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تدوین استاندارد در فناوریهای نوین ارتباطی ضروری است 

اپراتورها موظف به اخذ گواهی کیفیت هستند
مسیر توسعه بنگاه ها

حقوق مشتریان و توسعه صنعتی

<<<< بخش تحریریه
مثلث تضمین کیفیت

نگاه و اقدامات دستگاه ها به قوانین و اجرای آن باید تغییر کند

<<<< مصاحبه
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نخستین استاندارد ملی شمشه و شمشال
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برگزاری دوره هاي آموزشی جایزه ملی کیفیت ایران در انجمن
آخرین مهلت ثبت نام در جایزه ملي کیفیت ایران

برگزاری سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران
برگزاری جلسات کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران

<<<< مقاله
منافع اقتصادی استاندارد سازی 

TPM و ارایه راهکاري در جهت اجراي اثر بخشTPM با TQM بررسي ارتباط
آسیب شناسی استقرارISO/IEC 17025 از منظر نیروی انسانی

<<<< تازه های ایزو
همه چیز در نام خالصه می شود: اولین استاندارد بین المللی ...

اولین استاندارد بین المللی برای باالبرهای مسافربری...
ارتقاء استانداردهای  جدید ایزو برای نجات سیاره زمین 

تشکیل یک کمیته فنی جدید در ایزو: وصل کردن نقطه ها در اقتصاد دورانی
شناخت ریسک با استاندارد بین المللی جدید 

مدیریت اثر تغییرات اقلیمی: اولین استاندارد بین المللی برای انطباق منتشر شد
تجدید نظر در استاندارد کنترل خودرو به ایمنی بیشتر راننده کمک می کند 

کدام فناوری ها برای زندگی سبز به ما کمک می کنند؟
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کیفیــت برمبنــای مرغوبیــت قیمــت ســرعت و نــوآوری ســنجیده می شــود کــه تمامــی 
مولفــه هــا در مجمــوع موضــوع کیفیــت را بــرای مــا مشــخص می کنــد کــه در نهایــت 

رضایــت مشــتری را بــه دنبــال دارد.
در ســال های اخیــر، قانــون گــذار ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران را بــه عنــوان ســازمان 
موظــف بــرای تعییــن راهبــرد ملــی کیفیــت در نظــر گرفتــه اســت و جایزه ملــی کیفیت 

ایــران توســط ایــن ســازمان و بــا هماهنگــی بــا نهادهــای دیگــر انجــام می شــود.
موضــوع کیفیــت در کشــورهای اســالمی و همچنیــن آســیای دور، اهمیــت خــودش را 
بــروز داده و دروازه هــا بــر روی محصــوالت بــا کیفیــت بــاز شــده اســت ایــن در حالــی 
اســت کــه آمریــکا نیــز شــاهد کاهــش کیفیــت در ســال 2008 بــود و متوجــه شــدند 
بایــد بهــره وری و  مدیریــت کیفیــت را مــورد توجــه قــرار دهند؛آمریــکا بــا ایــن سیاســت 
توانســت بحــران را پشــت ســر بگــذارد. در اتحادیــه اروپــا هــم بــر کیفیــت تاکیــد شــد 

و در نهایــت منجــر بــه اســتاندارد ایــزو شــد.
ــا،  ــم ه ــذا تحری ــه شــود ل ــد در کشــور نهادین ــگ اســتاندارد ســازی بای ــر و فرهن تفک
تولیدکننــدگان را بــا مشــکل مواجــه کــرده امــا در هــر شــرایطی بایــد بــه اســتانداردها 
توجــه کنیــم و آنهــا را در محصوالتمــان لحــاظ کنیــم از ایــن رو فناوریهــای نویــن بــا 

تدبیــر و براســاس اســتانداردها اشــاعه دهیــم .

تدوین استاندارد در فناوریهای 
نوین ارتباطی ضروری است 

نیره پیروز بخت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
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کیفیــت، حق النــاس اســت و همان طــور کــه عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت، داشــتن گواهینامــه 
کیفیــت از واجبــات یــک ســازمان اســت، اگــر مــدل کیفــی ســازمان ها درســت نباشــد نمی تواننــد 
ــی موظــف  ــد؛ ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوی ــه بدهن ــه مــردم ارائ ــی ب خدمــات خوب
ــی تمــام اپراتورهــا و پیگیــری تهیــه  ــرای ارزیاب اســت در کمیســیون تنظیــم مقــررات ســازوکاری ب

ــرد. ــا در نظــر بگی ــرای اپراتوره ــه صــدور گواهــی کیفیــت ب آیین نام
اپراتورهــا موظــف بــه اخــذ گواهــی کیفیــت هســتند و اگــر مــا در مراکــز تماس مــان بــا کیفیــت بــد 
و پاســخگویی نامناســب مواجــه باشــیم، زمانــی کــه ایــن پارامترهــای ارزیابــی کیفــی درســت نباشــد، 
چنیــن اتفاقــی رخ می دهــد بــه همیــن واســطه ســازمان تنظیــم مقــررات بایــد بــرای شــرکت هایی 
کــه گواهینامــه کیفیــت ندارنــد محدودیــت در ارائــه خدمــات در نظــر بگیــرد، ســال ۹5 مــن متولــی 
ارزیابــی کیفیــت در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــودم و متوجــه شــدم انتخــاب شــرکت های برتــر 
ــا  ــود ت ــپرده می ش ــری س ــرکت های دیگ ــه ش ــوالً ب ــود و معم ــام نمی ش ــت انج ــیوه درس ــه آن ش ب
ــود، آن  ــدل می ش ــم رد و ب ــی ه ــن چک های ــن بی ــات در ای ــی اوق ــد و گاه ــام بدهن ــن کار را انج ای
ــن  ــه در ای ــه نوشــتم و اعــالم کــردم ک ــت( نام ــر ارتباطــات وق ــر واعظــی )وزی ــه دکت ــن ب ــان م زم

اوضــاع مــن اصــاًل متولــی ایــن انتخــاب نیســتم کــه بخواهــم آن را برگــزار کنــم.
اپراتورهایــی کــه گواهــی کیفیــت نداشــته باشــند در ارائــه خدمــات بــا محدودیــت مواجــه خواهنــد 

شــد .
افزایــش ســهم اقتصــاد دیجیتــال و تولیــد ملــی بایــد در گــروی افزایــش کیفیت خدمــات و اســتاندارد 
ســازی صــورت گیــرد و در ایــن زمینــه معتقدیــم کــه اپراتورهــای ارائــه کننــده ایــن خدمــات بایــد 

گواهــی کیفیــت داشــته باشــند.

اپراتورها موظف به اخذ 
گواهی کیفیت هستند

محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری و اطالعات
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مسيرتوسعهبنگاهها
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و 
کشاورزی تهران

بــه طــور طبیعــي مســیر رشــد بنگاه هــاي صنعتــي در 
اقتصادهــاي متعــارف این گونــه اســت کــه ابتــدا یــک بنــگاه 
کوچــک بــا یــک طــرح و ایــده مشــخص بــراي تولیــد یــک 
ــن  ــبتا پایی ــرمایه نس ــا س ــت ب ــک خدم ــه ی ــول و ارای محص
شــکل مي گیــرد و ایــن بنــگاه در طــي مســیر فعالیــت خــود، 
ــا  ــازار تقاضــا دارد، ب ــا تولیــد محصــول باکیفیــت کــه در ب ب
ــا هزینه کــرد روي تحقیــق و توســعه  تــوان بهــره وري بــاال، ب
و... بــه تدریــج بــزرگ مي شــود. مي توانیــد نمونه هــاي 
ــي  ــاي بزرگ ــد بنگاه ه ــتان تولی ــا داس ــد ی ــي را ببینی مختلف
ــازها  ــبوک، خودروس ــونگ، فیس ــافت، سامس ــل مایکروس مث
ــزرگ و ارزشــمندي کــه  و... را بخوانیــد، بنگاه هــاي بســیار ب
ــا  ــاق ی ــک ات ــاده در ی ــر کار س ــک دفت ــان ی ــه شروع ش نقط

ــوده اســت. یــک پارکینــگ کوچــک خانگــي ب
ــار  ــي از انحص ــي ناش ــت طبیع ــگاه در حال ــدن بن ــزرگ ش ب
یــا رویدادهــاي غیرمترقبــه پیش بیني نشــده  رانــت  یــا 
ــگاه  ــدن بن ــزرگ ش ــا ب ــان ب ــن همزم ــراي همی ــت، ب نیس
ــک  ــه ی ــدن آن ب ــل ش ــارف و تبدی ــاي متع ــر معیاره از نظ
بنــگاه متوســط و بعــد بنــگاه بــزرگ، توســعه همه جانبــه در 
ــا خدمات دهــي  بنــگاه رخ مي دهــد. یعنــي خطــوط تولیــد ی
مي شــود،  بیشــتر  مدیریتــي  تجربــه  مي یابــد،  افزایــش 
اســتفاده از کارشناســان و مشــاوران گســترش مي یابــد، 
ــد، واحــد تحقیــق و توســعه،  تعــداد کارکنــان فزونــي مي یاب
فــروش،  از  پــس  خدمــات  کیفــي،  ارزیابــي  بازاریابــي، 
ــازار داخلــي و خارجــي و ... همــه در کنــار  ســهم گیري در ب

ــد. ــد مي کن ــم رش ه
ایــن امــري ضــروري و الزامــا مــورد انتظــار نیســت کــه هــر 
ــل  ــد حتمــا تبدی بنگاهــي کــه کار خــود را شــروع کــرد بای

ــان ســطح  ــد در هم ــزرگ شــود و مي توان ــگاه ب ــک بن ــه ی ب
کوچــک یــا متوســط بــا کارایــي بــاال بمانــد و توســعه خــود را 
در آینده نگــري بــراي حفــظ حیــات و ســودآور مانــدن صــرف 
ــد  ــاي متول ــه بنگاه ه ــده آل هم ــن ای ــت ای ــا در نهای ــد ام کن

شــده اســت کــه در یــک مســیر طبیعــي رشــد کننــد.
در کشــور مــا مســاله ایــن اســت کــه رونــد تبدیــل 
ــزرگ  ــد ب ــط و بع ــاي متوس ــه بنگاه ه ــک ب ــاي کوچ بنگاه ه
ــان  ــات نش ــت و مطالع ــد نیس ــه مقص ــي ب ــیري منته مس
مي دهــد، اغلــب بنگاه هــاي بــزرگ در اقتصــاد ایــران از 
ــد. ایــن بنگاه هــا کــه تعدادشــان  ــزرگ بوده ان همــان ابتــدا ب
ــي  ــا ســهم باالی ــاد نیســت ام ــي زی ــاي صنعت در کل بنگاه ه
ــرمایه گذاري کالن  ــا س ــد ب ــزوده دارن ــتغال و ارزش اف در اش
ــي از  ــش خصوص ــرمایه گذاري بخ ــدرت س ــه ن ــا ب ــت ی دول
ــزرگ  ــن ب ــه ای ــده اند. البت ــد ش ــزرگ متول ــدا ب ــان ابت هم
متولــد شــدن بــه معنــاي بهــره وري بــاالي آنهــا نیســت کــه 
ــبت  ــران نس ــاد ای ــان داده در اقتص ــات نش ــم مطالع ــاز ه ب
بهــره وري بــا انــدازه بنــگاه معکــوس اســت و عمــال بنگاه هــاي 
کوچــک بهــره وري باالتــري دارنــد و هرچــه بنــگاه بزرگ تــر 
ــود.  ــته مي ش ــري آن کاس ــره وري و رقابت پذی ــود از به مي ش
ــک  ــاس ی ــوال براس ــا معم ــور م ــزرگ در کش ــاي ب بنگاه ه
مزیــت انحصــاري شــکل گرفته انــد و بــا توجــه بــه اینکــه بــه 
دلیــل مدیریــت دولتــي و تزریــق درآمدهــاي نفتــي، هزینه - 
فایــده امــري مهــم براي شــان تلقــي نمي شــده اســت اغلــب 
ــه واســطه  ــي کــه از شــروع کارشــان گذشــته ب بعــد از مدت
مداخــالت زیــاد و فضــاي نابســامان اقتصــاد کالن بــا کاهــش 
ــالح  ــد اص ــه رون ــن اینک ــده اند. ضم ــه ش ــره وري مواج به
ســاختار نیــز بــه دلیــل مالکیــت یــا مدیریــت دولــت در آنهــا 
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معمــوال مســدود اســت.
امــا در شــرایط کنونــي اقتصــاد و بــا مانــدگار فــرض کــردن 
ــوان  ــي مي ت ــاي صنعت ــر بنگاه ه ــر ب ــي موث ــل بیرون عوام
ــراي  ــه صنعــت شــرایط بســیار ســختي ب ــرد ک ــوان ک عن
ــم و  ــاله تحری ــه مس ــرا ک ــود دارد؛ چ ــت خ ــود وضعی بهب
ــي  ــذاري باالی ــر دو اثرگ ــاد ه ــرد و کالن اقتص ــرایط خ ش
بــر بهــره وري کل عوامــل تولیــد در بنــگاه دارنــد. بــه نظــر 
مي رســد اثرگــذاري عوامــل بیرونــي خــارج از اختیــار بنگاه، 
ــه در اقتصــاد  ــروز کشــور کــه بحــث مداخل در اقتصــاد ام
ــه اي  ــده، به گون ــول ش ــرایط معم ــر از ش ــي پررنگ ت حت
اســت کــه بررســي شــرایط درونــي بنــگاه چــون مدیریــت 
ــع  ــد. در واق ــارج مي کن ــاع خ ــز انتف ــت را از حی و کیفی
مشــکالت بیرونــي تحمیــل شــده بــر بنــگاه آنقــدر بــزرگ 
ــر  ــه خاط ــا را ب ــوان بنگاه ه ــه نمي ت ــت ک ــذار اس و اثرگ
مشــکالت درون بنگاهــي شــماتت کــرد. گرچــه بنگاه هــاي 
اقتصــادي در ایــران همیشــه هــم از عوامــل بیرونــي و هــم 
ــار  ــل در کن ــن دو عام ــد و ای ــج برده ان ــي رن ــل درون عوام
ــدک  ــري ان ــدرت رقابت پذی ــره وري و ق ــه به ــج ب ــم منت ه
بنگاه هــا شــده اند. هرجــا هــم کــه عوامــل بیرونــي بهبــود 
ــر  ــت کمت ــه دول ــه مداخل ــي ک ــال در صنایع ــه، مث یافت
ــاي  ــود نهاده ه ــاخت ها و وج ــل زیرس ــه دلی ــا ب ــوده ی ب
ــوده و  ــارج ب ــه خ ــري ب ــد در داخــل، وابســتگي کمت تولی
تحریــم اثرگــذاري جــدي نداشــته اســت، بنگاه هــاي 
ــاي  ــل در بازاره ــته و حداق ــبي داش ــد مناس ــي رش صنعت
ــي داشــته اند. در  ــل قبول منطقــه قــدرت رقابت پذیــري قاب
ــت و  ــوزه صنع ــي ح ــم انداز کنون ــد چش ــر چن ــوع ه مجم
ــا چــون  معــدن کشــور در کوتاه مــدت، روشــن نیســت ام

ــا احتمــال  تحریم هــا هم چنــان اثرگــذار و جــدي اســت، ب
افزایــش تنش هــا، ســخت تر و تنگ تــر هــم مي شــود. 
در بلندمــدت بــا فــرض حفــظ شــرایط بایــد روي صنایعــي 
ــد آن  ــاي تولی ــه نهاده ه ــز داشــته باشــیم ک بیشــتر تمرک
ــا  ــود تحریم ه ــا وج ــد ب ــم اســت و مي توان در داخــل فراه
بــه کار خــود ادامــه دهــد. یــا صنایعــي کــه مســاله 
نــوآوري و خالقیــت در آن پررنــگ اســت و مي تواننــد 
ــان  ــاي دانش بنی ــروزه در بنگاه ه ــه ام ــتفاده از آنچ ــا اس ب
و اســتارت آپ ها شــکل گرفتــه و رونــدي رو بــه جلــو دارد، 
خــود را توســعه دهنــد. بــا توجــه بــه رشــد مناســبي کــه 
ــن  ــود کــه ای ــوان امیــدوار ب اســتارت آپ ها داشــته اند مي ت
ــرار  ــز ق ــت نی ــت صنع ــا در خدم ــا و نوآوري ه خالقیت ه
ــراي بهبــود وضعیــت برخــي بنگاه هــاي  ــد ب گیــرد و بتوان
صنعتــي راه هــاي مــدرن، خالقانــه و فناورانــه ایجــاد کنــد. 
کاري کــه مي تــوان بــراي بهبــود وضعیــت صنعــت و 
معــدن انجــام داد، همــان عامــل اثرگــذار و پررنــگ بیرونــي 
اســت یعنــي بهبــود فضــاي اقتصــاد کالن و محیــط کســب 
وکار، همــان عواملــي کــه اتــاق بازرگانــي نیــز تمــام تــوان 
و تــالش خــود را روي بهبــود آن متمرکــز کــرده اســت. از 
ــد  ــوان تولی ــا و ت ــن فاکتوره ــر ای ــه ب ــا تکی ــن منظــر، ب ای
ــل و  ــاخت داخ ــق س ــتاي تعمی ــوان در راس ــل مي ت داخ

ــق تولیــد گام برداشــت. رون
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ــات  ــوم موجب ــزاره س ــب و کار در ه ــی کس ــای رقابت فض
ــه ای فراهــم  ــه گون ــل تقاضــا را ب ــش عرضــه در مقاب افزی
ســاخته اســت کــه گویــی بنــگاه هــای اقتصــادی در 
سراســر دنیــا بــا محدودیــت بــازار مواجــه شــده انــد و ایــن 
در حالــی اســت کــه حلقــه هــای رقابــت هــر روز تنگنــای 

ــد. بیشــتری مــی یابن
در ایــن چنیــن فضایــی اســت کــه کــه مشــتریان دیگــر نــه 
بــه عنــوان خریــدار و مولــد ســود، بلکــه بــه عنــوان عامــل 
سرنوشــت ســاز بــرای بقــای بنــگاه هــای اقتصــادی مطــرح 
مــی شــوند و عــدم توجــه بــه حقــوق آنهــا اســباب نیســتی 
یــک مجموعــه اقتصــادی را فراهــم خواهــد ســاخت 
ــده  ــرف کنن ــتریان و مص ــوق مش ــناخت حق ــن ش ،بنابرای

عامــل نخســتین یــک فراینــد اقتصــادی خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر یــک بنــگاه اقتصــادی در جریــان فعالیــت 
ــده  ــط گردی ــان محی ــه از ذی نفع ــک مجموع ــود در ی خ
ــهامداران،  ــه، س ــت، جامع ــد از حاکمی ــه عبارتن ــت ک اس
ــا  ــتریان و از آنج ــر مش ــه مهمت ــرکا و از هم ــان ،ش کارکن
کــه ادامــه فعالیــت یــک بنــگاه اقتصــادی در گــرو تامیــن 
ــا رابطــه  ــد ت ــالش نمای ــد ت ــت مشــتریان اســت بای رضای
خــود را بــا ســایر ذی نفعــان نیــز در پرتــو اصــل مشــتری 
محــوری تعریــف ،تبییــن و اجــرا نمایــد و چنانچــه میــان 
رضایــت مشــتری و رضایــت ســهامداران یــا کارکنــان ناچار 
ــتری را در  ــت مش ــد رضای ــاً بای ــد قطع ــاب گردی ــه انتخ ب

ــرار دهــد. اولویــت نخســت خــود ق
ــی  ــر محصول ــتریان ه ــت مش ــه رضای ــه دامن ــا ک و از آنج
ــک  ــر ی ــان دیگ ــا ذی نفع ــی ب ــدی و خدمات ــم از تولی اع
بنــگاه اقتصــادی مرتبــط اســت بنابرایــن ســایر ذی نفعــان 
ــان  ــت ،کارکن ــم از دول ــز اع ــادی نی ــای اقتص ــگاه ه بن

،ســهامداران و شــرکا بایــد بــه ایــن درک برســند کــه بــرای 
رضایــت مشــتری احتــرام الزم را قایــل شــوند و این میســر 
ــد  ــم و قانونمن ــه منظ ــک رابط ــر در ی ــد مگ ــد ش نخواه
ــتریان و  ــادی و مش ــای اقتص ــگاه ه ــان بن ــان ذی نفع می
ــت از حقــوق مصــرف  ــن رو اســت کــه قوانیــن حمای از ای
ــای  ــتگاه ه ــایر دس ــت و س ــط دول ــه توس ــدگان ک کنن
ــه  ــوند ن ــی ش ــری م ــی در کشــور پیگی ــذار و قضای قانونگ
در خــالف جهــت منافــع تولیــد کننــدگان کاال و خدمــات 
کــه راســتای حمایــت از توســعه و پیشــرفت آنهــا خواهــد 
بــود بــه عبــارت دیگــر هــر مقــدار کــه حاکمیــت و جامعــه 
بصــورت قانونمنــد در تامیــن حقــوق مشــتریان یــک بنــگاه 
اقتصــادی دقیــق تــر عمــل نمایــد بــه همــان میــزان بســتر 
الزم بــرای رشــد و شــکوفایی آن بنــگاه اقتصــادی را فراهــم 
ســاخته انــد و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه نقــش 
دســتگاه هایــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا ابعــاد گوناگــون 
ــد ،در  ــاط دارن ــدگان ارتب ــوق مصــرف کنن ــت از حق حمای

ــکار اســت. توســعه اقتصــادی غیرقابــل ان
از ســوی دیگــر مــی دانیــم کــه بزرگتریــن حــق از حقــوق 
مشــتریان ،کیفیــت در معنــای کامــل آن اســت؛ چــرا کــه 
ــتری را در  ــت مش ــون خواس ــاد گوناگ ــل ابع ــت کام کیفی
بــر مــی گیــرد کــه مرغوبیت،ســالمت، قیمــت و... در یــک 

کالم نیازهــای مشــتری را تامیــن مــی نمایــد.
ــرف و  ــک ط ــادی از ی ــای اقتص ــگاه ه ــار بن ــن رفت بنابرای
ــوی  ــدگان از س ــرف کنن ــوق مص ــت از حق ــن حمای قوانی
دیگــر بایــد بــر مبنــای حصــول کیفیــت نهادینــه گردنــد.

