقيم دارنــدو بطوریکــه درصــورت پيــاده ســازي صحيــح مــي توانــد ســبب
اصــاح ريشــه اي مشــكالت كيفــي محصــوالت و نيــز رشــد توانمنــدي فرايندهــاي موثــر بــر كيفيــت در توليــد انبــوه شــود.
بطوریکــه بــا اجــرای نظامنامــه ممیــزی فراینــد رنــو در پــارس خــودرو ،كنتــرل و انطبــاق كيفيــت فراينــد توليــد و فعاليتهــاي
مرتبــط بــا يــك محصــول (براســاس اســتانداردها) ،بررســي كفايــت طــرح هــا ،دســتورالعملها و ...انجــام گرفــت .همچنیــن
باتوجــه بــه اخــذ طــرح اقــدام وصحهگــذاری رفــع مغایرتهــا توســط تیــم ممیــزی فرایندپــارس خــودرو از واحدهــای مســئول
در قالــب پانــچ لیســت پیگیــری رفــع مغایــرت ،اندیــس انطبــاق ممیــزی بشــرح نمــودار 5کنتــرل میشــود.
نمودار -5مقایسه درصد اندیس انطباق ممیزی فرایند  -قبل و بعد از صحه گذاری طرح اقدام

 -5نتیجه گیری
باتوجــه بــه دســتاوردهای حاصلــه از اجــرای نظامنامــه ممیــزی فراینــد رنــو در شــرکت پــارس خــودرو ،و نیــز اثربخــش
بــودن مکانیــزم پیگیــری طــرح اقــدام هــا و رفــع مغایــرت هــا ؛ لــذا بمنظــور استانداردســازی فرایندهــای موثــر بــر کیفیــت
ایــن ابــزار شناســایی ریســک هــای کیفــی تولیــد و مکانیــزم پیگیــری رفــع عــدم انطباقهــای ممیــزی و گــپ آنالیــز میتوانــد
در تمامــی صنایــع ،شــرکت هــای خودروســازی و صنایــع وابســته نیــز مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
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محمد حسین انجم شعاع

ارزیابیآزمایشگاهی
عملکرد تاثیر پوزوالن خاش و
پودرمیکروسیلیس برروند رشد
مقاومت فشاری بتن در سنین
مختلف

کارشناس ارشد عمران ،مدیر عامل شرکت بتن سازان کرمان

مصطفی افضلی

کارشناس عمران ،مدیر کنترل کیفیت شرکت بتن سازان کرمان

نجمه اسدی

کارشناس شیمی ،کارشناس آزمایشگاه شرکت بتن سازان کرمان

بتــن ،پرکاربردتریــن مصالــح ســاختمانی ســاخت بشــر اســت.
ایــن مــاده بعــد از آب ،بیشــترین اســتفاده را روی کــره زمیــن
دارد .بتــن از ترکیــب آب ،ســیمان و ســنگدانه بــا نســبتهای
مشــخص ســاخته میشــود .البتــه بــه منظــور تغییــر خــواص بتــن
در برخــی از مــوارد ،افزودنیهــای پــودری ومایــع اســتفاده مــی
شــود .تنــوع کاربــرد ،پایــداری ،مقاومــت و هزینــه مناســب بتــن ،آن
را بــه یکــی از پرکاربردتریــن مصالــح ســاختمانی در دنیــا تبدیــل
کــرده اســت .در ایــن مقالــه بــه بررســی عملکــرد مــواد افزودنــی
پــودری در رشــد مقاومتــی بتــن در ســنین مختلــف پرداخته شــده اس
ت
پوزوالن :
گونــه ای خاکســتر آتشفشــانی ریــز دانــه اســت کــه در ســاخت بتــن
کاربــرد دارد .پــوزالن هــا عبارتنــد از مــواد سیلیســی ،یــا سیلیســی-
آلومینــی کــه خــود بــه تنهایــی فاقــدارزش چســبانندگی بــوده دارای
ارزش چســبانندگی کــم هســتند ،امــا بــه شــکل بســیار ریــز در
مجــاورت رطوبــت طــی واکنــش شــیمیایی بــا کلســیم هیدروکســید
در دمــای معمولــی ترکیــب هــای بــا خاصیــت ســیمانی بــه وجــود
مــی آورنــد .ایــن واکنــش واکنــش پوزالنــی مــی نامنــد .پــوزالن هــا
معمــوال در مجــاور اتشفشــانها تشــکیل مــی شــوند
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پودر میکرو سیلیس
پــودر میکروســیلیس یــادوده سیلیســی محصــول پــودری بــه رنــگ
خاکســتری اســت کــه محصــول فرعــی کــوره هــای قــوس الکتریکی
در جریــان تولیــد آلیاژهــای فــرو ســیلیس مــی باشــد.دانه بنــدی
پــودر میکــرو ســیلیس در محــدوده  05/0الــی 15/0میکــرون اســت
ودر مقایســه بــا ذرات ســیمان صدبرابــر ریرزتــر وبــادوام تراســت .دوده
هــای بــا توجــه بــه ریــز دانــه بــودن دارای ســطح واکنشــی بســیار
باالیــی مــی باشــد افــزودن پــودر میکروســیلیس یــا دوده سیلیســی
بــه مخلــوط بتنــی باعــث ترکیــب دی اکســید سیلســیوم بــا محلــول
هیدروکســید کلســیم آزاد موجــود در منافــذ موئینــه بتــن شــود وبــه
ایــن ترتیــب کریســتال ســیلیکات کلســیم نامحلــول تولیــد نمایــد
ودر نهایــت باعــث تراکــم ســاختار خمیرســیمان ودر نهایــت افزایــش
مقاومــت فشــاری بتــن شــود بــرای پــر کــردن فضــای خالــی بیــن
ســنگدانه هــا بتــن پــودر میکروســیلیس یــا دوده هــای سیلیســی
گزینــه بســیار مناســبی اســت .پــودر میکــرو ســیلیس موجــب
افزایــش دانســیته بتــن خواهــد شــد و همچنیــن کیفیــت چســبندگی
اجــزا ی بتــن را باالتــر خواهــد بــرد .
سیمان
ســیمان مــواد چســبندهاى هســتند کــه قابليــت چســبانيدن ذرات