و مشتریان  حقوق 
 توســعه صنعتی

امیر حیدری
مدیر اجرایی انجمن 
مدیریت کیفیت ایران



تحریریه
در این بخش میخوانید :

<<<< مثلث تضمین کیفیت
<<<< نگاه و اقدامات دستگاه ها به قوانین و اجرای آن باید تغییر کند
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آن  ضلــع  یــک  کــه  اســت  مثلثــی  کیفیــت  تضمیــن 
تولیدکننــده اســت کــه بایــد سیســتم های مدیریــت تضمیــن 
کیفیــت کــه تحــت عنــوان اســتانداردهای اثربخشــی )ماننــد 
ایزو۹001(تعریــف شــده اند را در ســازمان خــود ســاری 
ــرل  ــد کنت ــه و فرآین ــد، عرض ــد تولی ــا رون ــد ت ــاری کن و ج
ــرد  ــرار گی ــرل ق ــت کنت ــتمی تح ــکل سیس ــه ش ــت ب کیفی
ــت  ــن کیفی ــزو دوم تضمی ــط ج ــز توس ــتم نی ــن سیس و ای
ــرد  ــرار گی ــد ق ــورد تایی ــده، م ــات گواهی کنن ــی موسس یعن
ــه عنــوان ضلــع ســوم مثلــث  ــا در نهایــت مصرف کننــده ب ت
تضمیــن کیفیــت بتوانــد هنــگام مصــرف محصــول، دغدغــه 
ایمنــی و بهداشــت و مرغوبیــت مــورد انتظــار خود را نداشــته 
باشــد. در واقــع در بعــد مرغوبیــت ایــن شــعور مصرف کننــده 
اســت کــه بــا حــق انتخــاب او معیــار قــرار می گیــرد، بــرای 
ــک را  ــده ای انتظــار کاالی درجــه ی ــال وقتــی مصرف کنن مث
ــه  ــد درج ــت می کن ــه دریاف ــی را ک ــی کاالی ــد تمام دارد بای
ــی  ــخصا تمام ــد ش ــده نمی توان ــا مصرف کنن ــد ام ــک باش ی
تولیــدات عرضــه شــده بــه او را تحــت کنتــرل داشــته 
ــوع  ــن موض ــد از ای ــده بتوان ــه مصرف کنن ــرای اینک ــد. ب باش
ــا  مطمئــن باشــد بایــد نظــام اعتباربخشــی مســتقر گــردد ت
ــاس  ــه براس ــادره ک ــی ص ــه گواه ــکا ب ــا ات ــده ب مصرف کنن
آزمایــش و کنتــرل کیفیــت، کالیبراســیون و ممیــزی کیفیت 
از سیســتم مدیریــت کیفیــت تولیدکننــده صــورت می گیــرد 
ــود. در  ــن ش ــت مطمئ ــن کیفی ــوده از تضمی ــی آس ــا خیال ب
ایــن گــزارش بــه بررســی دو رویکــرد قدیــم و نویــن در بحــث 

ــت. ــم پرداخ ــازی خواهی استاندارد س

سیر تضمین کیفیت در اروپا
فرزیــن انتصاریــان رییــس انجمــن مدیریت کیفیــت  ایران 
در گزارشــی بــه بررســی مکانیزم هــای قدیــم و جدیــد 
ــن  ــاس ای ــت. براس ــه اس ــان پرداخت ــازی در جه استانداردس
ــی  ــورهای اروپای ــزرگ کش ــالت ب ــی از معض ــش، یک پژوه
ــه  ــه وج ــیدن ب ــا رس ــه اروپ ــکل گیری اتحادی ــگام ش ــه هن ب
مشــترک و قابــل قبــول از تعریــف ایمنــی و مرغوبیــت کاالهــا 
بــه شــمار می رفــت. هــر کشــوری قبــل از الحــاق بــه اتحادیــه 
اروپــا در درون خــود یک ســری اســتانداردها و مقــررات 
تعیین کننــده مرغوبیــت، ایمنــی و بهداشــت و… تعریــف 
کــرده و آن را بــه عنــوان ســازوکار مــورد قبــول خــود بــرای 
کنتــرل کاالهــای وارداتــی یــا تولیــد بــه کار می بــرد. بطــور 
مثــال آلمــان اســتانداردهای DIN را بــه همــراه مقــررات دیگر 
خــود مــالک دانســته و در هنــگام واردات نیــز آن مقــررات و 
اســتانداردها را معیــار و الــزام انطبــاق کاالهــای وارداتــی بــه 
شــمار مــی آورد. همیــن وضــع را کشــورهای پرتغــال و یونــان 
نیــز داشــتند. امــا مشــکل از آنجــا آغــاز شــد کــه بــا تشــکیل 
اتحادیــه اروپــا، مرزهــا حــذف شــده و کاالهــا بــدون توجــه 
الزامــات ملــی و داخلــی کشــورها، می توانســتند از مرزهــای 
جغرافیایــی آنهــا عبــور کــرده و در بازارهــای مصــرف عرضــه 
شــوند و ایــن در حالــی بــود کــه ســطح اســتانداردها و نحــوه 
کنتــرل در کشــورهای گوناگــون یکســان نبــود. بــا اوج گیــری 
ــا از  ــه اروپ ــورهای اتحادی ــا در کش ــردد آزاد کااله ــکل ت مش
ــازی«  ــد استاندارد س ــرد جدی ــالدی، »رویک ــال 1۹۹3 می س
ــر پنــج  ــه کیفیــت اروپــا« اســتوار ب ــا عنــوان »مبنــای خان ب

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

 مثلث تضمین کیفیت
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اصــل »مدیریــت کیفیــت، اعتباربخشــی، گواهــی و آزمایــش، 
اندازه شناســی و استانداردسازی«شــد. ایــن اصــول در مســیر 
ــه  ــت بلک ــه در ماهی ــدا در ســال 1۹۹5، ن ــی خــود ابت تکامل
در محتــوا بازنگــری شــد و رویکــرد جدیــدی بــه خــود 
ــی و  ــی تعال ــا جایگزین ــال 2000 ب ــپس در س ــت و س گرف
رقابت پذیــری جهانــی مجــددا بازنگــری شــد و از نظــر دامنــه 
ــعه  ــا توس ــت و ب ــه خــود گرف ــاد گســترده تری ب شــمول ابع
الــزام بــه خــود کنترلــی تحــت فشــار عوامــل بــازار بــه جــای 
ــون  ــه نوینــی رســید و هم اکن ــه مرحل ــی ب کنترل هــای قانون
ــه  ــالق ب ــت »اخ ــوی مدیری ــه س ــول ب ــه تح ــز در مرحل نی
عنــوان معیــار تعالــی« قــرار دارد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــخصه  ــازی دو مش ــای استانداردس ــم فعالیت ه ــدل قدی در م
ــی  ــم از جزی ــا اع ــودن کنترل ه ــز ب ــه اوال متمرک ــت ک داش
ــا  ــود و ثانی ــی ب ــل نظارت ــا در دســت عوام ــه صرف ــی ک و کل

دولتــی بــودن عوامــل نظارتــی بــود.
مــا هــم  قدیمــی کــه هم اکنــون در کشــور  مــدل  در 
جــاری اســت، حکومــت مســوول تــام و تمــام بــرای تدویــن 
اســتانداردها و مقــررات فنــی و الزامــی کــردن آنهــا و 
ــن کار را توســط ســازمان هایی  ــر اجــرا اســت و ای نظــارت ب
نظیــر ســازمان ملــی اســتاندارد، ســازمان دامپزشــکی، 
وزارت بهداشــت و… صــورت می گیــرد. همچنیــن ایــن 
نظارتــی و  بــا عوامــل  اجرایــی مســتقیما  دســتگاه های 
ــش،  ــرداری، آزمای ــی، نمونه ب ــق بازرس ــود از طری ــی خ اجرای
ــی  ــای ارزیاب ــد مشــخصات و… فعالیت ه ــه، تایی صــدور پروان
ــدم  ــاهده ع ــورت مش ــد و در ص ــام می دهن ــاق را انج انطب
انطبــاق، مســتقال یــا بــا همراهــی عوامــل قضایــی و نهادهــای 

تعزیراتــی عکس العمل هــای الزم را بــر پایــه قوانیــن مربوطــه 
ــد. در صــورت مشــاهده خــالف اقدامــات  ــه اجــرا می گذارن ب
تنبیهــی را معمــول داشــته و جرایــم تعییــن شــده را دریافــت 

ــد. ــز می نماین ــت واری ــاب دول ــه حس و ب
ــن مــدل مشــاهده می شــود، عوامــل اول ودوم  در تحلیــل ای
فرآینــد تولیــد تــا مصــرف  یعنــی تولیدکننــده و توزیع کننــده 
ــه عنــوان نماینــدگان  ــی و نظارتــی ب ــر عوامــل کنترل در براب
ــا  ــده را ایف ــده و تنظیم کنن ــش کنترل کنن ــه نق ــت ک حاکمی
می کننــد، برخــوردی انفعالــی دارنــد چراکــه از دیــدگاه 
ــک  ــا ی ــی نه تنه ــل حاکمیت ــده عام ــده و عرضه کنن تولیدکنن
ــوان  ــه عن ــه ب ــود، بلک ــوب نمی ش ــده محس ــاد کمک کنن نه
ــد از آن  ــه بای ــود ک ــده می ش ــدی دی ــا س ــم ی ــک مزاح ی
عبــور کــرد و حتــی در برابــر آن بایــد از خــود دفــاع کــرد و 
ــرار از نظارت هــای  ــه ف ــی را اندیشــید کــه منجــر ب روش های

ــا مــوردی آنهــا شــود. مســتمر ی
ــر  ــاع در براب ــز بی دف ــده نی ــی مصرف کنن ــوم یعن ــل س عام
ــه  ایــن مســائل کیفــی و زیان هــای احتمالــی خــود از گردون
تصمیم گیری هــا خــارج و برخــوردی غیرفعــال دارد. ایــن 
ــیار  ــای بس ــد هزینه ه ــز بای ــت نی ــه دول ــت ک ــی اس درحال
ــی و  ــدد فن ــل متع ــط عوام ــازی را توس ــزاف استانداردس گ
نظارتــی خــود پرداخــت کنــد و تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی 
ــروز  ــای گســترده ب ــه صــورت نارضایتی ه ــا ب ــه غالب آن را ک
داده می شــود را تحمــل کنــد. بــرای روشــن شــدن موضــوع 
ــی را در  ــواد غذای ــده م ــک تولیدکنن ــار ی ــت رفت ــی اس کاف
زمــان بازدیــد مســووالن اداره بهداشــت و عکس العمــل 
بی نتیجــه پــدر خانــواده ای کــه اعضــای خانــواده او بــه دلیــل 
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خــوردن کنســرو آلــوده مســموم شــده اند را در نظــر آوریــد.
ــوق  ــت از حق ــوی و حمای ــن ق ــع قوانی ــا وض ــا ب حکومت ه
مصرف کننــده و مقــررات فنــی و اســتانداردهای الزامــی، 
قــدرت زیــادی را بــه مصرف کننــده می دهنــد تــا آنجــا کــه 
ــناخته  ــت ش ــرزمین کیفی ــق س ــم مطل ــده حاک مصرف کنن
شــده و در زمــان مواجهــه بــا زیــان و خســارت تنهــا وظیفــه 
ادعــا و شــکایت از ایجادکننــده زیــان و خســارت را داشــته و 
فقــط بایــد ثابــت کنــد کــه کاال یــا خدماتــی را کــه دریافــت 
ــت. در  ــده اس ــه او ش ــان ب ــارت و زی ــب خس ــته موج داش
ــا  ــده ی ــاری تولیدکنن ــر محــور خوداظه ــه ب ــن رویکــرد ک ای
توزیع کننــده بــرای رعایــت مقــررات و بی ضــرر بــودن 
ــل  ــن دلی ــوولیت تامی ــت، مس ــود اس ــا کاالی خ ــول ی محص
بــرای اثبــات اینکــه کاال یــا خدمــات دریافــت شــده معیــوب 
بــوده اســت از عهــده مصرف کننــده خــارج شــده و بــه عهــده 

تولیدکننــده و توزیع کننــده قــرار می گیــرد.
بــه عبــارت دیگــر تولیدکننــده یــا توزیع کننــده موظــف بــه 
ــدارکات  ــا ت ــه ب ــد ک ــت کن ــد ثاب ــاع از خــود اســت و بای دف
و تمهیداتــی کــه بــه صــورت نظام منــد بــه کار گرفتــه 
اســت، عاملیتــی در ایجــاد زیــان و خســارت نداشــته اســت 
ــد بی گناهــی خــود را اثبــات نمایــد،  و در صورتــی کــه نتوان
ملــزم بــه جبــران خســارت وارده بــه مصرف کننــده یــا 
ــران  مصرف کننــدگان اســت. ســقف مجمــوع مســوولیت جب
ــدا یکصــد  ــا در ابت ــه اروپ ــن اتحادی خســارت براســاس قوانی
ــه  ــد ک ــن ش ــول تعیی ــر محص ــل ه ــورو در مقاب ــون ی میلی
در بعضــی کشــورها ایــن ســقف وجــود نداشــته و نامحــدود 

اســت.
بــه عبــارت دیگــر قوانیــن حمایــت از حقــوق مصرف کننــده 
در رویکــرد نویــن استانداردســازی بــه حــدی کامــل و 
ــا  ــد ت ــدرت می ده ــده ق ــه مصرف کنن ــه ب ــت ک ــدی اس ج
عامــل اصلــی تضمیــن کیفیــت باشــد. در ایــن روش عوامــل 
نظارتــی وظایــف حاکمیتــی خــود را در حوزه هــای مربوطــه 
بــه عهــده داشــته و بیشــتر جایــگاه تعییــن معیارهــای 
ــده  ــه عه ــازار را ب ــم ب ــه و تنظی ــارت عالی ــور نظ ــی و ام فن
بــه دلیــل  دارد. در مقابــل تولیدکننــده و توزیع کننــده 
شــدن خســارت  وارد  ســنگین  ریســک های  و  خطــرات 
ــت  ــورد کیفی ــت را در م ــت دق ــده، اوال نهای ــه مصرف کنن ب
محصــول خــود بــه عمــل آورده و ثانیــا بــا ابزارهایــی نظیــر 
یــک  از  قانونــی،  تاییدیه هــای  و  گواهینامه هــا  دریافــت 

ــود را در  ــره خ ــه ای و غی ــش های بیم ــد پوش ــرف و خری ط
ــی مصرف کننــده ریســک های خــود را  ــر دعــاوی احتمال براب

ــانند. ــل می رس ــه حداق ب
ــن استانداردســازی براســاس مــدل  در واقــع در رویکــرد نوی
ــدگان  ــدگان و توزیع کنن ــت؛ تولیدکنن ــن کیفی ــد تضمی جدی
ــال  ــه دنب ــان ب ــده خودش ــاد مصرف کنن ــدرت زی ــرس ق از ت
ــد  ــعی می کنن ــوده و س ــت کاال ب ــن کیفی ــرل و تضمی کنت
عــالوه بــر رعایــت کیفیــت از وحشــت اقامــه دعــاوی توســط 
ــرده و  ــاه ب ــازی پن ــام استانداردس ــه نظ ــدگان، ب مصرف کنن
بــا دریافــت گواهی هــای انطبــاق و ایجــاد پوشــش های 
ــن  ــده ایم ــر مصرف کنن ــود را در براب ــدی خ ــا ح ــه ای ت بیم

کننــد.
مقایسه رویکرد قدیم و جدید

ــه  ــول ب ــدادی محص ــه، تع ــل از عرض ــم: 1. قب ــرد قدی رویک
ــی  ــاد دولت ــک نه ــط ی ــه ای توس ــا برنام ــی ی ــورت اتفاق ص

می شــود. کنتــرل 
2. بعــد از عرضــه، تعــدادی محصــول بــه صــورت اتفاقــی یــا 
برنامــه ای توســط یــک نهــاد دولتــی کنتــرل می شــود. 3. در 
صــورت وجــود عــدم انطبــاق، تعــدادی محصــول بــه صــورت 
اتفاقــی یــا برنامــه ای توســط یــک نهــاد دولتــی جمــع آوری و 
ــن  ــده جریمــه می شــود. 4. مســوولیت تدوی بعضــا تولیدکنن
اســتاندارد، تاییــد انطبــاق و نظــارت )بــدون توجــه بــه اصــل 
ــه عهــده یــک نهــاد دولتــی اســت. 5. دارا  عــدم تعــارض( ب
بــودن گواهی نامــه انطبــاق یــک الــزام دولتــی اســت و رافــع 

ــت. ــده اس ــده و عرضه کنن ــوولیت های تولیدکنن مس
 

رویکرد جدید
1. قبــل از عرضــه، تمامــی محصــول بــه صــورت سیســتمی 
توســط تولیدکننــده و عرضه کننــده کنتــرل می شــود. 2. بعــد 
از عرضــه، تمامــی محصــول بطــور کامــل توســط نهادهــای 
مردمــی، رقبــا و مصرف کننــده تحــت کنتــرل قــرار دارد. 3. 
ــه  ــف ب ــده موظ ــاق، تولیدکنن ــدم انطب ــود ع ــورت وج در ص
جمــع آوری تمامــی محصــول و پرداخــت خســارت می شــود. 
ــارت  ــاق و نظ ــد انطب ــتاندارد، تایی ــن اس ــوولیت تدوی 4. مس
)بــا توجــه بــه اصــل عــدم تعــارض( بــه عهــده چندیــن نهــاد 
مســتقل غیردولتــی اســت. 5. دارا بــودن گواهی نامــه انطبــاق 
یــک ضــرورت اســت ولــی رافــع مســوولیت های تولیدکننــده 

ــت. ــده نیس و عرضه کنن
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: شــد ر  ا گز بر ن  ا یر ا کیفیت  یــت  یر مد نجمن  ا ر  د ه  کننــد ف  مصــر ق  حقو د  گــر میز

ی  ا جر ا و  نین  ا بــه قو ه ها  ســتگا ت د ما ا قد ا و  ه  نــگا
کند تغییر  ــد  ی با ن  آ

بحــث حمایــت از حقــوق مصرف کننــده سالهاســت کــه مطــرح می شــود امــا چنــدان بــه آن عمــل نمــی شــود، هــر چنــد 
ــر از چندگاهــی  ــز تشــکیل شــده اســت و ه ــدگان ســازمانی نی ــوق مصرف کنن ــت از حق ــی حمای ــر یعن ــن ام ــرای ای ــه ب ک
اخبــاری مبنــی بــر انجــام اقدامــات بــرای احیــای حقــوق مصــرف کننــدگان منتشــر می کنــد امــا بــه راســتی اقدامــات در 
ــا اگــر نشــد از  ــوده اســت و اساســا مصرف کننــدگان حــس می کننــد حقوقشــان رعایــت می شــود و ی ــن راســتا کافــی ب ای

ــرد؟ ــورت می گی ــی ص ــا حمایت آن ه
در دنیــای امــروز قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان یکــی از مهمتریــن ارکان تولیــد و توزیــع کاال و خدمــات مبتنــی 
بــر کیفیــت و ایمنــی اســت ، در ایــران نیــز در ســال 1373 الیحــه قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان کــه براســاس قوانیــن 
مشــابه در کشــورهای دیگــر تنظیــم شــده بــود تقدیــم مجلــس شــورای اســالمی شــد و پــس از بحــث و بررســی تصویــب 

ایــن قانــون بــرای مــدت شــش مــاه بــه تعویــق افتــاد.
در عمــل ایــن شــش مــاه بــه چندیــن ســال تبدیــل شــد و باالخــره در 85/7/15 قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان 
ــه  ــرای اجــرا ب ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســید و ب ــود ب ــون قبلــی تضعیــف شــده ب ــه قان ــران کــه نســبت ب ای
دولــت ابــالغ و اجــرای آن بــه وزارت صمــت، ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان واگــذار گردیــد، 

متاســفانه بنابــه دالیــل نامشــخص اجــرای کامــل ایــن قانــون هنــوز عملیاتــی نشــده و اثربخشــی الزم را نداشــته اســت.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع در ســال هــای اخیــر ارتبــاط خــوب و شایســته ای بیــن جامعــه حقوقــی 
کشــور و انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برقــرار شــده اســت لــذا انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا ایجــاد گفتمــان در 
ســطح مدیــران کارشناســان و حقــوق دانــان مشــخص در ایــن امــر، زوایــای مختلــف ایــن موضــوع را بــا برگــزاری میزگــرد 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــران حوزه ه ــران و تصمیم گی ــور مدی ــا حض ــر ۹8 ب ــخ 18 تی ــدگان در تاری ــرف کنن ــوق مص ــی حق تخصص
اســتاندارد و حقــوق مصرف کننــدگان مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن جلســه بــه موضــوع اجــرای درســت قوانیــن، علــت 
هــای اجرایــی نشــدن برخــی مــواد قانونــی و همگرایــی همــه دســتگاه هــای اجرایــی و نظارتــی بــه قانــون اســتاندارد و توجــه 

بــه کیفیــت اختصــاص داشــت.  
ــا اشــاره بــه اینکــه تمــام ارگان هایــی  فرزیــن انتصاریــان رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران؛ در آغــاز ایــن نشســت ب
ــده را  ــا محــول ش ــه آنه ــه ب ــی ک ــه نحــوه احســن وظایف ــد ب ــت می کنن ــده فعالی ــوق مصــرف کنن ــت از حق ــه در حمای ک
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ــه  ــن جلس ــزاری ای ــت برگ ــت : عل ــد گف ــام می دهن انج
ــم  ــه انجــام می دهی ــی ک ــم کارهای ــن اســت کــه ببینی ای
نتیجــه درســتی دارد یــا خیــر و اگــر اشــکالی وجــود دارد 

در چــه زمینــه ای اســت و راه حــل هــا را پیــدا کنیــم.
 وی افــزود: در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در زمینــه 
رویکــرد نویــن استانداردســازی و مکانیــزم تضمیــن 
کیفیــت دنیــا حــدود 25 ســال تحقیــق و فعالیــت داشــتم. 
ــت و در مجــالت  ــه کیفیــت و مدیری در ســال 86 درمجل
انجمــن مطالبــی دربــاره رویکرد نویــن استانداردســازی در 
جهــان منتشــر کردیــم و در مجلــه جدیــد نیــز بازخوانــی 
شــده اســت. در آن مطلــب چالش هــای اســتاندارد ســازی 
ــزوم ســاختار شــکنی در موسســه  ــران و ل ــی در ای و تعال

اســتاندارد مــورد بحــث بــود.
ــادآور شــد : از  ــران ی رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ای
حــدود 16 ســال پیــش دربــاره ایــن موضــوع در حــال طــرح مســئله هســتیم و خوشــبختانه در ســازمان ملــی اســتاندارد و 

ــزی شــد . ــن موضــوع برنامه ری ــرای ای ــن بازنگــری درک و ب ــزوم ای مجلــس شــورای اســالمی ل
ــا مرکــز پژوهش هــای مجلــس در ســال 88 افــزود: تعــداد زیــادی از همــکاران ســازمان  ــه امضــا قــرارداد ب ــا اشــاره ب وی ب
ملــی اســتاندارد و وکالی محتــرم مجلــس و متخصصیــن نظراتــی اعمــال کردنــد کــه خروجــی آن، قانــون تقویــت و توســعه 

نظــام اســتاندارد اســت و در اســفندماه ۹6 بــه ثمــر نشســت.
 انتصاریــان گفــت : در ایــن قانــون تغییــرات عمــده و اساســی اتفــاق افتــاده کــه بســیاری از آنهــا در حــد جدیدتریــن قوانیــن 
ــد. نحــوه  ــرار گرفته ان ــی ق ــی اســت کــه محــور انطبــاق و ارزیاب ــکات مهــم آن خــود ارزیاب استانداردســازی جهــان اســت. ن
تدویــن اســتانداردها و مقــررات فنــی کــه بایــد توســط دســتگاه هــای اجرایــی نوشــته شــود و اســتانداردهای اجبــاری درون 

ایــن مقــررات فنــی لحــاظ شــود.

دکتر علی صابری، وکیل پایه یک دادگســتری و حقوقدان 
ــه موضــوع پیگیــری حقــوق مصرف کننــده اشــاره کــرد و گفــت: در   ب
ــا دخالت هــای  ــده خــاص عادت هــای فرهنگــی و ی ــا در پرون کشــور م
ــم.  ــی کنی ــاه  را ط ــریع و کوت ــه راه را س ــود ک ــع می ش ــی مان سیاس
ــه از  ــانی ک ــت از کس ــورد حمای ــتیم در م ــی هس ــورد مدع ــن م در ای
ــش  ــا پی ــای دنی ــد، همپ ــتفاده کردن ــوده اس ــی آل ــای خون فرآورده ه

ــم. رفتی
وی همچنیــن افــزود: جایــگاه تشــکل هــای حامــی در شــکل گرفتــن 
دادخواهــی عمومــی مهــم اســت. افــرادی در برهــه زمانــی خــاص )در 
ــی  ــای خون ــه فرآورده ه ــران( ب ــه ای ــراق ب ــی ع ــگ تحمیل ــان جن زم
ــری  ــتند. پیگی ــی داش ــی مکان ــد، پراکندگ ــده بودن ــال ش ــوده مبت آل
ایــن مهــم انجــام شــد و ایــن موضــوع باعــث شــد مفهــوم دادخواهــی 
حقوقــی گروهــی شــکل بگیــرد. دفــاع از حقــوق جمعــی بــه ایــن شــکل 

ــود.  در ایــران کــم ســابقه ب
صابــری تاکیــد کــرد :چیــزی کــه در حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده بــه آن احتیــاج داریــم دارا بــودن تشــکل صنفــی 
اســت. بــه عنــوان مثــال چــرا پرونــده خودروســازان پیــش نرفــت. چــون اســتفاده کنندگان ناراضــی از خودروهــا، در قالــب 
گروه هــای مشــترکی پیــش نرفتنــد و موضــوع شــکایت را پیگیــری نکردنــد و بــه نتیجــه ای نرســیدند یــا بــه کمتریــن نتیجــه 

ممکــن رســیدند.
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ضد و نقیض های قانون حمایت از مصرف کننده
در ادامــه مجیــد ارغنــده پــور بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور 
ــدگان  ــرف کنن ــت از مص ــازمان حمای ــکلهای س ــر تش ــارت ب ــتانها و نظ اس
ــل  ــازمان مل ــور س ــده در منش ــوق مصرف کنن ــوان حق ــه 8 عن ــاره ب ــا اش ب
متحــد گفــت: »اطالع رســانی شــفاف، آمــوزش، ایمنــی، کیفیــت، ســالمتی 
و بهداشــت، بــازار ضــد انحصــار و حــق مشــارکت در تصمیم گیــری هــا« از 

جملــه ایــن مــوارد هســتند.
ــران  ــن ای ــک از قوانی ــچ ی ــاد شــده در هی ــوارد ی ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
وجــود نــدارد، اظهــار کــرد: بــه ایــن معنــی کــه اگــر در کشــور قانونــی بــه 
نــام حمایــت از مصرف کننــده مطــرح می شــود، هیــچ یــک از ایــن مطالــب 
ــه  ــت ک ــطه اس ــن واس ــه ای ــذاری ب ــن نام گ ــت ای ــدارد. عل ــود ن در آن وج
مجلــس شــورای اســالمی در مقطعــی از زمــان تــالش کــرده تــا ســاختارهای 

مربــوط بــه حقــوق مصرف کننــدگان از جنــس نظــارت کاال و قیمــت را ســازماندهی کنــد و تصویــر آن از حقــوق مصرف کننــده 
ــون  ــن قان ــه ای ــرای آن نوشــته اند ک ــی ب ــن قانون ــوده اســت؛ بنابرای ــده ب ــوق مصرف کنن ــه بخــش کوچکــی از حق معطــوف ب
جامعیــت و شــمول الزم را پیــدا نکــرده اســت. ارغنــده پــور ادامــه داد: در قانــون حمایــت از مصرف کننــدگان 22 مــاده وجــود 
دارد کــه مــاده اول آن تعاریــف بــوده و از مــاده 2 تــا مــاده 8 موضوعاتــی در بعــد قیمــت و کاال اســت. بــه ایــن معنــی کــه دربــاره 
محیــط زیســت، کیفیــت و ســالمت در آن وجــود نــدارد، بلکــه اگــر مــواردی در قانــون وجــود نداشــته بــه آن پرداختــه انــد؛ 
بنابرایــن در ایــن قانــون اصطالحاتــی بــه کار رفتــه کــه شــاید در قوانیــن دیگــر ضــد آن وجــود دارد.بــه گفتــه او، در ایــن قانــون 
موضــوع عیــب و نقــص وجــود دارد امــا نــه بــه مفهــوم کیفــی بلکــه بــه مفهــوم ظاهــری و عامیانــه. اگــر بــه قانــون اســتاندارد 
نــگاه کنیــم اصــال نقــص مصــرح شــده در ایــن قانــون کامــال بــا آن متفــاوت اســت و چــون قانــون ناقــص بــوده هیــچ حکــم 
قضایــی بــرای مــوارد 2 تــا 8 گرفتــه نشــده کــه در جایــی نقــض نشــود. تاکنــون احکامــی داشــته ایم کــه ســازمان تعزیــرات 

حکومتــی صــادر کــرده، امــا در جایــی دیگــری ماننــد ســازمان دیــوان عدالــت اداری حکــم لغــو آن گرفتــه شــده اســت.
ــی  ــاختار غیردولت ــی و س ــای مدن ــه نهاده ــتباه اســت؛ چراک ــون اش ــن قان ــز مت ــد نی ــه بع ــاده 8 ب ــه داد: از م ــور ادام ارغنده پ
ــا واژه هــای غیرانتفاعــی، غیرسیاســی و غیردولتــی تعریــف شــده، کــه براســاس آن در آیین نامه هــای  کــه در ســازمان ملــل ب
ــوع  ــن ن ــاختار ای ــس و اداره س ــورای موس ــی در ش ــووالن دولت ــات و مس ــه مقام ــده، ک ــران آم ــی ای ــر دولت ــکل های غی تش
تشــکل ها نقشــی نداشــته باشــد، امــا در مــاده 10 قانــون حمایــت از مصرف کننــده مــا تمــام ارکانــی کــه موجــود دولتــی اســت 
و تنهــا 2 تــا ســه ارگان غیــر دولتــی وجــود دارد؛ بنابرایــن در شــورای موســس تشــکل های مــا، ارگان هــای دادگســتری و… 
نقــش داشــته اند. او تاکیــد کــرد: مــواد دیگــر قانــون هــم عمــاٌل در قوانیــن دیگــر نقــض شــده و مــوارد اجرایــی دیگــری ماننــد 
ماده هــای 14، 15، 17 و22 ایــن قانــون در اصالحیــه قانــون نظــام صنفــی لغــو شــده اســت. ماده هــای اجرایــی باقیمانــده مــاده 
16 و 1۹ اســت کــه بــه تخلفــات پرداختــه کــه اگــر جرمــی اتفــاق بیفتــد، چطــور بــا آن برخــورد کننــد کــه تاکنــون هیــچ حکم 

قضایــی نتوانســتند بــرای آنهــا صــادر کننــد.

قانونی است مشکل تعزیرات موانع 
 آرش لشــکری، مدیــر کل حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ســازمان 
ــفاف و  ــادی ش ــوان نه ــه عن ــازمان ب ــن س ــت: ای ــی گف ــرات حکومت تعزی
ــوق  ــت از حق ــف خــود را انجــام داده اســت. اداره کل حمای منصــف وظای
مصــرف کننــدگان کــه از بهمــن ۹6 شــروع بــه کار کــرده بــه خــود قانــون 
انتقــاد دارد. بایــد بــاز تعریفــی از حقــوق و قانــون حقــوق مصــرف کننــده 
داشــته باشــیم و مــاده ۹6 مــواد 14 -15 را نقــض میکننــد چــه توقعــی 

وجــود دارد. 
وی افــزود: مــواد 18 و 1۹ نیــز گنــگ اســت و در مــاده 72 آمــاده اســت 
کــه اصنــاف بایــد خودشــان مشکالتشــان را حــل کننــد و مــن معتقــدم 

ایــن مــوارد بایــد اصــالح شــود.
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وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای 
استانداردسازی سازمان ملی استاندارد 

نیــز از قانــون توســعه نظــام اســتاندارد گفــت و ادامــه داد: ایــن قانــون 
بــرای همــه اســت و تمــام دســتگاه های اجرایــی را مســئول کــرده کــه 
خدماتشــان و فرآیندشــان را بــر اســاس اســتاندارد ملــی تدویــن کننــد 

و مــا را موظــف بــه کنتــرل کــرده اســت. 
مقــدم ادامــه داد: مــاده 24 اظهاریــه انطبــاق را مطــرح کردیــم و ایــن 
ــه  ــر هزین ــم ب ــز جرائ ــون تمرک ــم. در قان ــی می کنی ــال عملیات را امس
ــه نفــع دولــت اســت و مصــرف کننــده  ــم تولیــد کننــده ب هــا و جرائ
فرامــوش شــده اســت، اگــر هــم حمایتــی باشــد پیگیــری آن مــدت 

ــد. ــول می کش ــادی ط زی

بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت : معتقدم باید 
نگاه کنیم که چگونه می توانیم فضا را اصالح کنیم. 

وی بــا اشــاره بــه شــعار امســال »رونــق تولیــد« بــرای اولیــن توســط مقام 
معظــم رهبــری بــه جریــان حاکمیتی ســرمایه دار صنعتــی در ایران اشــاره 
کــرد و افــزود: ایــن فرصتــی بــرای بخــش خصوصــی اســت و باید تالشــی 
را بــه جهــت عقــب رانــدن دولــت در ایــن حــوزه شــروع کنیــم. وی ادامــه 
داد: در اتــاق بازرگانــی تــالش مــا بایــد تبدیــل بــه تــالش دســته جمعــی 
بــرای اســتیفای حــق جامعــه مدنــی شــود مــن موضــوع را خــال قانونــی 
نمــی بینــم و تشــکل هــای صنفی مــی تواننــد پیگیر و پاســخگو  باشــند. 
عشــقی در پایــان پیشــنهاد کــرد: در کمیســیون بهبــود فضــای کســب 
و کار ایــن موضــوع را تعریــف کنیــم و شــان اتــاق تهــران قابــل تعریــف 
اســت و مــی شــود مداخــالت دولــت را در انحــدام فضــای کســب و کار 

بازتعریــف کــرد.

»فانتزی های قانونی« زمینه ساز رفع مسوولیت

ــی و  ــت قضای ــیون حمای ــس کمیس ــرد ، رئی ــروزان ف ــن ف ــر حس دکت
ــا ایــن پرســش  ــاق تهــران؛ صحبتهــای خــود را ب ــا فســاد ات مبــارزه ب
آغــاز کــرد: جایــگاه مجوزهــا در فعالیــت هــای کســب و کار مختلــف 

چیســت؟
ــای  ــه ج ــت و ب ــرد داده اس ــه ف ــازی ب ــا امتی ــه داد: مجوزه وی ادام
ــد و  ــه ســازی می کن ــع مســئولیت را زمین ــی رف دادن مســئولیت مدن
ــی  ــه خطای ــد ک ــی دادگاه می گوی ــس از بررس ــوز پ ــده مج صادر کنن
صــورت گرفتــه یــا نــه. ایــن ســاختار چقــدر میتوانــد از فســاد 
ــت  ــت در کیفی ــاز رقاب ــه س ــد زمین ــدر می توان ــد و چق ــری کن جلوگی
باشــد. هــدف مهــم انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران توســعه و ایجــاد 

ــد.  ــت باش ــی رقاب ــل اصل ــت در آن عام ــه کیفی ــی اســت ک فضای
وی افــزود: بــه جــای مکانیــزم هــای جــاری کــه از طریــق مجوزهــا و خدمــات ارائــه مــی شــوند، هــر کســی در حــوزه خــود 
آمادگــی فعالیــت اقتصــادی بــا تولیــد محصــول دارد، بــه شــرطی کــه مســئولیت هــای مدنــی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه 
عهــده بگیــرد و  نظــام مجــوزی مــا نظــام رفــع مســئولیت یــا کاهــش مســئولیت و زمینــه ســاز فســاد اســت کــه حقــوق 

مصــرف کننــده را بــه تعــارف تبدیــل مــی کنــد.
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ــی  ــز مل ــل مرک ــر عام ــادی، مدی ــن اهلل فره امی
ــی ایــران از زاویــه دیگــر  رتبــه بنــدی اتــاق بازرگان
موضــوع را تشــریح کــرد و گفــت: تا زمانــی کــه اراده حاکمیت 
ــن صــورت  ــه همی ــت ب ــار را نداشــته باشــیم وضعی تمــام عی
اســت. اگــر شــرکت متخلــف و یــا ســازمان ناظــری را حــذف 
کنیــد، مجــدداً متخلــف دیگــری بــه جــای آن ســازمان قــرار 
ــم مشــکل  ــون نداری ــوارد مشــکل قان ــی م ــرد. در خیل می گی
چگونگــی اداره قوانیــن اســتاندارد کشــور اســت. اینکــه دولــت، 
ــک  ــد ی ــه می کن ــودش جریم ــع خ ــه نف ــده را ب ــد کنن تولی

ایــراد اســت.

فرزیــن انتصاریــان در پایــان و بــرای جمــع بنــدی مطالــب گفــت : مــا دولــت گــرا هســتیم اعتقــاد و تجربــه مــن ایــن اســت 
کــه بایــد از دولــت بگیریــم و میدانیــم کــه دولــت در ایــن موضــوع بیشــترین صدمــه را مــی خــورد .

ــای  ــر ارگان ه ــن موضــوع باعــث شــده اگ ــای حــل ای ــت: ندانســتن و اطــالع نداشــتن از روش ه ــن گف ــان همچنی انتصاری
دولتــی بــرای حــل موضــوع وارد شــوند بــه مشــکل مــی خورنــد. مــا در تدویــن قانــون، مدلســازی نمی کنیــم کــه اســاس 
یــک مــدل یکپارچــه اجــزای مختلــف مدنــی را بنویســیم.وی بــه قانــون جدیــد اشــاره کــرد و گفــت: بایــد مقــررات فنــی 
ــکاری  ــا هم ــده ب ــاره ش ــون اش ــن در قان ــت و همچنی ــب و کار اس ــط کس ــود محی ــای بهب ــه معن ــن ب ــود و ای ــن ش تدوی

ــود. ــته ش ــد نوش ــی بای ــکل های صنف تش
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مصاحبه
در این بخش میخوانید :

<<<<کیفیت در صنعت خودرو با توانمندسازی قطعه سازان محقق می شود
<<<< به روز بودن تجهیزات و نیروي هاي متخصص رمز موفقیت این شرکت است
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ــد،  ــق تولی ــام رون ــه ن ــال ب ــذاری امس ــا نامگ ــان ب همزم
ــد  ــت از تولی ــدف حمای ــا ه ــی ب ــی راهکارهای ــش بین پی
داخلــی بیــش از پیــش ضــروری بــه نظــر مــی رســد و در 
ــوی وزارت  ــور از س ــی 7 مح ــش بین ــرایطی پی ــن ش چنی
ــی  ــد م ــق تولی ــدف رون ــا ه ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
توانــد تــا انــدازه ای راه را بــرای تحقــق ایــن شــعار همــوار 

ســازد.
ــت  ــای کیفی ــده، ارتق ــی ش ــش بین ــای پی ــی از محوره یک
ــع  ــایر صنای ــودرو و س ــوزه خ ــی در ح ــد صنعت 500 واح
ــی  ــرح م ــش مط ــن پرس ــرایطی ای ــن ش ــت و در چنی اس
شــود کــه انجمــن ملــی کیفیــت ایــران بــه عنــوان متولــی 
ــدازه مــی توانــد موثــر باشــد؟ اصلــی ایــن امــر تــا چــه ان
ــن  ــس انجم ــب ریی ــکرخدایی، نای ــید ش فرش
مدیریــت کیفیــت ایــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
خــودروکار بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بحــث کیفیــت شــامل دو 
بخــش مــی شــود، مــی گویــد:” بخــش نخســت کیفیــت از 
صنعــت قطعــه آغــاز مــی شــود و پــس از تحویــل خــودرو 
ــش  ــود، بخ ــی ش ــروش م ــس از ف ــات پ ــامل خدم ــه ش ک

دوم موضــوع کیفیــت مطــرح مــی شــود”.
و  شــکایات  درصــدی   65 ســهم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نارضایتــی هــا پــس از تحویــل خــودرو مــی افزایــد:” ایــن 
میــزان شــکایات پــس از نخســتین مراجعــه خریــدار بــرای 
دریافــت خدمــات پــس از فــروش بــوده و در همیــن حــال 
ــات  ــت نامناســب قطع ــه کیفی ــز ب ــی نی بخشــی از نارضایت
ــادی  ــی، تولیــد بخــش زی ــاز مــی گــردد کــه دلیــل اصل ب

ــه اســم محصــول  ــا ب ــروش آن ه ــن و ف ــات در چی از قطع
ــاژ  ــد و مونت ــط تولی ــه خ ــا ب ــدن آن ه ــی و وارد ش ایران

اســت”.
شــکرخدایی ادامــه مــی دهــد:” البتــه پــس از گــران شــدن 
ــه  ــدوار ب ــوان امی ــدارد و مــی ت ــد توجیهــی ن ــن رون ارز ای
تولیــد قطعــات بــا کیفیــت مناســب بــود امــا در عیــن حــال 
ــه  ــق و توســعه در بخــش قطع ــه واحدهــای تحقی توجــه ب
ــدات  ــی تولی ــای کیف ــه ارتق ــر ب ــد منج ــی توان ــازی م س

شــود”.
ــان  ــا بی ــران ب ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــس انجم ــب ریی نای
ایــن کــه ایــن موضــوع در ســالیان گذشــته فرامــوش شــده 
اســت:” تصریــح مــی کنــد:” توانمندســازی قطعــه ســازان 
یکــی از وظایــف اصلــی ســازه گســتر و ســاپکو اســت کــه 
ایــن توانمنــدی شــامل توســعه آزمایشــگاه تحقیــق و 
توســعه، سیســتم هــای کیفیــت، دانــش فنــی و نقشــه راه 
ــه  ــر جــدی گرفت ــن ام ــود کــه ای قطعــه ســازان خواهــد ب

نشــد”.
ــی  ــود نقدینگ ــر کمب ــث دیگ ــد:” بح ــی ده ــه م وی ادام
ــودرو  ــت خ ــکل در صنع ــن مش ــه ای ــوری ک ــه ط ــت ب اس
بــه گونــه ای خــود را نشــان داده ایــن در حالیســت 
ــر روی  ــذاری ب ــرمایه گ ــواره س ــان هم ــول زم ــه در ط ک
مــوارد دیربــازده از اســتقبال کمتــری برخــوردار بــوده کــه 
ــد  ــول جدی ــر روی محص ــی ب ــعه و طراح ــق و توس تحقی
نیــز موضوعــی دیربــازده اســت و زمــان زیــادی نیــاز دارد 
ــه  ــه دغدغ ــا ک ــه خروجــی برســد و از آن ج ــه مرحل ــا ب ت

ن  ا ز ی قطعه ســا ز ســا نمند ا تو با  و  ر د ر صنعــت خو د کیفیــت 
د شــو می  محقق 
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اصلــی تولیدکننــدگان همــواره بــر روی موضوعــات کوتــاه 
ــده  ــژه ای نش ــه وی ــوع توج ــن موض ــه ای ــوده، ب ــدت ب م

ــت”. اس
نایــب رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا تاکیــد بر 
ایــن کــه بایــد بخشــی از درآمــد و نقدینگــی خودروســازان 
بــه توانمنــد ســازی قطعــه ســازان اختصــاص یابــد، اظهــار 
ــی  ــرای کیف ــال اج ــه دنب ــواره ب ــن هم ــد:” انجم ــی کن م
ســازی در واحدهــای قطعــه و خودروســازی اســت و برایــن 
اســاس 4 دوره جایــزه ملــی کیفیــت صنعــت خــودرو 
ــش  ــی پی ــه خوب ــود و ب ــز ب ــق نی ــه موف ــده ک ــزار ش برگ
ــا وجــود چنیــن ســابقه و همچنیــن پیگیــری  ــا ب رفــت ام
هــای متعــدد از ســوی انجمــن و ســازمان ملــی اســتاندارد، 

وزارت صنعــت حمایتــی از ایــن موضــوع نکــرده اســت”.
و  اســتاندارد  سیســتم های  ســازی  پیــاده  شــکرخدایی 
ــرای  ــکاری ب ــزو ۹004 را راه ــتاندارد ای ــازی اس ــاده س پی
ــی  ــد و م ــی دان ــودرو م ــت خ ــت در صنع ــای کیفی ارتق
ــن  ــی ای ــش فن ــن دان ــت و همچنی ــای کیفی ــد:” ارتق گوی
ــورای  ــتاندارد، ش ــی اس ــورای عال ــب ش ــورد تصوی ــر م ام
ــان  ــورای نگهب ــن ش ــام و همچنی ــت نظ ــخیص مصلح تش
تبدیــل شــده و سیســتم  قانــون  بــه  و  قــرار گرفتــه 
ــه رســمی  ــوان مصوب ــه عن ــت ب ــی کیفی ــی مل ــای ارزیاب ه
مجلــس ابــالغ شــده امــا وزارت صنعــت در بخــش کیفیــت 
ــرروی  ــا ب ــته و تنه ــژه ای نداش ــز وی ــازی، تمرک خودروس

ــد”. ــی کن ــذاری م ــراژ هدفگ ــت و تی کمی
ــورای  ــز در ش ــان نی ــن در زم ــش از ای ــه وی، پی ــه گفت ب
سیاســت گــذاری خــودرو بــا حضــور مدیــران عامــل 
صنعــت  در  کیفیــت  زنجیــره  از  حمایــت  خودروســاز 
کارشناســی  بدنــه  امــا  رســید  تصویــب  بــه  خــودرو 
ــن  ــع ای ــرد و مان ــت نک ــن موضــوع موافق ــا ای ــه ب وزارتخان
ــه هرحــال نماینــده وزارت صنعــت توجیــه  کار شــد امــا ب
شــده و انجمــن ملــی کیفیــت نیــز در حــال توجیــه ارکان 
باالدســتی وزارت صنعــت اســت تــا بــه آن چــه در قانــون 

ــد”. ــردن بنهن ــده، گ ــوب ش مص

ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــت ب ــوزه کیفی ــال در ح ــن فع ای
توجــه بــه کیفیــت در صنعــت خــودرو جــزو اولویــت 
هــای اســتراتژیک نیســت، تصریــح مــی کنــد:” در برنامــه 
تولیــد  تیــراژ  تنهــا  نیــز  5 ســاله خــودرو  راهبــردی 
هدفگــذاری شــده و کلمــه ای از کیفیــت صنعــت خــودرو 
در ایــن ســند دیــده نمــی شــود کــه ایــن امــر نقــد جــدی 
انجمــن ملــی کیفیــت بــه برنامــه 5 ســاله صنعــت خــودرو 

اســت”.
نایــب رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران مــی 
افزایــد:” مبانــی قانونــی، مصوبــات مجلــس و شــورای عالــی 
اســتاندارد نیــز در ایــن بــاره آمــاده اســت و تنهــا تمکیــن 
ــاهد  ــل ش ــا در عم ــت ام ــت الزم اس ــران وزارت صنع مدی

ــتیم”. ــوع هس ــن موض ــه ای ــران ب ــی مدی ــی توجه ب
شــکرخدایی در پاســخ بــا ایــن کــه قطعــه ســازی را حلقــه 
ــد:” در  ــی گوی ــد؟ م ــی دانی ــت م ــای کیفی ــت ارتق نخس
ــر  ــا کیفیــت شــاهد آســیب کمت صــورت تولیــد قطعــات ب
بــه خودروهــا و همچنیــن نارضایتــی هــا هســتیم چــرا کــه 
ــت  ــا نیس ــاژ خودروه ــون از مونت ــم اکن ــا ه ــی ه نارضایت
ــت  ــر روی کیفی ــز ب ــا تمرک ــه ب ــت ک ــات اس ــه از قطع بلک
ــت  ــه باکیفی ــد قطع ــاهد تولی ــه ای ش از ســوی ارکان حرف
ــه فســاد اداری  ــود البتــه بخشــی از ایــن امــر ب خواهیــم ب

نیــز بازمــی گــردد”.
ــه گــزارش خــودروکار، ایــن اظهــارات نشــان مــی دهــد  ب
ــن  ــت و ای ــی نیس ــودرو اتفاق ــت خ ــت در صنع ــه کیفی ک
امــر جــز بــا توســعه صنعــت قطعــه محقــق نخواهــد شــد.