بــه يکديگــر و بوجــود آوردن جســم يــک پارچــه از ذرات متشــکله
را دارند.ســیمان در بتــن کاربــرد دارد و وظیفــه آن صرفا چســباندن
دانــه ها بــه یکدیگــر اســت و بــه خــودی خــود تاثیــری در مقاومــت
و باربــری نــدارد .از ایــن رو بتــن خــوب بتنــی اســت کــه وقتــی
نمونــه ای از آن شکســته شــود ،دانــه هــای ســنگی آن از وســط
شکســته شــده و ســیمان هــا پــاره نشــود .بــه عبــارت دیگــر مــاده
اصلــی ســیمان و مــواد تشــکیل دهنــده ســیمان آهک و مــاده اولیــه
اصلــی تولیــد ســیمان ،ســنگ آهــک اســت .بــر ایــن اســاس ســیمان
ترکیبــی اســت از اکســید کلســیم (آهــک) بــا ســایر اکســیدها نظیــر
اکســید آلومینیــوم ،اکســید سیلیســیم ،اکســید آهــن ،اکســید منیزیــم
و اکســید هــای قلیایــی کــه میــل ترکیــب ســیمان بــا آب داشــته و
در مجــاورت هــوا و در زیــر آب بــه مــرور ســخت مــی گــردد و دارای
مقاومــت مــی شــود
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج مقاومــت فشــاری بدســت آمــده مــی تــوان نتیجه
گرفــت کــه طــرح بتــن هــای ســاخته شــده بــا پــوزوالن خــاش بــه
دلیــل مقــدار ســیلیس موجــود در آن بــه عنــوان یــک مــاده پــودری

دیرگیــر محســوب شــده کــه فعالیــت خــود را از ســن  28روزه بــه
بــاال شــروع کــرده اســت ،ولــی پــودر میکروســیلیس بــا توجــه مقــدار
ســیلیس فعــال تــر ونرمــی بیشــتر نســبت بــه پــوزوالن خــاش بــه
عنــوان یــک مــاده پــودری زود گیــر محســوب شــده کــه بیشــتر
فعالیــت مقاومتــی خــودرا در ســن 7و 28روزه نشــان مــی دهــد .و
بــا توجــه بــه نمــودار شــماره  1ایــن تحقیــق مــی تــوان نتیجــه
گرفــت کــه رشــد مقاومتــی بتــن هــای ســاخته شــده بــا پــودر
میکروســیلیس در ســن هفــت روزه وبیســت هشــت روزه نســبت
بــه بتــن هــای ســاخته شــده بــا پــوزوالن خــاش وســیمان بــدون
مــواد افزودنــی پــودری ،دارای بیشــتربن رشــد مقاومتــی را داشــته
اســت ولــی بتــن هــای ســاخته شــده بــا پــوزوالن خــاش درســن 90
روزه دارای بیشــترین رشــد مقاومتــی را نســبت بــه دو طــرح دیگــر
را داشــته اســت  .ولــی در مجمــوع هــر دو مــاده پــودری اســتفاده
شــده در ایــن طــرح هــا بــا توجــه بــه نرمــی وآنالیــز شــیمیایی آنهــا
میتــوان بــه عنــوان یــک مــاده افزودنــی جایگریــن ســیمان بــرای
افزایــش مقاومــت فشــاری وکاهــش دمــای هیدراتاســیون وافزایــش
دوام اســتفاده نمــود

آنالیز فیزیکی میکرو سیلیس

آنالیز شیمیایی میکروسیلیس

مقایسه میانگین مقاومت فشاری سه طرح
سیمان

پوزالن30kg

میکرو سیلیس

ماه

315

338

382

مقاومت 7روزه()kgcm2

497

526

518

مقاومت90روزه()kgcm2

415

436

485

مقاومت28روزه()kgcm2
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