20

گفــت و گــو بــا مدیــر عامــل شــرکت آزمایشــگاه فني 
ــک خاک: و مکانی

بــه روز بــودن تجهیــزات و نیروي هــاي متخصــص رمــز موفقیــت 
این شــرکت اســت

»شــرکت آزمایشــگاه فنــي و مکانیــک خــاک« بالــغ بــر60 ســال 
ــي در  ــرل کیف ــات کنت ــام آزمایش ــدف انج ــا ه ــابقه دارد و ب س
ــده  ــح تاســیس ش ــت مصال ــرل کیفی ــش کنت ــا و آزمای پروژه ه
ــور  ــي کش ــاي عمران ــوم پروژه ه ــرکت در عم ــن ش ــت. ای اس
حضــوري فعــال داشــته اســت و بــه مــرور زمــان ســعي داشــته 
ــه تجهیــزات مــدرن و نیــروي  ــا اتــکا ب ــه روز باشــد. امــروزه ب ب
متخصــص تــوان باالیــي در بهبــود کیفیــت و اســتاندارد هــاي 
ــا  ــات ب ــه ارتباط ــه هفت ــه بهان ــت. ب ــور داراس ــاي کش پروژه ه
»مهنــدس ســید رضــا حســیني« مدیــر عامــل ایــن شــرکت در 
ــي  ــه م ــه در ادام ــتیم ک ــو نشس ــت  و گ ــه گف ــان ب ــر ایش دفت

خوانیــد:
بــه عنوان شــرکت بــا ســابقه در حــوزه کنتــرل کیفیت 
و فعالیــت آزمایشــگاهي، بفرمائیــد چه مســیري را براي 

رشــد طــي کــرده ایــد و چــه اقداماتــي داشــته اید؟
 مــا بــه عنــوان قدیمــي تریــن و معتبرتریــن شــرکت آزمایشــگاه 
فنــي و مکانیــک خــاک در ایــران خواســتار ایــن بــوده و هســتیم 
ــه روز  ــه شــرکتي ب ــا ســابقه و ســنتي ب کــه از یــک شــرکت ب
تبدیــل شــویم و از دانــش و تکنولــوژي روز دنیــا بهــره بگیریــم. 
از ایــن رو نیــاز بــه نیــروي انســاني متخصــص داشــتیم . طبیعتــا 
بــراي جــذب ایــن نیروهــا بــا چالش هــاي ســازماني روبــرو بودیم 
و نیــاز بــه منابــع مالــي داشــتیم. بــا اینکــه ایــن شــرکت ردیــف 
ــا زحمــات و عملکــرد  ــدارد، لکــن ب جــاري در بودجــه دولــت ن
خــوب تیــم همــکاران پرتالشــمان، منابــع مالــي مــورد نیــاز را از 
محــل انجــام درســت و بــه موقــع خدمــات در پروژه هــا تأمیــن 
ــا توانســتیم در 3  ــده م ــي رغــم مشــکالت عدی ــم. عل کــرده ای
ســال گذشــته 70 نفــر نیــروي انســاني متخصــص بــا مــدارک 
ــور  ــگاه هاي کش ــن دانش ــرا از بهتری ــد و دکت ــناس ارش کارش

جــذب کنیــم. همــکاران جدیــد و بــا ســابقه مــا بــا همیــاري هم 
ــي ســازي  ــي را بوم ــاي جهان ــاوري ه ــش و فن ــد دان ــي توانن م
ــاني  ــروي انس ــل از نی ــودن، قب ــه روز ب ــراي ب ــه ب ــد . البت کنن
ــود  ــا وج ــا ب ــت دارد. م ــزات اهمی ــتن تجهی ــار داش در اختی
ــته  ــتور کار داش ــزات را در دس ــودن تجهی ــه روز ب ــا، ب تحریم ه
و داریــم. خواهــان ایــن بودیــم کــه تجهیــزات خــود را بــه هــر 
ــه  ــاي ظالمان ــر تحریم ه ــفانه در اث ــم. متاس ــن کنی شــکل تامی
تجهیــزات »هــاي تــک« را در اختیــار مــا نمیگذارنــد و بــا وجــود 
مشــکالت تامیــن مالــي بایــد بــر ایــن مشــکل فائــق آییــم؛ البته 
ــر  ــم و موث ــم مه ــته ای ــر داش ــال هاي اخی ــه در س ــي ک اقدامات

ــوده اســت. ب
ــا  ــاوري ب ــي و فن ــش فن ــن دان ــردن ای ــي ک ــدي عملیات گام بع
تجهیــزات، در کشــور اســت. چــرا کــه پــس از خریــد تجهیــزات 
ــن  ــد از ای ــا بتوانن ــکاران م ــم، مي بایســت هم ــرایط تحری در ش
دســتگاه ها بهــره کافــي را ببرنــد و بتوانیــم خدمــات بــه روزي را 

بــه کار فرمایــان ارائــه دهیــم.
اقدامــات شــما چــه کمکــي بــه مقاومــت و بــاال بــودن 

ــد؟ ــي کن ــا م ــتاندارد پروژه ه اس
ــه  ــد. ب ــه ایفــاي نقــش مــي کنن ــن زمین عوامــل مهمــي در ای
ــه  ــر زلزل عنــوان مثــال در خصــوص ســازه هــاي مقــاوم در براب
عــالوه بــر موضــوع مهــم طراحــي، 2 عامــل دیگــر را بــه عنــوان 
ــح، دوم  ــت مصال ــم. اول کیفی ــي مي کنی ــل معرف ــل دخی عوام
ــود  ــي وج ــا تجهیزات ــرکت م ــازه. در ش ــر س ــاک زی ــار خ رفت
دارد کــه مــي توانیــم تــا عمــق 1000 متــري زیــر زمیــن را نیــز 
حفــاري اکتشــافي انجــام و نمونــه هــاي معرفــي خــاک و ســنگ 
تهیــه کنیــم و بســتر زمین و خــاک را بررســي کنیم. آزمایشــات 
ــه اهمیــت ســازه متفــاوت اســت. همــواره تــالش  ــا بســته ب م
ــه نحــو مطلــوب در هــر بخــش  مــي کنیــم در آزمایشــگاه ها ب

بهتریــن عمکــرد را داشــته باشــیم.
ــر ســر راه کیفــي شــدن پروژه هــاي  مشــکالتي کــه ب

کشــور وجــود دارد بــه نظــر شــما چیســت؟

ي متخصص ي هــا و نیر و  ت  ا ن تجهیز د بــو ز  و بــه ر
ســت ا کت  ین شــر ا فقیت  مز مو ر  
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ــدا  ــود دارد. ابت ــادي وج ــع زی ــدن موان ــي ش ــر راه کیف ــر س ب
بایــد بــه تائیــد صالحیــت خــود آزمایشــگاه هــا توجــه داشــت. 
ــا آزمایشــگاه هاي ناتــوان  اگــر آزمایشــگاه ها ارزیابــي نشــوند و ب
برخــورد نشــود اقدامــات بعــدي نیــز بــي اثــر خواهــد بــود. مــا 
ــر  ــگاه هاي سراس ــر آزمایش ــالیانه ب ــارت س ــد نظ ــم بای معتقدی
ــزار کار و  ــرکت اب ــک ش ــر ی ــد. اگ ــته باش ــود داش ــور وج کش
تجهیــزات مناســب و کالیبــره نداشــته باشــند و از تــوان و دانــش 
فنــي الزم برخــوردار نباشــد، چطــور مــي توانــد عملکــرد خوبــي 

داشــته باشــد؟  
ــان کیفیــت در  ــوان یکــي از متولی ــه عن ــگاه شــما ب ن
پــروژه هــاي عمرانــي کشــور بــه موضــوع کیفیــت چه 
ــداري و  ــتري م ــازماني و مش ــرون س ــاي ب ــوزه ه در ح

چــه درون ســازمان چیســت؟
شــرکت آزمایشــگاه فنــي و مکانیــک خــاک بــه عنــوان متولــي 
اصلــي در حــوزه کنتــرل کیفیــت ســازه هــا، مصالــح ســاختماني 
و پــروژه هــاي عمرانــي خــود را ملــزم بــه اجــراي کامــل نظــام 

مدیریــت کیفیــت جامــع یــا TQM مــي دانــد.
 بــر اســاس همیــن تفکــر رویکــرد شــرکت در طــي ســال هــاي 
گذشــته  اســتقرار و بهــره گیــري از اســتاندارد هــاي مدیریــت 
کیفیــت همچــون ISO:9001 بعنــوان یــک اســتاندارد پایــه 
و ISO:17025 بــه عنــوان اســتاندارد تخصصي آزمایشــگاهي 
بــا هــدف حفــظ و ارتقــاء کیفیــت خدمــات آزمایشــگاهي خــود 

ــوده اســت. ب
 EFQM ــازمان ــي س ــوي تعال ــر الگ ــز ب ــر آن تمرک ــالوه ب ع
ــاء  ــذار در ارتق ــر گ ــش و تاثی ــر بخ ــتم اث ــک سیس ــوان ی ، بعن
فراینــد هــا، رضایتمنــدي کلیــه ذینفعــان و کیفیــت خدمــات در 

دســتور کار شــرکت مــي باشــد.
علــت اصلــي توجــه شــرکت بــه مقولــه کیفیــت را مــي تــوان 
اثرگــذاري خدمــات آزمایشــگاهي ایــن شــرکت بــر فعالیــت هاي 
ــر  ــام ه ــد انج ــر در فراین ــاده ت ــان س ــه بی ــت ب ــي دانس عمران
فعالیــت  عمرانــي 3 محــور اصلــي طراحــي، ســاخت و نگهــداري 
حائــز اهمیــت مــي باشــد و هــر میــزان کــه در ایــن محــور هــا 
از کیفیــت باالتــر برخــوردار باشــیم میــزان طــول عمــر پــروژه ها 
و مانــدگاري آنــان افزایــش یافتــه و هزینه هــاي نگهــداري پروژه 

هــاي عمرانــي کشــور کاهــش خواهــد یافــت.

بــه عبــارت دیگــر آزمایشــگاه فنــي و مکانیــک خــاک بــا نظــارت 
بــر طراحــي فعالیت هــاي عمراني و تهیــه گزارشــات الزم و انجام 
آزمایشــات و آزمــون هــاي دقیــق مطابــق بــا اســتانداردهاي ملي 
و بیــن المللــي بــر روي مصالــح و ســازه هــا و کنترل و نظــارت بر 
فراینــد نگهــداري پــروژه هــا بــا بهــره گیــري از اصــول مدیریــت 
کیفیــت جامــع( )TQM قــادر بــه افزایــش ســهم فعالیــت هاي 

عمرانــي در تولیــد ناخالــص ملــي )GNP(خواهــد بــود.
ــع را  ــت جام ــت کیفی ــش مدیری ــت ونق ــم اهمی ــر بخواهی اگ
ــم،  ــي کشــور   تشــریح نمائی ــاي عمران ــروژه ه بخصــوص در پ
مــي بایســتي نگاهــي بــه ســهم بودجــه عمرانــي در ســال هــاي 

گذشــته داشــته باشــیم .
ــار هــاي موجــود در طــي 10 ســال گذشــته بطــور  ــق آم  طب
ــاي  ــروژه ه ــه پ ــت ب ــي دول ــه عموم ــط 18% از بودج متوس
عمرانــي اختصــاص یافتــه اســت کــه ایــن رقــم در بودجــه ســال 
1398 حــدود 62 هــزار میلیــارد تومــان اســت و از ایــن مقــدار 
بــه طــور متوســط 25 درصــد بــه هزینه هــاي تعمیــر و نگهداري 
جــاده هــا تخصیــص مــي یابــد کــه رقم قابــل توجــه اي اســت و 
طبیعــي اســت هــر میــزان بتــوان طول عمــر و مانــدگاري پــروژه 
هــاي عمرانــي از جملــه راه هــا را افزایــش داد و میتــوان صرفــه 

جویــي قابــل توجــه اي را ایجــاد نمــود.
 بــه عنــوان یــک نمونــه  عینــي میتــوان بــه متوســط طــول عمر 
آســفالت در مقایســه بــا کشــور هــاي اروپایــي اشــاره نمــود کــه 

ــران مــي باشــد. در ای
ــاي  ــه ه ــودن هزین ــاال ب ــي ب ــاي اصل ــت ه ــي از عل ــاید یک ش
نگهــداري و تعمیــرات پــروژه هــاي عمرانــي را میتــوان در فقدان 
و یــا ناکارآمــدي نظــام مدیریــت کیفیــت جامع و بطور مشــخص 

سیســتم تضمیــن کیفیــت جســتجو نمود.
ــا برخــورداري از  شــرکت آزمایشــگاه فنــي و مکانیــک خــاک ب
تجهیــزات و نیــروي انســاني متخصــص و دانــش فنــي انباشــه 
ــد  ــت کیفیــت جامــع میتوان و ســازماني و اعمــال نظــام مدیری
کمــک موثــري در ایــن حــوزه داشــته باشــد. بــه همیــن منظــور 
ــعه  ــم توس ــه شش ــق برنام ــرکت در اف ــه ش ــتراتژي و برنام اس
ــتم  ــال سیس ــت و اعم ــت خدم ــا کیفی ــر ارتق ــد ب ــور تاکی کش

ــد. ــي باش ــا م ــروژه ه ــه پ ــت در کلی ــن کیفی تضمی
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اخبار انجمن
در این بخش میخوانید :

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه اجرای قانون تقویت و توسعه استاندارد اتاق تهران در انجمن مدیریت کیفیت ایران

با دبیری شرکت فوالد خوزستان به تصویب رسید؛نخستین استاندارد ملی شمشه و شمشال

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

برگزاری دوره هاي آموزشی جایزه ملی کیفیت ایران در انجمن

آخرین مهلت ثبت نام در جایزه ملي کیفیت ایران

برگزاری سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران

برگزاری جلسات کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
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نشســت مشــترک انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا 
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی 
ــرای  ــت اج ــه ای جه ــا پیشــنهاد تشــکیل دبیرخان ــران ب ته
ــم  ــرو تفاه ــتاندارد پی ــام اس ــعه نظ ــت و توس ــون تقوی قان
نامــه اداره کل اســتاندارد تهــران و اتــاق تهــران  در انجمــن 
مدیریــت کیفیــت ایــران بعنــوان بــازوی اجرایــی اتــاق تهــران 

ــد. ــکیل ش تش
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 
؛ در تاریــخ 18 تیــر 98 دکتــر بهمــن عشــقی دبیــرکل اتــاق 
تهــران، طــي نشســتی مشــترک در محــل انجمــن مدیریــت 
کیفیــت ایــران بــا آقــای مهنــدس انتصاریــان رئیــس انجمــن 

مدیریــت کیفیــت ایــران دیــدار و گفتگــو کردنــد.
محــور ایــن مالقــات و گفتگــو فعالیــت هــای انجمــن بــود و 
دو طــرف بــه منظــور هــم اندیشــی و شــکل گیــری همــکاری 

هــای مشــترک اعــالم آمادگــی نمودنــد.
ــان رئیــس انجمــن  ــدس انتصاری ــای مهن ــن جلســه آق در ای
بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه اداره کل اســتاندارد اســتان 
تهــران در توســعه اســتاندارد ســازی بنــگاه هــای اقتصــادی 
بــا اتــاق تهــران اظهــار داشــتند ، انجمــن مدیریــت کیفیــت 
ایــران از ابتــدا در طراحــی و تصویــب قانــون تقویت و توســعه 
ــم  ــته و ه ــدی داش ــارکت ج ــازی مش ــتاندارد س ــام اس نظ

ــون در کشــور  ــن قان ــی کــردن ای ــر اجرای ــز در ام ــون نی اکن
بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران همــکاری تنگاتنگــی دارد، 
ــه  ــرای ارائ ــران آمادگــی ب ــت کیفیــت ای ــذا انجمــن مدیری ل
هرگونــه کمــک و مســاعدت در اجــرای تعهــدات اتــاق تهــران 
را دارد و پیشــنهاد مــی شــود اجــرای ایــن موافقتنامه توســط 
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران کــه یکــی از تشــکل هــای 

اتــاق بعنــوان بــازوی اجرایــی مــی باشــد واگــذار گــردد.
آقــای دکتــر عشــقی نیــز طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه نقــش 
تشــکل هــا در توســعه کشــور، از انجمــن مدیریــت کیفیــت 
ــگ  ــترش فرهن ــرو در گس ــکلی پیش ــوان تش ــه عن ــران ب ای
مدیریــت کیفیــت در کشــور یــاد کــرد کــه منشــاء خدمــات 

ــن حــوزه اســت. ــرات چشــمگیری در ای و اث
ــت  ــن مدیری ــس انجم ــنهاد رئی ــان از پیش ــه ایش و در ادام
ــار داشــتند : جهــت  ــران اســتقبال نمــوده و اظه کیفیــت ای
اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه الزم اســت دبیرخانــه ای تاســیس 
شــود و محــل آن دبیرخانــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 
ــی  ــای فن ــه ه ــا کمیت ــاص ی ــای خ ــه در گروهه ــد .البت باش
ــت  ــن مدیری ــار انجم ــا در کن ــایر تشــکل ه ــا حضــور س و ب
کیفیــت ایــران صــورت پذیــرد کــه ایــن موضــوع بایــد ضمــن 
ــا اداره کل  ــران ب ــاق ته ــای ات ــکل ه ــور تش ــی ام هماهنگ

ــران انجــام شــود. اســتاندارد ته

پیشــنهاد تشــکیل دبیرخانــه اجــرای قانــون تقویــت و توســعه 
اســتاندارد اتــاق تهــران در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
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با دبیری شرکت فوالد خوزستان به تصویب رسید؛

نخستین استاندارد ملی شمشه 
و شمشال

ــری و  ــا دبی ــال ب ــه و شمش ــی شمش ــتاندارد مل ــتین اس نخس
میزبانــی شــرکت فــوالد خوزســتان و حضــور نمایندگان شــرکت 

ــه تصویــب رســید.  هــای فــوالدی ایــران ب
ــتان در  ــوالد خوزس ــت ف ــن کیفی ــر تضمی ــر مدی ــود اکاب محم
مصاحبــه بــا خبرنــگار روابــط عمومی گفت: نخســتین اســتاندارد 
ــود  ــدف بهب ــا ه ــوم ( ب ــت و بل ــی شمشــه و شمشــال ) بیل مل
کیفیــت شــمش های فــوالدی و افزایــش ســطح کنتــرل نظــارت 
بــر بــازار عرضــه و تقاضــا انجام و با مشــارکت تمامــی متخصصان، 
ذینفعــان، دبیــری شــرکت فوالدخوزســتان و همــکاری ســازمان 
ملــی اســتاندارد خوزســتان، تدویــن و مــورد تصویــب قرارگرفــت. 
ــش  ــال های پی ــه از س ــازی ک ــات استانداردس ــزود: جلس وی اف
آغــاز گشــته و بــا برگــزاری چهــار جلســه دو روزه درســال 98، بــا 
حضــور ســید رســول خلیفــه ســلطانی رئیــس انجمــن حمایــت 
ــن ،  ــه تدوی ــت کمیت ــور، ریاس ــوالدی کش ــدگان ف از تولیدکنن
ــران  ــوالد ای ــه متناظــر ف ــوی زارع رییــس کمیت ســید رضــا عل
ــه  ــتاندارد، فرزان ــی اس ــن الملل ــازمان بی ــر س ) TC17 ( متناظ
خوشــنام معــاون استانداردســازی و آمــوزش اداره کل اســتاندارد 
اســتان خوزســتان، تمامــی متخصصــان و خبرگان صنعــت فوالد 
کشــور، شــامل تولید کننــدگان، مصــرف کننــدگان) کارخانجات 
نــوردی( نماینــدگان شــرکت های فــوالدی کشــور و بــا اســتقبال 
و مشــارکت  مهــران خــرم نیــا معــاون برنامــه ریــزی و توســعه، 

ــت،  محمــود  ــرل کیفی ــر کنت ــور مدی ــری محمــود یاقوت پ دبی
اکابــر مدیــر تضمیــن کیفیــت و زینــب آهویی مســول هماهنگ 

کننــده از ســوی شــرکت فوالدخوزســتان انجــام شــد. 
ــه عنــوان نشســت هــای  ــا اشــاره ب ــر تضمیــن کیفیــت ب  مدی
یادشــده گفت:نتایــج حاصــل از بحــث و گفتگــوی تخصصــی در  
ایــن نشســت هــا  بــا عنــوان شمشــه و شمشــال تولیــد شــده به 
روش ریخته گــری پیوســته مــورد مصــرف در فوالدهــای ســازه ای 
_ ویژگی هــا و روش هــای آزمــون، ســرانجام در روز یکشــنبه  23 
تیرمــاه 98 در ســالن کنفرانــس مدیرعامــل فوالدخوزســتان بــه 

تصویــب کلیــه اعضــای شــرکت کننــده در جلســه رســید.
اکابــر در ادامــه تصریــح نمــود: بــر اســاس اســتانداردهای ملــی، 
ــه  ــی ب ــب نهای ــرای تصوی ــتاندارد ب ــن اس ــوای ای ــن و محت مت
ــران  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــط در س ــی مرتب ــیون فّن کمیس
ــوان اســتاندارد  ــه عن ــی ب ــب نهای ــس از تصوی ارجــاع شــده و پ

ــرد.  ــرار می گی ــار ق ــه انتش ــی در مرحل مل
وی خاطــر نشــان کــرد: بدیهــی اســت تمامــی تولیدکننــدگان 
شمشــه و شمشــال پــس از انتشــار ایــن اســتاندارد ملی بــا هدف 
انطبــاق و تامیــن نیازمندی هایــی کــه در آن مطــرح شــده اســت، 
در صــورت نیــاز، اقدامــات  اصالحــی مناســبی انتخــاب و اجــرا 

ــد. می کنن
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ــران  ــت ای ــت کیفی ــی انجمــن مدیری مراســم مجمــع عموم
در تاریــخ 18 خــرداد 98 بــا حضــور اعضــای انجمــن 
،تعــدادی از اعضــای هیــات مدیــره ،بــازرس و نیــز نماینــده 
ــران در  ــاورزی ای ــادن و کش ــع ،مع ــی ،صنای ــاق بازرگان ات

ــزار شــد. ــران برگ ــاق ته ــا ات محــل ســاختمان تشــکل ه
ــدام  ــات رئیســه اق ــن هی ــه تعیی ــاز مراســم نســبت ب در آغ
ــس  ــب رئی ــکرخدایی نای ــدس ش ــای مهن ــپس آق ــد و س ش
هیــات مدیــره گزارشــی از عملکــرد انجمــن در ســال 

ــد. ــه نمودن ــته را ارئ گذش
ــن  ــه دار انجم ــرد خزان ــروزان ف ــر ف ــای دکت ــه آق در ادام
ــی  ــن منته ــی انجم ــای مال ــورت ه ــه ص ــه ارائ ــبت ب نس
ــم  ــدس کاظ ــای مهن ــد و آق ــفند 97 پرداختن ــه 29 اس ب
بصرایــی بــازرس انجمــن ضمــن ارائــه توضیحاتــی در 
خصــوص گــزارش مالــی کــه تقدیــم اعضــا حاضــر گردیــده 
بــود ،صــورت هــای مالــی ارائــه شــده را مــورد تائیــد قــرار 

دادنــد.
ــی مجمــع مذکــور پــس از اعــالم آمادگــی  در ســاعت پایان
ــوان  ــه عن ــرای انتخــاب ب ــن ب ــه تعــدادی از حاضری و معارف
ــا  ــزاری رســمی انتخابات ــه برگ بازرســین انجمــن ،نســبت ب
ــمارش آرا  ــس از ش ــه پ ــد ک ــدام ش ــنامه اق ــق اساس مطاب
جنــاب آقــای مهنــدس کاظــم بصرایــی بــه عنــوان بــازرس 
ــه  ــی ب ــت اله ــان نعم ــدس ایم ــای مهن ــاب آق ــی و جن اصل
ــاب  ــال انتخ ــدت یکس ــه م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب عن

گردیدنــد.
در خاتمــه آقــای مهنــدس انتصاریــان ریــس هیــات مدیــره 
ــت  ــون تقوی ــی در خصــوص قان ــه طــرح موضاعات انجمــن ب
و توســعه اســتاندارد و طــرح موضوعاتــی در خصــوص 

ــد. ــز پرداختن ــت نی کیفی

مجمع عمومی عادی نوبت دوم
 انجمن مدیریت کیفیت ایران 

برگزار شد
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برگزاری دوره هاي آموزشی جایزه ملی کیفیت ایران در انجمن
ــت  ــای مدیری ــتم ه ــان سیس ــران و کارشناس ــاوران ، مدی ــنایي مش ــتاي آش در راس
ــي  ــزه مل ــدل جای ــم م ــن " مفاهی ــا عناوی ــی ب ــای آموزش ــن دوره ه ــت ،انجم کیفی
ــت  ــدل  INQA"، "دوره تربی ــی براســاس م ــاي خودارزیاب ــران و تکنیک ه ــت ای کیفی
ــا هــدف معرفــي مــدل INQA و آشــنایي  ــران "را ب ــزه ملــی کیفیــت ای ــاب جای ارزی
ــا ارائــه گواهینامــه معتبــر در اردیبهشــت ،خــرداد  ــا فرآینــد خودارزیابــي همــراه ب ب
و تیرمــاه ۹8 بصــورت درون ســازمانی و در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران 

و شــرکت عمــران مــارون برگــزار نمــود.

آخرین مهلت ثبت نام در جایزه ملي کیفیت ایران
ــت  ــي کیفی ــزه مل ــانزدهمین دوره جای ــد ش ــام در فرآین ــت ن ــت ثب ــن مهل آخری
ایــران، بــراي ســطوح مختلــف اهتمــام، اشــتهار و تندیــس تــا پایــان مردادمــاه ۹8 
ــاس   ــر اس ــان ب ــازماني متقاضی ــاي س ــخ ارزیابي ه ــن تاری ــس از ای ــد. پ ــد ش تمدی
ــاز  ــت امتی ــه دریاف ــق ب ــه موف ــي ک ــده و متقاضیان ــاز گردی ــا آغ ــاي آنه اظهارنامه ه
ــورد  ــت م ــي کیفی ــم روز مل ــاری در مراس ــال ج ــاه س ــان م ــند، آب ــده باش الزم ش
ــران  ــت ای ــي کیفی ــزه مل ــه جای ــر اســاس، نظامنام ــت. ب ــد گرف ــرار خواهن ــر ق تقدی
ــه دســت ریاســت محتــرم جمهــور صــورت  اعطــاي تندیــس طالیــي ایــن جایــزه ب

ــت.  ــد گرف خواه

برگزاری سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران
ــا و  ــه ه ــه درمصاحب ــی حاصل ــج ارزیاب ــه نتای ــه ب ــا توج ــیون ب ــمینار کالیبراس س
ــه منظــور ایجــاد هماهنگــی  ــی کیفیــت ب ــزه مل ــده جای ــر فراین آمــوزش هــای اخی
ــی ســازمان هــا و همچنیــن انتقــال تجــارب و دانــش  و یکنواختــی در انجــام ارزیاب
ــی  ــزه مل ــان جای ــرارزیابان و ارزیاب ــان و س ــه ارزیاب ــا حضــور اعضــا کمیت ــی ب ارزیاب
ــران  ــران ؛ در تاریــخ 16 تیــر ۹8 در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ای کیفیــت ای

برگــزار شــد

برگزاری جلسات کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
ــا  ــران، ب ــت ای ــی کیفی ــزه مل ــانزدهمین دوره جای ــی ش ــه فن ــای کمیت ــت ه نشس
ــه ریاســت معاونــت ارزیابــی  حضــور نماینــدگان دســتگاه هــای ذی ربــط عضــو و ب
کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ، بــا موضــوع بررســی اصالحــات پیشــنهادی 
اعضــای کمیتــه در خصــوص تصویــب نهایــی نظامنامــه جایــزه ملــی کیفیــت ایــران 

طــی چنــد جلســه تشــکیل و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

همكاري با تشكل ها براي برگزاري جایزه
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در راســتاي تقویــت نهضــت کیفیــت و جــاري شــدن 
ــا انجمن هــاي صنفــي، صنعتــي و تخصصــي  ــي کیفیــت ب ــزه مل ــي جای مــدل ارزیاب
ــران  ــا و دبی ــت. رؤس ــي را داراس ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــکاري و برگ ــي هم آمادگ
ــت  ــا انجمــن مدیری ــرم تشــکل ها مي تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر ب محت
کیفیــت ایــران )مجــري جایــزه ملــي کیفیــت(881011۹2 تمــاس بگیرنــد. گفتنــي 
ــا ســایر تشــکل ها  ــوع همــکاري ب ــب ایــن ن اســت انجمــن مدیریــت کیفیــت در قال

تســهیالت ویــژه اي را لحــاظ خواهــد کــرد.
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مقاله
در این بخش میخوانید :

<<<< منافع اقتصادی استاندارد سازی 

TPM و ارایه راهکاري در جهت اجراي اثر بخشTPM با TQM بررسي ارتباط >>>>

<<<< آسیب شناسی استقرارISO/IEC 17025 از منظر نیروی انسانی
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خالصه :
ــی کشــورها  ــن اســتاندارد و عملکــرد اقتصــاد مل رابطــهء بی
ــورد  ــته، م ــای گذش ــه ه ــی ده ــده ای، ط ــور فزاین ــه ط ، ب
تحقیــق قــرار گرفتــه اســت. مطالعــات انجــام شــده توســط 
ــه و  ــادا، فرانس ــتان، کان ــان، انگلس ــتاندارد آلم ــات اس موسس
ــی  ــوی و مثبت ــت ،ق ــا ثاب ــی، رابطــه ب اســترالیا  بطــور تجرب
ــی  ــان م ــدار نش ــادی پای ــد اقتص ــتانداردها و رش ــن اس را بی
دهــد کــه ایــن موضــوع بــا اســتفاده از گســترش اســتانداردها  
بــه عنــوان دانــش فنــی در اقتصــاد  ملــی صــورت پذیرفتــه 
است.موسســه اســتاندارد المــان  )DIN( در ســال 2011 
تحقیقــی را بــه دنبــال بررســی و پیشــبرد مطالعــات ابتدایــی 
مزایــای اقتصــادی اســتانداردکه در ســال 2000 انجــام شــده 
ــرمایه،  ــق ارزش کار، س ــن تحقی ــه در ای ــام دادک ــود انج ب
اختراعــات، مجوزهــا و اســتانداردها در تولیــد بــا انــدازه 
گیــری ارزش افــزوده ناخالــص )GVA( تخمیــن زده مــی شــد 

ــم  ــتانداردها رابطــه مه ــه اس ــق نشــان داد ک ــج  تحقی . نتای
ــان  ــات آلم ــد، مطالع ــادی دارن ــی اقتص ــا خروج ــی ب و مثبت
ــا تحلیــل هــاي بیشــتر توســط  در ســال 2000  و  2011 ب
ســایر موسســات ملــی بــا رویکــرد و چارچــوب زمانــی مشــابه 
پیگیــری شــد کــه منجــر بــه نتایــج قابــل مقایســه گردیــد. 
بــه طــور کلــی، تمــام مطالعــات ملــی نشــان مــی دهنــد کــه 
اســتانداردها بــه دلیلــی کــه موجــب بهبــود گســترش دانــش 
فنــی مــی شــوند تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی دارنــد. 
ــد  ــرخ رش ــرروی  ن ــتانداردها ب ــهم  اس ــق س ــن تحقی در ای
ــه و  ــا 0.9٪ ، در فرانس ــر ب ــان براب ــور آلم ــادی در کش اقتص
اســترالیا  0.8  ٪ ،  در انگلســتان 0.3٪ و در کانــادا 0.2 ٪ 

ــده اســت. مشــخص گردی
ــی)  ــق کل ــر اســاس تواف اســتانداردها اســنادی هســتندکه ب
اجمــاع ( نظــر ذینفعــان تهیــه و بــا تائیــد یــک ســازمان بــه 
ــترک  ــتفاده مش ــرای اس ــوند و ب ــی ش ــناخته م ــمیت ش رس
ــد، و شــامل قوانیــن، دســتورالعمل  ــه مــی گردن و مکــرر ارائ

منافع اقتصادی استاندارد سازی 
نقش استانداردها در رشد و توسعه اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها

بر اساس مطالعات بعمل امده توسط سازمان استاندارد المان در سال 2000 و  به روز شده در سال 2011

    تهیــه و تدویــن : دکتــر  مســلم بیــات  
ــی  ــازمان مل ــت س ــی کیفی ــاون ارزیاب مع

ــران ــتاندارد ای اس
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ها)راهنمایــی هــا ( یــا ویژگــی هــا بــرای انجــام فعالیــت هــا 
یــا نتایــج آنهــا مــی باشــند. هــدف اســتاندارد هــا ،دســتیابی 
ــی  ــاص، م ــه خ ــک زمین ــم در ی ــی از نظ ــه مطلوب ــه درج ب
ــوم،  ــی عل ــج تلفیق ــاس نتای ــر اس ــد ب ــتانداردها بای باشد.اس
ــع  ــای مناف ــان ارتق ــدف آن ــند و ه ــه باش ــاوری و تجرب فن
ــی  ــن فن ــتانداردها و قوانی ــعه اس ــه است.توس ــوب جامع مطل
ــام  ــت و انج ــازمانهای دارای صالحی ــات و س ــط مؤسس توس
ــام  ــی انج ــی و خصوص ــش دولت ــکاری بخ ــا هم ــن کار ب ای
ــای  ــاخت ه ــروری زیرس ــر ض ــتانداردها عنص ــی شود،اس م
تکنولوژیکــی و اقتصــادی یــک کشــور هســتند و بــه شــدت 
بــر تــوان رقابتــی و اســتراتژی هــای شــرکت هــا تاثیــر مــی 
ــوع  ــد. اســتانداردها یــک راه ارتباطــی هســتند یــک ن گذارن
زبــان مشــترک کــه بــه صــورت مشــخصات فنــی بیــان مــی 
ــراری  ــرای برق ــی ب ــوان قابلیت ــه عن ــا ب ــب از آنه ــد، اغل گردن
ارتبــاط بیــن  ســایر زبــان هــا بــه منظــور جلوگیــری از ســوء 
ــا  ــد ت تفاهــم اســتفاده مــی شــود. اســتانداردها  وجــود دارن
ــد  ــره من ــا به ــع آنه ــم و از مناف ــتفاده کنی ــا اس ــا از آنه م
ــرای مــا  گردیــم . علــت وجــودی آنهــا ارزشــی اســت کــه ب
ــره  ــی روزم ــر زندگ ــتانداردها ب ــد اس ــی آورن ــان م ــه ارمغ ب
ــوزه  ــتانداردها در ح ــد اس ــی گذارن ــر م ــهروندی تاثی ــر ش ه
ــی ،  ــواد غذای ــاز، م ــاخت و س ــون، س ــترده ای چ ــای گس ه
ــت  ــین آالت، مراقب ــا، ماش ــاختمان ه ــا، س ــازی ه ــباب ب اس
هــای بهداشــتی، محیــط زیســت، خدمــات، و غیــره( وجــود 
دارنــد و بخــش هــای  متعــددی از فعالیــت هــا را همچــون 
: ایمنــی، مدیریــت، آزمایــش ، ســازگاری و غیــره را پوشــش 
مــی دهنــد . بطوریکــه انــواع مختلــف اســتانداردها نیازهــای 
ــرآورده مــی ســازند.درک مفاهیــم اســتانداردها  مختلــف را ب
بــرای همــه بــه لحــاظ تاثیــری کــه در طــول زندگــی روزمــره 
و حرفــه ای دارنــد ضــروری اســت . آمــوزش اســتانداردها و 
ــعه  ــده ای در توس ــدی فزاین ــش کلی ــازی ، نق ــتاندارد س اس
ــن  ــا ای ــه ب ــانهایی ک ــد. انس ــی نمای ــا م ــان ایف ــل جه مل
موضــوع آشــنایی دارنــد، در موقعیتــی قــوی تــری در مواجــه 
ــا طیــف وســیعی از وضعیــت هایــی کــه ممکــن اســت در  ب
زندگــی روزمــره و حرفــه ای خــود مواجــه شــوند، برخــوردار 
مــی باشــند. و رندگــِی آســوده تــر، ایمــن تــر و قابــل پیــش 
ــه  ــد داشــت. تجرب ــایرین خواهن ــه س ــری نســبت ب ــی ت بین
ــا  ــفانه ب ــه متاس ــا ک ــور م ــه در کش ــورت پدیرفت ــای ص ه
هزینــه هــای بســیار زیــادی بدســت آمــده خــود مویــدی بــر 
ایــن گفتــه و اهمیــت و نقــش اســتاندارد هــا در پیشــگیری 
و کاهــش اثــرات و مخاطــرات حــوادث طبیعــی و غیــر 
طبیعــی مــی باشــد از ســوی دیگــر جهانــی شــدن بــه طــور 
ــروز را  ــی  ام ــن الملل ــب و کار بی ــط کس ــمگیری محی چش

ــب  ــمندان ترغی ــیاری از اندیش ــذا بس ــت. ل ــر داده اس تغیی
ــر روی مولفــه هــای  ــد تــا ضمــن مطالعــه عمیــق ب شــده ان
رشــد اقتصــادی آنهــا را بــه چالــش کشــیده و تــا حــد ممکــن 
بــه منظوربهبــود ، امــکان انــدازه گیــری را بــرای آنــان ایجــاد 
نماینــد. در ایــن میــان ســوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت ، 
اســتانداردها بــه چــه میــزان و چگونــه مــی تواننــد در رشــد 

ــد؟  ــای نقــش نماین و توســعه اقتصــادی کشــورها ایف
ــان منابــع رشــد اقتصــادی را  در انتهــای قــرن 18،اقتصاددان
بررســی کردند. آدام اســمیت، تقســیم کار و انباشــت ســرمایه 
را دلیــل افزایــش رفــاه ، ثــروت ملــت و رشــد اقتصــادی بیــان 
نمــود. و جــوزف آلوئیــس شــومپتر،اقتصاددان اتریشــی-
آمریکایــی، بــر ایــن عقیــده بود کــه نــوآوری در محصــوالت و 

فرایندهــا، پیــش شــرط رشــد اقتصــادی اســت.
ــد و  ــد تولی ــای جدی ــد، روش ه ــی جدی ــای مصرف »کااله
ــد ســازمان  ــد و اشــکال جدی ــای جدی ــل، بازاره حمــل و نق
هــای صنعتــی محــرک اساســی ماشــین ســرمایه داری 
هســتند کــه آن را راه انــدازی و حفــظ مــی کننــد و 

ــد.« ــی آورن ــود م ــه وج ــرمایه داری را ب ــی س کارآفرین
بنــای اصلــی ایــن ایــن ایــده ، در طــول دهــه 1950، توســط 
ــزه  ــده جای ــز برن ــدا ا نی ــه بع ــی ک ــرت M. Solow آمریکای راب
ــی  ــمی ریاض ــدل رس ــن م ــت و اولی ــعه یاف ــد توس ــل ش نوب
رشــد اقتصــادی را ارائــه گردیــد. Solow توانســت بــا اســتفاده 
از یــک مــدل ســاده نشــان دهــد کــه ســه عامــل مــی توانــد 
ــش  ــکا باشــد: افزای ــده رشــد اقتصــادی در آمری ــن کنن تعیی
ــش  ــا( ، افزای ــاخت ه ــین آالت و زیرس ــال ماش ــرمایه )مث س
ــن  ــان دیگــری در ای کار و پیشــرفت فنــی. بعدهــا اقتصاددان
زمینــه پیــش رفتــه و نظریــه رشــد ســولو را اصــالح کردنــد 
ــه عنــوان  . در حالیکــه، پیشــرفت فنــی در ســالهای اولیــه ب
یــک واقعیــت پذیرفتــه شــد، توصیــف علــت و تعییــن مقــدار 
ــده  ــت آن ، ای ــد. عل ــز آســانتر گردی ــوری نی آن از لحــاظ تئ
ــد   ــان میکن ــه بی ــود ک ــد ب ــای جدی ــدل ه ــن م ــی ای اصل
دولــت و شــرکت هــا در تحقیــق و توســعه ســرمایه گــذاری 
ــادی را  ــد اقتص ــداوم رش ــور م ــه ط ــن ب ــد بنابرای ــی کنن م
ــی  ــک م ــد تحری ــای جدی ــوالت و روش ه ــق محص از طری
نماینــد. امــا اســتاندارد و استانداردســازی چــه نقشــی را در 
آن ایفــا میکننــد؟ بــرای اطمینــان از رشــد اقتصــادی مــداوم، 
کافــی نیســت کــه فقــط بــا ایجــاد تحقیــق و توســعه، دانــش 
ــه طــور  ــد ب جدیــدی ایجــاد کنیــم .بلکــه  ایــن دانــش  بای
گســترده ای منتشــر شــود تــا امــکان اســتفاده از آن توســط 
شــرکت هــای بســیاری ممکــن شــود . از آنجائیکه اســتاندارد 
ــن ،  ــا مشــارکت متخصصی ــاع نظــر و ب ــر اســاس اجم ــا ب ه
ــرای  ــذا ب شــرکت هــا و همــه ذینفعــان، توســعه مییابنــد، ل
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گســترش دانــش فنــی مناســب هســتند. متخصصیــن اســتاندارد، اســتانداردهای فنــی فعلــی را بــه صــورت اســناد تدویــن 
ــی کــه در حقــوق  ــر خــالف اطالعات ــازار تســهیل مــی گــردد. ب ــج و انتشــار گســترده آن در ب ــن تروی ــد، بنابرای مــی نماین
ثبــت اختراعــات وجــود دارد کــه بــه حقــوق مالکیــت معنــوی مربــوط مــی شــوند، اطالعاتــی کــه در اســتانداردها ی تدویــن 
ــن لحــاظ محــدود نمــی شــود.  ــن انتشــار آن بدی ــل دسترســی هســتند و بنابرای ــراد قاب ــرای همــه  اف شــده وجــود دارد ب
نقــش اســتانداردها در انتشــار و گســترش دانــش فنــی و همچنیــن ســهم آنهــا در رشــد پیوســته اقتصــادی در مطالعــات 
گذشــته مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــرای دوره زمانــی بیــن ســال هــای 1961 و 1996، محاســبات نشــان مــی دهــد 
ــود )1998:  ــی ش ــامل م ــان را ش ــی آلم ــص مل ــد ناخال ــی 1٪ از تولی ــن فن ــتانداردها و قوانی ــدرج در اس ــات من ــه اطالع ک
15.8 میلیــارد یــورو( )DIN 2000(. هــدف از تجزیــه و تحلیــل حاضــر ایــن اســت کــه بــر اســاس داده هــای فعلــی مزایــای 
ــرا اســتاندارد ســازی در  ــد ضــروری اســت زی ــن محاســبه جدی ــم. ای ــاره محاســبه کنی اقتصــادی اســتاندارد ســازی را دوب
ــرده اســت.امروزه حــدود 80 درصــد از تمــام اســتانداردهای منتشــر شــده در آلمــان  ــر ک ــات تغیی آلمــان از بســیاری جه
دارای مبانــی اروپایــی یــا بیــن المللــی هســتند. عــالوه بــر ایــن، تعــدادی از مطالعــات بعــد از آخریــن مطالعــه در ســال 2000 
در کشــورهای دیگــر منتشــر شــده اســت و الزم اســت همــه نتایــج آنهــا قابــل مقایســه باشــد. مطالعــه حاضــر همچنیــن 
ــا و  ــر کااله ــور نقــش و تاثی ــب مذک ــه مطال ــا توجــه ب ــد. ب ــه ســاختار داده اســتفاده مــی کن ــا توجــه ب ــد ب ــش جدی از دان

اســتانداردهای دانــش بنیــان در توســعه و رشــد و شــکوفایی اقتصــاد ملــی بیــش از پیــش مشــخص مــی گــردد. .
برای حفظ رقابت، نوآوری به تنهایی کافی نیست انتشار موثر نوآوری از طریق استانداردها پیش شرط رشد اقتصادی است. 

ــک  ــاي متدولوژی ــا از رویکرده ــه تنه ــه ن ــد ک ــری ش ــاي بیشــتري پیگی ــل ه ــا تحلی ــال 2000  ب ــان در س ــات آلم  مطالع
ــی، تمــام  ــه طــور کل ــد. ب ــز گردی ــل مقایســه نی ــج قاب ــه نتای ــی مشــابه اســتفاده نمــود، بلکــه منجــر ب و چارچوبهــای زمان
مطالعــات ملــی نشــان مــی دهــد کــه اســتانداردها بــه دلیلــی کــه موجــب بهبــود گســترش دانــش مــی شــوند تأثیــر مثبتــی 
ــر(  ــن مطالعــات ســهم  اســتانداردها )ســتون آخــر در ســمت راســت جــدول زی ــر اســاس ای ــد. ب ــر رشــد اقتصــادی دارن ب
ــا 0.9٪ ، در فرانســه و اســترالیا  0.8  ٪ ،  در انگلســتان 0.3٪ و در  ــر ب ــرخ رشــد اقتصــادی درکشــور آلمــان براب ــرروی  ن ب

ــد. ــادا 0.2 ٪ مشــخص گردی کان
 

جدول مطالعات ملی اثرات استانداردها بر روی  رشد اقتصادی کشورها
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خالصه و نتیجه گیری:
رشــد اقتصــادی بــه توســعه عوامــل ورودی متفاوتــی بســتگی 
دارد. در اقتصــاد کالســیک ایــن عوامــل ، ســرمایه و کار 
ــر  ــی ب ــال مبتن ــای کام ــن حــال، در اقتصاده ــا ای هســتند. ب
ــرای پیــش بینــی رشــد و  ــه ظاهــر ب دانــش، ایــن عوامــل ب
ــش موجــود در  ــرا دان ــی نیســتند. زی توســعه اقتصــادی کاف
یــک اقتصــاد، تأثیــر زیــادی بــر بهــره وری عوامــل تولیــد و 
ــل مالحظــه  در نتیجــه رشــد دارد. و دانــش هــم  بطــور قاب
ای از پیشــرفت فنــی تأثیــر مــی پذیــرد، کــه  تعییــن مقــدار 
ــدادی  ــال، تع ــن ح ــا ای ــت. ب ــوار اس ــیار دش ــی آن،  بس کم
ــن  ــه در تعیی ــود دارد ک ــده وج ــات ش ــد و اثب ــاخص مفی ش
ــل تعــداد  ــد هســتند. مث ــش مفی ــی دان تقریبــی ســطح فعل
ــان  ــه صاحب ــه  ب ــر ک ــای معتب ــر  و مجوزه ــراع معتب اخت
مالکیــت معنــوی خارجــی پرداخــت مــی شــود ، همانطــور 
کــه در مــورد نــرم افــزار صــورت مــی پذیــرد.. ایــن شــاخص 
ــه  ــت ک ــی اس ــرفت فن ــی از پیش ــده بخش ــان دهن ــا نش ه
ــق  ــز در تحقی ــت آمی ــای موفقی ــذاری ه ــرمایه گ ــه س نتیج
ــا ایــن حــال، پیشــرفت فنــی، تنهــا  و توســعه مــی باشــد. ب
ــترش  ــاد گس ــر اقتص ــترده در سراس ــور گس ــه ط ــه ب زمانیک
ــن  ــه ای ــه طــور مشــخص ب ــر عمــده دارد . ب ــد تاثی ــی یاب م
ــری از  ــره گی ــا به ــرکت ب ــک ش ــه ی ــت هنگامیک ــی اس معن
دانــش فنــی ، محصولــی جدیــد یــا یــک روش تولیــد بهبــود 
یافتــه را توســعه مــی دهــد ســپس ســایر شــرکت هــا ، ایــن 
ــواردی ،  ــوده و در م ــرا نم ــد را اج ــا روش تولی ــول ی محص
ــر  ــن ام ــد. ای ــی گردن ــعه آن م ــب توس ــتر موج ــی بیش حت
منجــر بــه اثــر متقابــل  مثبــت بــر روی عوامــل و در نهایــت 
افزایــش بهــره وری مــی شــود ، و از ایــن طریــق  گســترش 
ــل کار  ــت در عوام ــود کیفی ــه بهب ــد و در نتیج ــش جدی دان
ــع و  ــاس جام ــن مقی ــرد. تعیی ــی پذی ــورت م ــرمایه ص و س
ــه  ــای نوآوران ــوالت و فرآینده ــار محص ــق انتش ــبتا دقی نس
دراقتصاد،چالشــی بــزرگ اســت. بــا ایــن وجــود، اســتانداردها 
ــتند و  ــترس هس ــه در دس ــرای هم ــات ب ــالف اختراع ــر خ ب
دانــش فنــی مــدون شــده ای هســتند کــه منجــر بــه اثــرات 
ترویجــی مثبــت خواهنــد شــد کــه قبــال مــورد بحــث قــرار 
ــش  ــا افزای ــه ب ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــت. ای ــه اس گرفت
ــک  ــادی نیرکم ــد اقتص ــه رش ــا، ب ــج آنه ــترش و تروی گس
ــه شــاخص  ــازی هم ــا یکپارچــه س ــی شــود. در نتیجــه ب م
هــای عوامــل تولیــد در یــک مــدل ســنجش اقتصــادی  مــی 
تــوان رشــد اقتصــادی را براســاس آن تعییــن نمــود. و امــکان 
ــه تنهایــی وجــود خواهــد  ــرای هــر عامــل ب تعییــن ســهم ب
ــه  ــی از مجموع ــود دقیق ــروی از آن س ــا  پی ــذا ب ــت، ل داش
ــی  ــد محاســبه شــود. چنیــن تحقیقات اســتانداردها مــی توان

بــرای اولیــن بــار در ســال 1999 بــرای آلمــان و بعــدا بــرای 
ــات  ــر ، تحقیق ــق حاض ــد. تحقی ــام ش ــا انج ــایر اقتصاده س
ــه در دســترس  ــی ک ــای فعل ــا اســتفاده از داده ه ــی را ب قبل
بــود تکــرار کــرد. نتیجــه ، ســود اقتصــادی 16.77 میلیــارد 
یــورو در ســال را تعییــن نمــود ،کــه تقریبــا بــا ارزش بدســت 
ــت دارد. و  ــابه مطابق ــه مش ــش مطالع ــال پی ــده در ده س آم
 *))GDPــان ــی آلم ــص داخل ــد ناخال ــزان 0.72٪ از تولی می
ــه در  ــزی اســت ک ــر از آنچی ــی کمت ــه کم را نشــان داد ، ک
ــت. در  ــده اس ــت آم ــال 2000 بدس ــه در س ــدای مطالع ابت
عیــن حــال، نشــان داده شــده  کــه پــس از اتحــاد آلمــان، 
اســتانداردها تأثیــرات مثبــت و بــا  ثباتــی در رشــد اقتصــادی  
آلمــان )در  حــدود 0.7٪ تــا 0.8٪ از تولیــد ناخالــص داخلــی( 
داشــته انــد. اثــرات اقتصــادی مثبــت اســتانداردها بــه مراتــب 
فراتــر از مزایــای محاســبه شــده اســت. زیــرا عــالوه بــر رشــد 
ــوان  ــه عن ــتانداردها ب ــرد اس ــق عملک ــه از طری ــادی ک اقتص
ــع  ــردد، مناف ــی گ ــاد م ــی ایج ــش فن ــده دان گســترش دهن
اقتصــادی بیشــتری نیــز از طریــق ســایر وظایــف اســتاندارد 
ــود  ــات ، بهب ــش ضایع ــول ، کاه ــی محص ــازی ) یکنواخت س
ــوان  ــه عن ــد . ب ــی آی ــت م ــه دس ــرژی و.......( ب ــرف ان مص
ــی  ــرای ایمن ــات الزم ب ــال، بســیاری از اســتانداردها الزام مث
محــل کار را تعییــن مــی کنند،کــه تعــداد حــوادث شــغلی را 
کاهــش مــی دهنــد و در نتیجــه منجربــه کاهــش غیبــت در 
محــل کار مــی گردنــد. اســتانداردهای زیســت محیطــی بــه 
حفاظــت از محیــط زیســت کمــک مــی کنــد کــه کیفیــت 
ــی  ــود م ــی در سراســر اقتصــاد را بهب ــاه عموم زندگــی و رف
ــت   ــی و امنی ــتانداردهای ایمن ــن، اس ــر ای ــالوه ب ــد. ع بخش
بیشــتری را در بســیاری از حــوزه هــا تأمیــن مــی نماینــد و 
بــه کاهــش هزینــه اقدامــات ایمنــی امنیتــی و بیمــه کمــک 
ــر روی  ــار ب ــش ب ــث کاه ــب، باع ــن ترتی ــه ای ــی نمایند.ب م
ــتاندارد  ــت از اس ــروعیت حمای ــذا مش ــوند، ل ــی ش ــت م دول
ــت  ــه تقوی ــی و توجی ــن بودجــه عموم ــق تأمی ســازی ازطری
ــد در  ــزار مفی ــک اب ــوان ی ــه عن ــگاه اســتاندارد ســازی ب جای
بســیاری از حــوزه هــای سیاســت گــذاری منطقــی میگــردد.

 GDP( Gross Domestic Product( *
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مقدمــه : مدیریــت کیفیــت فراگیر )TQM( روشــي مناســب 
ــه کارایــي و اثربخشــي )بهــره وري( اســت  ــراي دســتیابي ب ب
کــه بــه موجــب آن دســتاوردهایي نظیــر موفقیــت در بلنــد 
مــدت، رفــع نیازهــاي کارکنــان، مشــتریان و ســایر ذینفعــان 
ــه طــور نســبي حاصــل مي شــود. از طــرف دیگــر  ــه ب جامع
ــود  ــث مي ش ــر« باع ــره ور فراگی ــرات به ــداري و تعمی »نگه
ــم  ــیار مه ــمت هاي بس ــر روي قس ــرات ب ــداري و تعمی نگه
ــن  ــوارد ای ــي م ــزشود. در برخ ــازمان متمرکـ ــي سـ و حیات
ــک  ــدکاري ی ــي از فراین ــت بخش ــن اس ــم ممک ــمت مه قس
ــل  ــه حداق ــدف آن بـ ــت هـ ــه در نهای ــد. ک ــه باشـ کارخانـ
ــزي نشــده اســت.  ــرات اضطــراري و برنامه ری ــاندن تعمی رس
ــه کــه مالحظــه مي شــود TPM از برخــي جهــات  همانگون
ــه ســعي  ــن مقال ــن رو در ای ــه TQM اســـت. از ای شــبیه ب
ــر  ــد. از دیگ ــرار گیرن ــي ق ــورد ارزیاب ــر م ــن دو تفک شــده ای
ــه خطــوط  ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب ســو بســیاري از متخصصی
ــه  ــاي خاصــي اســت ک ــازي داراي ویژگي ه ــد خودروس تولی
بــراي بهبــود مســتمر آن شــیوه هاي مختلــف مدیریتــي بایــد 
مــورد توجــه قــرار  گیــرد. تنــوع و تعــداد تجهیــزات خطــوط 
ــه در  ــت ک ــه اي اس ــازبه گون ــرکت هاي خودروس ــد ش تولی
ــون  ــز گوناگ ــم تجهی ــش از 600 قل ــه بی ــالن ها ب ــي س برخ
مي رســد. در مطالعــه حاضــر کــه در شــرکت ایــران خــودرو 
ــار توقفــات و  ــد در آم صــورت گرفتــه اســت مالحظــه  گردی
ــراد  عــدم عبــور مســتقیم پــس از کســري قطعــه، وجــود ای
در تجهیــزات جایــگاه مهمــي در بــروز ایــن مشــکل دارد. در 
برخــي ســالن ها و در ماه هــاي پایانــي ســال ۹2 گاهــي ایــن 
آمــار بــه بیــش از 25درصــد نیــز رســیده اســت. بعــالوه بــروز 
ــش  ــه دان ــده آن اســت ک برخــي حــوادث کاري نشــان دهن

مدیریــت نگهــداري و تعمیــرات، نیازمنــد ارتقــاء بــوده و بایــد 
ــا بسترســازي مناســب شــرایط بهره گیــري از سیســتم هاي  ب
ــودرو  ــران خ ــرکت ای ــود. ش ــم نم ــد را فراه ــي جدی مدیریت
در بهره گیــري از سیســتم هاي مدیریتــي جدیــد همــواره 
ــته  ــنوات گذش ــت در س ــن جه ــه ای ــت. ب ــوده اس ــرو ب پیش
بــراي مرتفــع نمــودن مشــکالت مذکــور در بحــث تجهیــزات، 
تالش هــاي مختلفــي بــراي اســتفاده از تفکــر نگهــداري 
ــا  ــرات بهــره ور فراگیر)TPM(انجــام شــده اســت. ام و تعمی
همــواره ایــن فعالیت هــا در ابتــدا بــا اســتقبال مناســبي آغــاز 
ــرو شــد  ــا مســایل مختلفــي روب ــه راه ب ــي در ادام شــده، ول
ــه  ــج مناســبي منجــر نشــده اســت. ب ــه نتای ــا ب ــه در انته ک
ایــن جهــت در بخــش دوم مقالــه حاضــر ایــن موضــوع مــورد 
ارزیابــي قــرار گرفتــه و بــا ارایــه دالیــل بــروز ایــن مســئله، 
ــراي  ــم TPM و شــرایطي کــه ب ــاي مفاهی ــر مبن طرحــي ب
کارخانه هــاي ایرانــي مناســب مي باشــند ارایــه شــده اســت. 
جایــگاه TPM در نگهــداري و تعمیــرات و بررســي ارتبــاط 
ــازمان هاي  ــج س ــتراتژي هاي رای ــی از اس ــا TQM یک آن ب
افزایــش کیفیــت نگهــداري و تعمیــرات  بــراي  مــدرن 
محصــوالت خــود سیاســت TPMمــی باشــد. در ایــن مــورد
TPMاز بهــم پیوســتن هــر دو اصــل مهندســی نگهــداري و 
تعمیــرات و مدیریــت کیفیــت فراگیــر TQMبدســت آمــده 
اســت. TPMباعــث مي شــود نگهــداري و تعمیــرات بــر روي 
قســمت هاي بســیار مهــم و حیاتــي ســـازمان متمرکـــزشود 
در برخــي مــوارد ایــن قســمت مهــم ممکــن اســت فراینــد 
کاري بخشي از کارخانـــه باشـــد. هـــدف بـــه حداقل رساندن 
TPM.ــت ــده اس ــزي نش ــه ری ــراري و برنام ــرات اضط تعمی

بــراي رســیدن بــه اهــداف زیــر مطــرح شــده اســت:اجتناب 

بررســي ارتبــاط TQM بــا TPMو ارایــه 
TPM ــش ــر بخ ــراي اث ــت اج ــكاري در جه راه

مطالعه موردي: شرکت هاي خودروساز
علي حضرتي آشتیاني- علیرضا خجسته پور- ناصر غریب نواز شربیاني- جواد درویشي
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ــد  ــط، تولی ــادي محی ــرات اقتص ــي از تغیی ــات ناش از ضایع
خــوب بــدون کاهــش کیفیــت، کاهــش هزینــه، تولیــد 
ــب  ــدون عی ــول ب ــل محص ــن، تحوی ــان ممک ــل زم در حداق
یــک برنامــهTPMاز بســیاري جهــات شــبیه بــه یــک 
برنامهTQMاســـت. بســـیاري از ابزارهـــاي مـورداســــتفاده 
BEnChMarkIng،ــار ــویض اختیــ ــر تفــ در TQMنظیــ

ــرد  ــازيTPMبهینه کارب ــاده ســ ــازي در پیــ و مستندســ
دارنــد. در زیــر شــباهت هاي ایــن دو ذکــر مي گــردد:در هــر 
دو برنامــه تعهــد و التــزام مدیریــت ارشــد ســازمان ضــروري 
ــض  ــر کار تفوی ــاي درگی ــه گروهه ــد ب ــارات بای اســت، اختی
شــود، هــر دو برنامــه در حــدود چشــم انــداز هــاي ســازمان 
ــان  ــال ها زم ــه س ــازي برنام ــت پیاده س ــن اس ــوده و ممک ب
ــاد  ــارات و ایج ــطح اختی ــرات س ــد و تغیی ــته باش ــاز داش نی
حس مســـئولیت یـــک ســـال و یـــا بیشتر طول بکشد. بیان 
ــدم  ــش TPM ع ــراي اثربخ ــت اج ــرح مدیری ــئله و ط مس
 ،TPMحصــول نتایــج مناســب در بهره گیــري از تفکــر
زمینه ســاز آن شــد کــه تجربــه بکارگیريTPMبــه صــورت 
ــي  ــن ارزیاب ــج ای ــدا نتای ــده و در ابت ــي گردی ــي ارزیاب علم
ــي  ــر چگونگ ــي ب ــنهادي مبن ــه پیش ــده و در ادام ــه ش ارای
اجــراي ایــن تفکــر بیــان گــردد تــا گامــي در راســتاي تعالــي 
ایــران خــودرو بــوده و موجــب بهــره وري بیــش از پیــش آن 
ــا کارشناســان، و طــي  ــا انجــام مصاحبــه ب باشــد.در ادامــه ب
ــر  ــا برخــي از ایشــان عــالوه ب چنــد جلســه برگــزار شــده ب
ــا  ــه و ی ــه آنهــا اضاق ــوارد دیگــري ب ــل م لیســت اولیــه دالی
ــا وزن  ــپس ب ــد و س ــذف گردیدن ــل ح ــوارد قب ــي از م برخ
ــل در  ــن عوام ــد مهم تری ــخص گردی ــل مش ــه دالی ــي ب ده
ــوده اســت:عدم  ــر ب ــوب مــوارد زی ــج مطل عــدم حصــول نتای
توجــه کافــي بــه مفاهیــم پایــهTPMدر تیم ســازي و 
TPM جــذب مشــارکت اعضــاء، عــدم تبییــن مفاهیــم

ــده گرفتــن  ــاي شــرایط و فرهنــگ کاري شــرکت، نادی برمبن
کفایــت  عــدم   ،TPMفعالیت هــاي در  مهــارت  مــدل 
آمــوزش بــا توجــه بــه عــدم ترســیم مــدل مهــارت، ناکافــي 
بــودن زیــر ســاخت / بســترهاي سیســتمي اجــرايTPM بــر 
اســاس نتایــج بدســت آمــده طــرح پیشــنهادي مشــتمل بــر 
یــک رویکــرد سیســتمي اســت کــه بــر اســاس آن مدیــران 
قــادر خواهنــد بــود عــالوه بــر مدیریــت تجهیــزات و منابــع 
انســاني تولیــد و تعمیــرات، در خلــق ارزش افــزوده و کاهــش 
ــن  ــد. در ای ــي بیشــتري کســب نماین ــي توانای ریســک ایمن

ــر  ــر اســاس مفاهیــمTPM، وضــع موجــود ب ــدا ب طــرح ابت
ــازي و  ــردد و استانداردس ــي مي گ ــاخص ها، ارزیاب ــاي ش مبن
ــاي مــدل مهــارت صــورت  ــر مبن ــاء ســطح مهارت هــا ب ارتق
مي پذیــرد. ســپس تیم هایــي ) CaTS( بــه عنــوان بــا 
ارزش تریــن مرجــع آن و در تعامــل بــا دیگــر ارکان سیســتم 
شــرایط  حســب  بــر  تیم هــا  ایــن  مي گــردد.  تعریــف 
ایســتگاه کاري متشــکل اســت از: اپراتــور تولیــد، اپراتــور نــت 
ــزات  ــي تجهی ــد،. بررســي تحلیل ــه بع و سرپرســت. در مرحل
بــر اســاس متــد rCFa وبهبــود شــاخص ها صــورت 
ــي  ــاس تعریفTPMارزیاب ــر اس ــب آن ب ــه تعاق ــه و ب گرفت
ــتمر،  ــود مس ــه و بهب ــول نتیج ــا حص ــا ت ــه گزارش ه و ارای
مراحــل طــرح ادامــه خواهــد یافــت. در شــکل 2 مــدل طــرح 
TQMــداف ــاس اه ــر اس ــري ب ــردد. نتیجه گی ــم مي گ تقدی

ــر آن  ــه ب ــن مقال ــود مســتمر دارد در ای ــر بهب ــز ب ــه تمرک ک
شــدیم تــا بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالي فرایندهــاي تولیــدي 
و تجهیــزات، ارزیابــي تجربــه بکارگیريTPMبــا ایــن هــدف 
انجــام شــد کــه عــالوه بــر مرتفــع نمــودن مســایل شــمرده 
شــده بــه عنــوان ریشــه هاي اصلــي عــد موفقیــت ،زمینــه اي 
ــم  ــرTPM فراه ــاي تفک ــري از مزای ــراي بهره گی ــب ب مناس
ــه  ــردد ک ــنهاد مي گ ــي پیش ــور طرح ــن منظ ــه ای ــردد. ب گ
ایــن طــرح مشــتمل بــر یــک رویکــرد سیســتمي اســت کــه 
براســاس آن مدیــران قــادر خواهنــد بــود عــالوه بــر مدیریــت 
تجهیــزات و منابــع انســاني تولیــد و تعمیــرات،د رخلــق ارزش 
افــزوده و کاهــش ریســک ایمنــي توانایــي بیشــتري کســب 
 ،TPMــم ــاس مفاهی ــر اس ــدا ب ــرح ابت ــن ط ــد. در ای نماین
ــردد و  ــي مي گ ــاي شــاخص ها، ارزیاب ــر مبن وضــع موجــود ب
استانداردســازي و ارتقــاء ســطح مهارت هــا بــر مبنــاي مــدل 
مهــارت صــورت مي پذیــرد. ســپس تیم هایــي )CaTS( بــه 
عنــوان بــا ارزش تریــن مرجــع آن و در تعامــل بــا دیگــر ارکان 
سیســتم تعریــف مي گــردد. ایــن تیم هــا بــر حســب شــرایط 
ایســتگاه  کاري متشــکل اســت از: اپراتــور تولیــد، اپراتــور نــت 
ــزات  ــي تجهی ــد،. بررســي تحلیل ــه بع و سرپرســت. در مرحل
وبهبــود شــاخص ها صــورت   rCFaمتــد اســاس  بــر 
ــي  ــاس تعریفTPMارزیاب ــر اس ــب آن ب ــه تعاق ــه و ب گرفت
ــتمر،  ــود مس ــه و بهب ــول نتیج ــا حص ــا ت ــه گزارش ه و ارای

مراحــل طــرح ادامــه خواهــد یافــت.
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احمد ظهیرمیردامادی
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

سمیرا مظاهری
دســتیار پاتولــوژی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه شــهید 

بهشــتی 
مقدمه:

پرســنل آزمایشــگاه  ســرمایه بزرگــی بــرای مراکــز تحقیقاتــی 
از  پرســنل  ایــن  آینــد.  بــه حســاب مــی  پژوهشــی   -
ــیار  ــش بس ــد و نق ــی برخوردارن ــه باالی ــالت و تجرب تحصی
ــد  ــده دارن ــر عه ــز ب ــن مراک ــداف ای ــبرد اه ــی در پیش بزرگ
ــر  ــدون در نظ ــز ب ــن مراک ــول در ای ــه تح ــر گون ــام ه و انج
ــر  ــوی دیگ ــوده اســت. از س ــر ایشــان کاری بیه ــن نظ گرفت
 ISO/IEC ــاده ســازی اســتاندارد ــر پی در چنــد ســال اخی
17025 بــا توجــه بــه مشــخصات و خصوصیــات مثبتــی که 
بــرای آزمایشــگاه هــا دارد بســیار مرســوم شــده اســت. ایــن 
اســتاندارد بــه اطمینــان از صحــت و دقــت نتایــج آزمــون و 
ــن  ــد. ای ــت مشــتریان کمــک شــایانی مــی کن کســب رضای
مقالــه بــه مشــکالت پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد از منظــر 
ــردازد و ضمــن  ــروی انســانی شــاغل در آزمایشــگاه  می پ نی
بیــان تعــدادی از مشــکالت شــاخص پرســنل، در ایــن زمینــه 

پیشــنهاداتی نیــز بــراي رفــع آن هــا ارایــه مــی دهــد.
ــد  ــی دانن ــی م ــای موقت ــتم ه ــا را سیس ــازمان ه ــروزه س ام
کــه امروزشــان مثــل دیــروز نبــوده و فردایشــان نیــز هماننــد 
امــروز نخواهــد بــود. الزمــه ایــن تغییــر و پیشــرفت، ارتقــای 
دانــش و کســب آمادگــی کافــی از ســوی مدیــران ســازمان 
هــا بــرای هماهنــگ شــدن بــا سیســتم هــای در حــال تغییــر 
مــی باشــد ]1[. برنامــه ریــزی، هدایــت، کنتــرل و هماهنگــی 
از مهــم تریــن وظایــف مدیــران امــروز هســتند و مــی تــوان 
ایــن وظایــف را بــه دو بخــش رســیدگی بــه وضــع جــاری و 
ــری  ــع مدی ــرد. در واق ــازمان، تقســیم ک ــت س ــود وضعی بهب
ــه آن   ــوس شــود و ب ــا مشــکالت روزمــره ســازمان مان کــه ب
ــی  ــار روزمرگ ــود را گرفت ــازمان خ ــرم س ــد الج ــادت کن ع
ــود خواهــد شــد؛ پــس  ــه ناچــار ناب کــرده و ایــن ســازمان ب
بهبــود مســتمر وضعیــت ســازمان، اهمیــت فراوانــی دارد]2[. 
سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت، بــر پایــه بهبــود مســتمر، 

ــر  ــرای بهت ــد، ب ــران ارش ــتان مدی ــد در دس ــزاری قدرتمن اب
ــا  ــاری آن ه ــکالت ج ــع مش ــازمان و رف ــت س ــردن وضعی ک
ــزار دیگــری عمــل  هســتند. ایــن سیســتم هــا ماننــد هــر اب
مــی کننــد و آن چــه باعــث اثــر بخشــی مــی شــود اســتفاده 

ــت. ــان اس ــرد مرتبط ش ــا در کارب ــب از آن ه مناس
امــروزه دوره اســتانداردهایی مثــل ISO 9001 بــه تنهایــی 
و بــدون هــر پیوســتی گذشــته اســت. در واقــع نظــرات دکتــر 
ــی  ــد نهال ــان، مانن ــن جه ــت نوی ــم مدیری ــدر عل ــگ، پ دمین
ــول  ــاری شــده باشــد در ط ــت آبی ــت و حقیق ــا واقعی ــه ب ک
ــل او  ــی مث ــرات او و دیگران ــت و از نظ ــار نشس ــه ب ــان ب زم
ــد  ــتاندارد ISO 9001 متول ــد اس ــی مانن ــر برکت ــوه پ می
ــردازد  ــردن می پ ــه کار ک ــه چگون ــه ب ــتانداردی ک ــد؛ اس ش
کاربــردی عمومــی دارد و درمــان درد بســیاری از ســازمان هــا 
و ســاختارها اســت. لیکــن از ســوی دیگــر، دنیــا بــا ســرعت 
 ISO 9001 زیــادی حرکــت مــی کنــد و اگرچــه ســاختار
ــن  ــت لیک ــا اس ــکالت، راه گش ــیاری از مش ــل بس ــرای ح ب
ــا  ــیاری از نیازه ــوی بس ــی جوابگ ــه تنهای ــت ب ــن اس ممک
نباشــد و شــاید بــر همیــن اســاس اســت کــه در چنــد ســال 
اخیــر اســتانداردهای تخصصــی مختلفــی تدویــن شــده انــد.

ــرد  ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــب م ــن مطل ــه در ای آن چ
ــتانداردی  ــد. اس ــی باش ــتاندارد ISO/IEC 17025 م اس
ــودن  ــردی ب ــش کارب ــبتاً کوتاه ــر نس ــود عم ــا وج ــه ب ک
خــود را بــه اثبــات رســانده بــه گونــه ای کــه تنهــا تــا ســال 
ــار آن را از  ــان اعتب ــگاه در جه ــدود 3000 آزمایش 200۹ ح
ســازمان هــای معتبــر جهانــی کســب کــرده انــد و بــی شــک 
از منافــع بــی شــمار آن بهــره مــی برنــد]3[. هــدف از تدویــن 
ایــن اســتاندارد، کســب اطمینــان از صحــت و دقــت نتایــج 
 ISO ــات ــای الزام ــر مبن ــا ب حاصــل شــده از آزمایشــگاه ه

ــت. 9001 اس
 پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد، در مراکــز آزمایشــگاهي ، د بــا 
ــن  ــزرگ تری ــددی مواجــه مــی شــود. یکــی از ب ــع متع موان
ــد.  ــگاه ها می  باش ــنل آزمایش ــت پرس ــکالت، مقاوم ــن مش ای
در واقــع کارکنــان جوهــره ســازمان هســتند و اهمیــت 
ــت  ــان مزی ــی ش ــود توانای ــی ش ــبب م ــا س ــارکت آن ه مش
ســازمان محســوب شــود ایجــاد انگیــزه، تعهــد و مشــارکت 
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ــت در  ــوآوری و خالقی ــازمان، ن ــه س ــبت ب ــان نس در کارکن
ــان مــی آورد و ایجــاد  ــه ارمغ پیشــبرد اهــداف ســازمان را ب
مســوولیت پاســخ گویــی کارکنــان در رابطــه بــا عملکردشــان 
ــن ایجــاد اشــتیاق در مشــارکت و همــکاری ایشــان  همچنی
زمینــه ســاز بهبــود مســتمر در ســازمان اســت]4[. از ســوی 
ــع تکنولوژیــک  ــر خــالف مناب دیگــر هریــک از انســان هــا ب
ــود  ــاص خ ــای خ ــی ه ــف و پیچیدگ ــد ظرای ــی، واج و مال
هســتند. آدمــی موجــودی پویــا اســت و درحالــی بــه ســمت 
ــد گذشــته خــود را  آینــده حرکــت مــی کنــد کــه مــی توان
ــر  ــنل ه ــاد پرس ــاداری و اعتم ــب وف ــد. کس ــرور  کن ــز م نی
ســازمان، بــه ســختی امــکان پذیــر اســت در حالــی کــه ایــن 
اعتمــاد، بــه نســیمی در خــالف جهــت نابــود مــی شــود. در 
ــکار واقعیــت  کنــار روحیــه ســازندگی، ایثــار و پیشــرفت، اف
گریــز و بازدارنــده ای نیــز وجــود دارد کــه آفــت پیشــرفت و 
ــه شــمار مــی رود و ممکــن اســت در شــرایطی  کارآمــدی ب
ــز  ــازندگی نی ــی و س ــان آبادان ــق جری ــری و تعمی از اوج گی
ــوی در  ــک س ــای از ی ــای دیرپ ــن باوره ــد ای ــری کن جلوگی
بخشــی از فرهنــگ عامیانــه حضــور دارنــد و از ســوی دیگــر 
ــور  ــه متبل ــراد جامع ــی از اف ــی گروه ــای درون در ارزش ه
اســت. باورهــای مزبــور بــر بســتر مشــکالت و کاســتی هــای 
اجتماعــی قادرنــد پتاســیل منفــی ایجــاد کننــد و مبنــای کم 
کاری و حرکــت هــای واپــس گــرای قــرار گیرنــد]5[. پــس به 
همیــن دلیــل اســت کــه مقاومــت نیــروی انســانی شــاغل در 
آزمایشــگاه، مــی توانــد بــه تنهایــی مانــع اجرایــی شــدن ایــن 

اســتاندارد شــود.
شرح مقاله: 

- افــراد بــه اعتبــار شــخصیت و اصــول تربیتــی خــو گرفتــه 
بــا آن هــا بــرای درک حقایــق بــا توجــه بــه احساســات خــود 
ــر آن چــه را  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرار مــی دهن ــی ق فیلترهای
ــی  ــات درک م ــق و واقعی ــد از حقای ــل دارن ــدان تمای ــه ب ک
ــود  ــز وج ــل نی ــرف مقاب ــرای ط ــت ب ــن وضعی ــد. همی کنن
ــرای  ــدان دارد ب ــل ب ــه تمای ــق ک ــه را از حقای دارد و آن چ
دیگــران وانمــود مــی ســازد]6[ و ایــن خصوصیــت آدمیــان، 
شــامل اســتاندارد ISO/IEC 17025 نیــز مــی شــود کــه 
پیــاده ســازی آن بــه معنــی ایجــاد تغییــر و ایجــاد تفــاوت در 

شــرایط فعلــی محیــط کار مــی شــود.
تریــن  بــزرگ  از  نتوانســتن  و  ندانســتن  از  تــرس    -
مشــکالت پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد اســت در واقــع علــم 
آزمایشــگاهی بــر پایــه علــوم پایــه ماننــد شــیمی و فیزیــک 
و ریاضــی بنــا شــده اســت و بســیاری از پرســنل درگیــر در 
کار آزمایشــگاه، بــا علــوم انســانی و مدیریــت آشــنایی ندارنــد 
و اگــر ایــن اصــل زندگــی را بپذیریــم کــه ندانســتن، نگرانــی 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــس طبیع ــد پ ــی کن ــاد م ایج
بعضــی از پرســنل، بــه ایــن علــت، عالقــه  کمتــری بــه پیــاده 

ــد. ــی نشــان دهن ــن نظام ســازی چنی
- عالقــه بســیاری از مدیــران ارشــد بــه داشــتن گواهــی نامــه 
هــای متعــدد از بــزرگ ترین مشــخصات پیاده ســازی نه فقط 
ایــن اســتاندارد، بلکــه ســایر اســتانداردهای مشــابه نیــز مــی 
ــه  ــک نســخه از اســتاندارد مذکــور ب باشــد. هنگامــی کــه ی
ــی  ــه مدت ــت ک ــیده اس ــا رس ــگاه ه ــران آزمایش ــت مدی دس
ــا  ــزات آن ه ــوده و تجهی ــز، گذشــته ب ــن مراک از تاســیس ای
خریــداری و پرســنل هــم اســتخدام شــده  و مشــغول بــه کار 
بــوده انــد پــس در ابتــدا انگیــزه ای بــرای پیــاده ســازی، بــه 
ــازمان  ــد س ــن تشــویق و تاکی ــن بی ــد در ای وجــود نمــی آی
ــازی  ــرای پیاده-س ــزه ب ــن انگی ــوم، اولی ــخص س ــای ش ه
اســتانداردهایی ماننــد ISO/IEC 17025 بــه حســاب مــی آید 
لیکــن ایــن تمایــل، بــه دریافــت گواهــی نامــه محــدود مــی 
مانــد. بــا گذشــت زمــان و گســترش بیشــتر ایــن اســتاندارد و 
آشــنایی بیشــتر بــا الزامــات آن عالقــه مشــتریان آزمایشــگاه 
هــا بــه رعایــت آن هــا بیشــتر مــی شــود. در واقــع مشــتریان 
ــت روز  ــم مدیری ــه عل ــر پای ــن ســاختاری، ب ــه وجــود چنی ب
دنیــا واکنــش نشــان مــی دهنــد کــه امــروزه رضایــت 
ــر  ــل دیگ ــی در مقاب ــت مدیریت ــن اولوی ــم تری ــتری مه مش
ــازمان  ــازمان چــون ســودآوری، ســهم بیشــتر س ــداف س اه
و غیــره مــی باشــد ]7[. ولــی ممکــن اســت ایــن عوامــل بــه 
ــا  ــظ و ی ــد حف ــا در ح ــر آن ه ــد و اث ــت نکنن ــی کفای تنهای
گســترش دامنــه اعتبــار کســب شــده از ســازمان هــای دارای 
صالحیــت بیــن المللــی و نــه اســتفاده بــرای حــل مشــکالت 
ــد کــه ایــن خــود  و بهبــود وضعیــت از آن هــا محــدود بمان

ــل اجــرای اســتاندارد مــی باشــد. نوعــی مقاومــت در مقاب
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ــا  ــگاه ب ــنل آزمایش ــت پرس ــل مخالف ــن دالی ــم تری -  از مه
پیــاده  ســازی ایــن اســتاندارد، مــی توانــد اســترس و نگرانــی 
ایشــان دربــاره ایجــاد ناامنــی شــغلی، در صــورت اســتقرار آن 
در آزمایشــگاه باشــد. در زمانــه ای کــه ســازمان هــا کوچــک 
ــد و بودجــه  ــی  یاب ــداد پرســنل کاهــش م ــی  شــوند و تع م
تخصیصــی دولــت در زمینــه  هــای گوناگــون در سراشــیبی 
کاهــش مســتمر، قــرار دارد دیگــر مشــاغل تخصصــی دایمــی، 
وجــود ندارنــد و شــاید بــرای بعضــی از افــراد اولیــن تصــوری 
ــود  ــه وج ــتانداردی ب ــن اس ــالغ چنی ــگاه اول از اب ــه در ن ک
مــی  آیــد بــه خطــر افتــادن موقعیــت شــغلی ایشــان اســت. 
پــس ممکــن اســت ایشــان بــه هــر تحــول جدیــدی واکنــش 

نشــان  دهنــد. 
- علــم و دانــش شــامل اطالعاتــی پیوســته، قابــل پــی گیــری 
ــش  ــر دان ــات اســت اگ ــه تجربی ــر پای ــا حــدی اســتوار ب و ت
بشــر را بــه دو بخــش ضمنــی و آشــکار تقســیم کنیــم دانــش 
ضمنــی علمــی اســت کــه انســان در طــول مــدت زندگــی  و 
ــر اثــر کار و تجربــه در مــی  یابــد و دانــش آشــکار دانــش  ب
ــان  ــل و بره ــا دلی ــال ب ــل انتق ــده و قاب ــت ش ــتند و ثب مس
قلمــداد مــی  شــود ]8[. پیــاده  ســازی اســتانداردهای 
ــر پایــه تبدیــل دانــش ضمنــی پرســنل  مدیریــت کیفیــت ب
ــرای  ــتفاده ب ــل اس ــکار و قاب ــش آش ــه دان ــر در کار، ب درگی
دیگــران اســت. سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت، بــه 
مدیریــت دانــش، شــامل تشــخیص، تولیــد، مستندســازی و 
ــش  ــت افزای ــراد در جه ــن اف ــات، بی ــال اطالع ــع و انتق توزی
تاثیــرات ســازمانی کمــک مــی  کننــد. مبحث مستندســازی و 
نگهــداری ســوابق از موانــع پیــاده  ســازی اســتاندارد مذکــور 
اســت و چیــزی کــه ممکــن اســت پرســنل را در ایــن زمینــه 
نگــران  کنــد؛ اجبــار بــرای تبدبــل دانــش ضمنــی بــه دانــش 
آشــکار اســت. جالــب آن کــه ایــن مشــکل، در فرهنــگ مــا 
نیــز ریشــه دارد در تاریــخ تاکیــد مضاعــف بــر مزیــت دانــش 
ــن را  ــل مشــاهده اســت و ای ــش آشــکار قاب ــه دان ــی ب ضمن
زیــاد شــنیده ایــم کــه بایــد دانــش را بــه اهــل آن آموخــت؛ 
ــه  ــل، ارای ــخصی از اه ــق و مش ــف دقی ــه تعری ــدون آن ک ب
شــود. گویــا ایــن جملــه معصــوم را فرامــوش کــرده ایــم کــه 

ــش، نشــر آن اســت. ــود ذکات دان فرم

ــه  ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــازمان ه ــرش در س ــن نگ - ای
ــی از  ــد. بعض ــتر ندارن ــتن بیش ــه دانس ــازی ب ــران، نی مدی
مدیــران بــا ایــن نگرانــی مواجهنــد کــه افــرادی، بــه دنبــال 
گرفتــن نقطــه ضعــف از آن هــا هســتند در بعضــی ســازمان 
هــا مدیــران باالتــر فاقــد هرگونــه خطــا و نقصــی بــه حســاب 
مــی آینــد کــه ایــن باعث احســاس بــی نیازی ایشــان نســبت 
بــه آموختــن مــی شــود و ایــن آفــت شــامل سیســتم هــای 
مدیریتــی ماننــد ISO/IEC 17025 کــه عمــری کوتــاه و 

چنــد ســاله دارنــد نیــز مــی  شــود.
1- پیشنهادات:

ــل  ــد ح ــا دی ــگاهي ب ــز آزمایش ــود مراک ــی  ش ــه م توصی
مشــکالت موجــود نســبت بــه پیــاده  ســازي ایــن اســتاندارد 
ــدوده  ــدا مح ــد و در ابت ــدام کنن )ISO/IEC 17025( اق
ــوک  ــا ش ــد ت ــرار دهن ــتاندارد ق ــه اس ــی را در دامن کوچک
ــا  ــازمان ه ــن س ــود. در ای ــاد نش ــازمان ایج ــی در س بزرگ
هــدف اصلــي نبایــد فقــط دریافــت گواهــي  نامــه باشــد. در 
ــی و  ــران ارشــد و میان ــازي بیشــتر مدی ــه آشناس ــن زمین ای
ــان از  ــان ایش ــب اطمین ــه و جل ــن مقول ــا ای ــان ب کارشناس
کاربــرد موثــر ایــن نظــام مدیریــت کیفیــت، موثــر اســت. بــه 
ــی جلســات  ــر اقدام ــش از ه ــر اســت پی ــل بهت ــن دلی همی
آموزشــی، بــراي ایجــاد برگــزار گــردد بــه خصــوص جلســات 
بــارش افــکار و اســتفاده از نظــرات کارکنــان در ایــن زمینــه 
مــی  توانــد مفیــد و موثــر باشــد. هنگامــی کــه شــیوه  هــای 
مشــارکت در داخــل ســازمان، منصفانــه و بــدون جانبــداری 
ــتر و  ــت بیش ــدان دارای رضای ــود کارمن ــه ش ــر گرفت در نظ
امنیــت باالتــری خواهنــد شــد]۹[. همچنیــن مــی  تــوان در 
ــاده  ســازی  ــه در راســتای پی ــرادی ک ــرای اف ــه ب ــن زمین ای
اســتاندارد، تــالش مــی  کننــد تشــویق هایــی نیــز در نظــر 
گرفــت؛ و الزم اســت مدیــر ارشــد ســازمان، شــخصاً در ایــن 
کار حضــور داشــته باشــد و موقعیــت بخــش هــای آزمایشــگا 
هــی موفــق در پیــاده  ســازی اســتاندارد موصــوف را ترقــی 
دهــد]10[. ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه آمــوزش مدیــران 
ارشــد، اهمیــت فراوانــی بــرای موفقیــت دارد و جهــت ایجــاد 
انگیــزه بیــن کارکنــان، بایــد ایشــان بــه کار تیمــی تشــویق 
ــد و  ــته  ان ــم وابس ــه ه ــم ب ــای تی ــی اعض ــرد. در کار تیم ک
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ــام کار  ــدم انج ــث ع ــم باع ــو از تی ــک عض ــت ی ــدم فعالی ع
تیمــی مــی  شــود. در واقــع کار آن هــا اثــر متقابــل بــر هــم 
مــی  گــذارد]11[ و امــکان جلوگیــری از هــر نــوع کارشــکنی 
فراهــم مــی  شــود ضمــن آن کــه بــا ایجــاد امنیــت شــغلی 
مناســب بــرای پرســنل، مــی  تــوان انگیــزه مــورد نیــاز بــرای 
تبدیــل دانــش ضمنــی ایشــان  بــه دانــش آشــکار را تامیــن 
کــرد و ایــن ممکــن نمــی  شــود مگــر آن کــه کارکنــان یــک 
ســازمان در ابعــاد مختلــف پــرورش یافتــه توانمنــد شــوند و 

مهــارت هــای الزم را کســب کننــد]12[. 
2- نتیجه:

ارتبــاط موثــر بیــن دانشــگاه و صنعــت زمانــی تحقــق 
ــردی در  ــات کارب ــا تحقیق ــا ب ــگاه ه ــه دانش ــد ک ــی یاب م
ــان از  ــرای اطمین ــد]13[ و ب ــر آین ــاوری ب ــال فن صــدد انتق
ــد  ــی، بای ــز علم ــات مراک ــودن تحقیق ــه روز ب ــردی و ب کارب
ــود داد  ــتمر بهب ــور مس ــه ط ــا را ب ــگاه ه ــت آزمایش وضعی
 ISO/IEC ــد ــی مانن ــت کیفیت ــتانداردهای مدیری ــه اس ک
17025 در ایــن زمینــه ابــزار بســیار مناســبی بــه حســاب 
مــی  آینــد. امــروزه دنیــا متفــاوت از گذشــته اســت و 
ــی  ــرعت باالی ــری س ــش بش ــانی دان ــه روزرس ــات و ب ارتباط
ــی  ــم و م ــی  دانی ــم م ــوان عل ــه عن ــروز ب ــه را ام دارد. هرچ
ــاید  ــر ش ــی دورت ــم و در زمان ــخ عل ــه تاری ــردا ب ــم ف -آموزی
ــه افســانه هــای علمــی تبدیــل مــی شــود. اســتانداردهای  ب
مدیریــت کیفیــت، بــر پایــه تجــارت و رقابــت آزاد بنــا شــده  
انــد. و ایــن مســاله اگرچــه از یــک طــرف کار را ســخت مــی 
کنــد و ســازمان هــای ســنتی را در معــرض نابــودی قــرار می  
ــح،  ــی از ســوی دیگــر و در صــورت عملکــرد صحی دهــد ول
ــاز مــی   ــر روی محصــوالت مــا ب ــزرگ دنیــا ب در بازارهــای ب
ــت،  ــت کیفی ــای مدیری ــتم ه ــری سیس ــه کارگی ــود و ب ش
امــکان رقابــت بــا کشــورهای قــوی تــر را فراهــم مــی  ســازد 
ــه و  ــه محصوالتشــان پای ــا ک ــه خصــوص در آزمایشــگاه ه ب
اســاس بســیاری از تصمیــم گیــری هــای بزرگ اســت و امکان 
تولیــد یــا عــدم تولیــد بســیاری از محصــوالت صنعتــی و یــا 
ــه نتایــج حاصــل از ایــن مراکــز وابســته  چگونگــی تولیــد، ب

اســت. 
دربــاره نقــش اســتاندارد ذکــر شــده در کارکــرد آزمایشــگاه 

هــای نمونــه بــرداری، انجــام آزمــون و کالیبراســیون، مطالعــه 
و بررســی بیشــتر الزم بــه نظــر مــی رســد.

ــت –  ــران کیفی ــی مدی ــن الملل ــس بی ــن کنفران ]1[ هفتمی
1385 – کیفیــت و مدیــران بیــن الملــل؛ چالــش هــا، ویژگــی 
ــور  ــی پ ــر نیل ــید اکب ــزری، س ــدی اب ــا - مه ــا و راه کاره ه
ــی ]2[نســاجی امــروز، شــماره10، نقــش مدیریــت  طباطبای
ــه  ــه نام ــور ]3[هفت ــران، علــی رضــا حســین پ ــع ای در صنای
اســتاندارد شــماره 8۹8 ]4[ روش شــماره 11۹ مــرداد1388 
ــت –  ــت کیفی ــای مدیری – مهندســی ســازمان و سیســتم ه
ــت  ــدس ]5[روش 55 – فرص ــدی مق ــری، مه ــر باق جهانگی
هــای توســعه بهــره وری –محمــد شــاه علیــزاده ]6[حــرارت 
و بــرودت 4۹ - کار بــا انگیــزه )آمــوزش قانــون کار( - محمــد 

صــادق ثمرانــی
 ]7[روش شــماره 11۹ مــرداد1388 – مهندســی ســازمان و 
سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت – جهانگیــر باقــری، مهــدی 
مقــدس]8[ کار و جامعــه - توســعه و انگیــزش کارکنــان بــه 
ــه مســعود کاظــم  ــش - ترجم ــه دان ــر پای ــت ب ــور رقاب منظ
ــرداد76 – ش27 –  ــر –  خ ــی]۹[ تدبی ــف افضل زاده و یوس
امنیــت و رضایــت شــغلی و بهداشــت روانــی – ایــرج شــاکری 
نیــا]10[ پیــام ایــران خــودرو - شــهریور 80 - ســاختار 
ــی دینــی  ــی - غــالم عل ــت اصول مناســب ســازمانی و مدیری
]11[فصلنامــه نظــام مهندســی کشــاورزی و منبــع طبیعــی 
شــماره 27 بهــار8۹ – تیــم و کار تیمــی – اســداله ابراهیمــی، 

ــه ســادات میرترابــی مهدی
 ]12[تدبیــر ســال23 شــماره 241 خــردا د۹1 – راه کارهــای 
ــان  ــازی کارکن ــق توانمندس ــغلی از طری ــت ش ــاد امنی ایج
ــزی در  ــه ری ــش و برنام ــی]13[ پژوه ــی آقابیگ – امیرمرتض
آمــوزش عالــی – شــماره 33 پاییــز 83 – ارتبــاط دانشــگاه و 

صنــت – حمیدرضــا آراســته
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تازه های ایزو
در این بخش میخوانید :

<<<< همه چیز در نام خالصه می شود: اولین استاندارد بین المللی برای ارزیابی نام تجاری منتشر شد

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

<<<< ارتقاء استانداردهای  جدید ایزو برای نجات سیاره زمین 

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

<<<< شناخت ریسک با استاندارد بین المللی جدید 

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

<<<< تجدید نظر در استاندارد کنترل خودرو به ایمنی بیشتر راننده کمک می کند 

<<<< کدام فناوری ها برای زندگی سبز به ما کمک می کنند؟
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ــک  ــی ی ــمندترین دارائ ــد ارزش ــی توان ــاری م ــام تج ــک ن ی
شــرکت باشــد- بــا ایــن حــال چگونــه مــی دانیــد کــه واقعــاً 
ارزشــمند اســت؟ انــدازه گیــری ارزش یــک برنــد بــا دانســتن 
ــاز  ــدازه گیــری شــود و چگونگــی آن، آغ ــد ان آنچــه کــه بای
ــرای  ــان ب ــی جه ــن الملل ــتاندارد بی ــن اس ــود. اولی ــی ش م
ارزیابــی نــام تجــاری کــه بــه تازگــی منتشــر شــده، کمــک 

ــود.  کننــده خواهــد ب
هیچکــس نمــی خواهــد کــه فقــط بــرای نــام، پــول پرداخــت 
ــن کار  ــه ای ــا را ب ــاری م ــام تج ــدرت ن ــال ق ــا اینح ــد، ب کن
ــمند،  ــا ارزش ــوس ام ــوارد ناملم ــن م ــی از ای ــی دارد. یک وام
نــام تجــاری، تصمیمــات مشــتریان، موسســات مالــی، 
ــت  ــن دس ــیاری از ای ــب و کار و بس ــوه کس ــداران بالق خری
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و برخــی نــام هــای تجــاری، 

ــتند. ــمند هس ــیار ارزش بس
ــا ایــن حــال همــه مقیــاس هــا مالــی نیســتند و بســیاری  ب
ــان اســتفاده  ــر در سراســر جه ــای دیگ ــا و روش ه رویکرده
مــی شــوند کــه باعــث مــی شــوند مقایســه هــای واقعــی و 

ــده باشــند. محــک زدن نســبتاً پیچی
ــاری-  ــام تج ــی ن ــوان ارزیاب ــا عن ــتاندارد ISO 20671 ب اس
ــی و  ــات فن ــازی الزام ــدف استاندارس ــا ه ــی ب ــول و مبان اص
روش هــای ارزیابــی بــه منظــور ارزیابــی نــام تجــاری تدویــن 
 10668 ISO شــده اســت. ایــن اســتاندارد متمــم اســتاندارد
ــات ارزشــگذاری  ــام تجــاری- الزام ــوان ارزشــگذاری ن ــا عن ب

مالــی نــام تجــاری اســت کــه اصــوالً بــر حــوزه هــای مالــی 
متمرکــز مــی باشــد.

اســتاندارد ایــزو 20671 الهــام از اســتاندارد اتریــش بــا عنوان 
ــای ناملمــوس  ــی ه ــی دارائ ــای ارزیاب ONR 16800 روش ه

نــام تجــاری الهــام گرفتــه کــه در ســال 2006 منتشــر شــد. 
ــام  ــی ن ــوزه ارزیاب ــتاندارد در ح ــن اس ــتاندارد،  اولی ــن اس ای
ــده  ــن ش ــش تدوی ــتاندارد اتری ــط اس ــت و توس ــاری اس ج

اســت.
 ONR دکتــر گرهــارد هربیــِکک، رئیــس کمیتــه تدویــن
16800 معتقــد اســت »ایــزو 20761 تمامــی کســب و کارهــا 
از همــه نــوع را هــدف گــذاری کــرده تــا ارزش نــام تجــاری 
آنهــا را افزایــش دهــد و نقطــه شــروعی بــرای تصمیــم گیــری 
ــه  ــدام بهین ــامل اق ــه ش ــد ک ــم نمای ــی فراه ــت عال و مدیری
بــرای مدیریــت نــام تجــاری و گــزارش آن اســت. همچنیــن 
ــد کــه  ــه مــی کن ــر ارائ ــع ت ــن اســتاندارد دیدگاهــی جام ای
ــی  ــدازه مقیــاس هــای مال ــه ان ــی را ب حــوزه هــای غیــر مال
مدنظــر قــرار داده و در نهایــت پایــه و اســاس تدویــن 

ــود.« ــر خواهــد ب اســتانداردهای خــاص ت
ــه پورتــال ایــزو در نشــانی  ــرای کســب اطالعــات بیشــتر ب ب

ــد. ــه فرمائی www.iso.org مراجع
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در هــر لحظــه، صدهــا هــزار آسانســور حمــل کاال و مســافر 
ــاال  ــه ب ــه راحتــی ب ــا ایمنــی اســتفاده و مــا را ب در جهــان ب
ــدد  ــه م ــن کار ب ــه ای ــه البت ــد ک ــی کنن ــل م ــن منتق و پائی
برخــی اســتانداردهای بســیار دقیــق انجــام مــی شــود. امــا 
ــه در  ــی ک ــه ای و دســتورالعمل های ــا منطق ــی ی ــن مل قوانی
ــی  ــی شــوند در اســتانداردهای مختلف ــورد اعمــال م ــن م ای
مشــخص شــده انــد کــه تجــارت بیــن المللــی آنــرا بــه یــک 
ــار، اســتاندارد  ــن ب ــرای اولی ــل کــرده اســت. ب مشــکل تبدی
تــازه منتشــر شــده ایــزو همــه ایــن اســتانداردها را هماهنــگ 
ــاخته  ــر س ــاوری را میس ــد فن ــی و رش ــا ایمن ــرده و ارتق ک

اســت.
ــورت  ــه ص ــل و ب ــال قب ــزاران س ــورها ه ــتفاده از آسانس اس
ــردگان  اســتفاده از قرقــره هــای دســتی، نظیــر آنچــه کــه ب
رومــی در آمفــی تئاتــر روم باســتان )Coliseum( بــه کار مــی 
ــاهکارهای  ــن ش ــی از ای ــروزه برخ ــد. ام ــروع ش ــد، ش بردن
ــوری  ــد Gateway Arch در میس ــی مانن ــر مهندس ــس گی نف
هســتند. بــا ایــن حــال، اکثــراً کمتــر پــرزرق و بــرق بــوده و 
صرفــاً بــه منظــور جابجایــی میــان طبقــات مــورد اســتفاده 

ــد. قــرار مــی گیرن
ســه اســتاندارد اصلــی در سراســر جهــان بــرای طــرح رئــوس 
ــورها  ــردی آسانس ــای عملک ــی ه ــی و ویژگ ــب مکانیک مطال
ــی و  ــطح ایمن ــه از س ــد ک ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
کیفــی یکســانی برخوردارنــد. از آنجــا کــه همگــی از الزامــات 

متفاوتــی برخوردارنــد و مرتبــط بــا اقتصــاد حوزه ای هســتند 
کــه در آن عمــل مــی کننــد، بنابرایــن لزومــاً و همیشــه در 

دیگــر نقــاط جهــان پذیرفتــه نیســتند.
ــل  ــرای حم ــور ب ــوان آسانس ــا عن ــتاندارد ISO 8100 ب اس
افــراد و کاالهــا- بخــش 1: آسانســورهای مســافری و کاالبــر، 
بخــش 2: قوانیــن طراحــی، محاســبات، آزمایشــات و آزمــون 
هــای اجــزاء آسانســورها بــه ایــن مشــکل فائــق آمــده و ایــن 
کار را بــه واســطه ارائــه الزامــات موافقــت شــده بیــن المللــی 
انجــام مــی دهــد کــه در سراســر جهــان بــرای اســتفاده در 
همــه حــوزه هــای اقتصــادی بــه تائیــد رســیده و مطابــق بــا 

کلیــه قوانیــن محلــی مــی باشــد.
ISO/ ــی ــه فن ــط کمیت ــتاندارد توس ــن اس ــش 1 و 2 ای بخ

ــاده  ــی و پی ــای برق ــه ه ــوان آسانســورها، پل ــا عن TC 178 ب
روهــای متحــرک تدویــن شــده کــه مســئولیت دبیرخانــه آن 
بــه عهــده ســازمان اســتاندارد فرانســه )AFNOR( مــی باشــد.
ــال  ــه پرت ــورد، ب ــن م ــتر در ای ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
www.iso. ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد )ایــزو( بــه نشــانی

org مراجعــه کنیــد.
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ســیل، خشکســالی، درجه حــرارت بی ســابقه ، شــواهدی 
ــه  ــی ب ــرات  آب و هوای ــد تغیی ــان می دهن ــه نش ــتند ک هس
ــه  ــت، ب ــل شده اس ــا تبدی ــائل دنی ــن مس ــی از مهم تری یک
همیــن دلیــل انتشــار دو اســتاندارد ایــزو نقــش قابــل توجهی 

ــه ای خواهــد داشــت. در کاهــش گازهــای مخــرب گلخان
ــه ای )GHG( در  ــای گلخان ــار گازه ــده انتش ــا پدی ــه ب مقابل
ــرات آب و  ــر تغیی ــدی آن ب ــرات بع ــی و اث ــش جهان گرمای
ــال  ــوار ح ــده و دش ــای تعیین کنن ــی از چالش ه ــی یک هوای
حاضــر اســت. علی رغــم تالش هــای هماهنــگ، مقــدار 
گرمایــش کــره زمیــن همچنــان بیــش از 1/5 درجــه ســانتی 
گــراد اســت و همــه نشــانه  ها ادامــه پیشــروی رو بــه بــاال را 

نشــان می دهــد.
ــی  ــات آب و هوای ــر هواشناســی خدم براســاس گــزارش دفت
ملــی انگلســتان، میــزان دی اکســید کربــن )CO2( موجــود 
ــش  ــن افزای ــرای ســال جــاری بی ســابقه  اســت. ای در جــو ب
ــودی  ــیلی و ناب ــوخت های فس ــداوم س ــوزاندن م ــر س در اث
جنگل هــا بوجــود می آیــد. دانشــمندان هشــدار داده انــد 
ــا 1/5  ــن ت ــره زمی ــای ک ــی دم ــش جهان ــر گرمای ــه اگ ک
درجــه کاهــش نیابــد، شــرایط آب و هوایــی شــدید همچــون 
ســیل، خشکســالی و آتش ســوزی شــدت یافتــه و خســارات 

ــد. ــه وارد می کن ــر جامع ــاری ب مرگب
ــل در  ــازمان مل ــه س ــوب پیمان نام ــیس چارچ ــان تاس از زم
تغییــرات اقلیــم )UNFCCC( در ســال1992 ، پیشــرفت 
ــه  ــی در زمین ــن الملل ــات بی ــت اقدام ــت تقوی ــی در جه های
ــا  ــن تالش ه ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــرات اقلیم تغیی
ــه کشــورها  ــه توافقنامــه پاریــس 2015 شــد کــه ب منجــر ب
ــرات  ــورد تغیی ــد اســتراتژی های خــود را در م ــازه می ده اج
آب و هوایــی تعییــن کننــد و بــر خــالف پیمــان نامــه پیــش 
از آن یعنــی پروتــکل کیوتــو، هیــچ شــرایط الــزام آوری 
ــش  ــه افزای ــن اســت ک ــس ای ــه پاری ــدف توافقنام ــدارد. ه ن
ــه  ــر از 2 درج ــزان کمت ــه می ــی را ب ــط جهان ــای متوس دم
ــی شــدن نگــه  ــر از ســطوح پیــش از صنعت ســانتیگراد باالت
ــا 1/5  ــش ت ــردن گرمای ــدود ک ــرای مح ــالش  ب ــه ت دارد و ب

درجــه ســانتیگراد ادامــه دهــد. بــا ایــن حــال، واضــح اســت 
کــه بــرای اطمینــان از دســتیابی بــه ایــن اهــداف، اقدامــات 

ــت. ــتری الزم اس بیش
مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی نیازمنــد اقــدام هماهنــگ، 
ــط  ــه توس ــان بلک ــورهای جه ــه کش ــوی هم ــا از س ــه تنه ن
ــز بخــش خصوصــی  ــد شــهرها و نی ــی مانن ــل غیردولت عوام
بین المللــی  اســتانداردهای  کــه  اینجاســت  اســت. 
ــداد  ــک درون ــد ی ISO14064-2  و ISO14064-3  می توانن
-14064 ISO مفیــد بــرای یافتــن راه حــل باشــند. اســتاندارد

2   در تعییــن کمیــت مقــدار کاهــش انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای یــا حــذف آن اســتفاده می شــود، در حالــی 
ــت  ــه دس ــای ب ــد گزارش ه ــرای تایی ــه ISO 14064-3  ب ک
آمــده از ISO 14064-2 و ســایر مقادیــر گازهــای گلخانــه ای 
 ISO ــد ــتاندارد جدی ــی رود. اس ــه کار م ــروژه ب ــطح پ در س
14064-3 بــرای پیــاده ســازی گزارشــات رد پــای کربــن در 

ــت. ــده اس ــن ش ــول تدوی ــطح محص س
ــال 2006  ــار در س ــان انتش ــتاندارد ISO 14064-2 از زم اس
در طــرح هــای مختلــف اعتبــار کربــن، از جملــه برنامه هــای 
مربــوط بــه گازهــای گلخانــه ای در حوزه هــای ملــی/ محلــی/

ــش  ــت ، ویرای ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــی، م خصوص
ــد ISO14064-1 نیــز در ســال گذشــته منتشــر شــده  جدی

اســت.
  207  ISO/TC فنــی  کمیتــه  در    ISO14064 اســتاندارد 
)مدیریــت زیســت محیطــی(، کمیتــه فرعــی SC7  )مدیریــت 
گازهــای گلخانــه ای و فعالیــت هــای مرتبــط(، تدویــن 
 )SAC( شده اســت کــه دبیرخانــه آن را اداره اســتاندارد چیــن
همــراه بــا شــورای اســتاندارد کانــادا )SCC( بــر عهــده دارنــد.

 
ترجمــه: آزاده عالئــی طالقانــی- روابــط عمومــی و ارتباطــات 

بیــن الملــل
2019 April – منبع : اخبار سایت ایزو

ارتقاء استانداردهای  جدید ایزو برای نجات سیاره زمین 
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 در جامعــه »دور ریــز« مــا، مــدل خطــی ســاخت، اســتفاده 
ــا  ــیاره م ــع س ــردن مناب ــی ک ــال ته ــن، در ح و دورانداخت
ــاد  ــک اقتص ــل ی ــت. راه ح ــان اس ــب هایم ــن جی و همچنی
دورانــی اســت کــه در آن هیــچ چیــز هــدر نمــی رود، بلکــه 
ــرا تبدیــل کــرد. در  ــا آن ــاره از آن اســتفاده ی ــوان دوب مــی ت
حالیکــه اســتانداردها و نــوآوری هــا بــرای ایــن قبیــل کارهــا 
همچــون بازیافــت، فــراوان هســتند، دیــدگاه جهانــی توافــق 
شــده ای در مــورد اینکــه چگونــه ســازمان هــا مــی تواننــد 
چرخــه را تکمیــل کننــد، وجــود نــدارد. یــک کمیتــه فنــی 
ــا  ــی تشــکیل شــده ت ــه اقتصــاد دوران ــزو در زمین ــد ای جدی

ــد ایــن کار را انجــام دهــد.  بتوان
ایــن حقیقــت بــه خوبــی شــناخته شــده کــه افزایــش مصرف 
ــه  ــا را خف ــیاره م ــرف س ــار مص ــوالت یکب ــی و محص گرای
ــش  ــرآورده اســت. پی ــه س ــرا ب ــت آن ــان طاق ــرده و همزم ک
از آنکــه بــه روزی برســیم کــه مقــدار پالســتیک در دریاهــا 
ــق  ــد کاری انجــام داد. مطاب ــا بیشــتر باشــد، بای از ماهــی ه
ــت  ــتن در جه ــاد، گام برداش ــی اقتص ــع جهان ــالم مجم اع
اقتصــاد دورانــی، کلیــد ایــن مشــکل اســت کــه بــا فرصتــی 
ــی و  ــوآوری، کارآفرین ــاالی ن ــیل ب ــون دالری و پتانس تریلی

ــراه اســت. رشــد اقتصــادی هم
کمیتــه فنــی جدیــد ایــزو بــا هــدف توجــه بــه ایــن موضــوع 
تشــکیل شــده اســت. کمیتــه ISO/TC 323، بــا عنــوان 
کشــور   65 کارشناســانی  از  متشــکل  دورانــی،  اقتصــاد 
مختلــف اســت. ایــده تشــکیل ایــن کمیتــه از یــک ســمینار 

AFNOR شــروع شــد، جایــی کــه پیشــروان اقتصــاد از بخــش 

هــای مختلــف، از نیــاز بــرای حرکــت از اقتصــاد مــدل خطــی 
 -901-XP X30 ــوی ــتاندارد فرانس ــد. اس ــی گفتن ــه دوران ب
اقتصــاد دورانــی- سیســتم مدیریــت پــروژه اقتصــاد دورانــی- 
ــن  ــال 2018 تدوی ــه در س ــا ک ــتورالعمل ه ــات و دس الزام
شــد، ایــن موضــوع را دنبــال کــرد. پاســخ هــای مثبــت بــه 
قــدری زیــاد بودنــد کــه باعــث تشــکیل کمیتــه بیــن المللــی 

ــدند. ISO/TC 323 ش
ــق  ــی تواف ــن الملل ــه بی ــا مجموع ــه قصــد دارد ت ــن کمیت ای
ــی از آنچــه کــه  شــده ای از اصــول، واژه شناســی، چهارچوب
ــتاندارد  ــکیل داده و اس ــت را تش ــی اس ــاد دوران ــک اقتص ی
سیســتم مدیریــت را تدویــن کنــد. ایــن اســتاندارد همچنیــن 
ــدازه  ــای ان ــن و روش ه ــب و کار جایگزی ــای کس ــدل ه م
ــن  ــد داد. همچنی ــه خواه ــی را ارائ ــی دوران ــری و ارزیاب گی
ــک اقتصــاد  ــای ی ــراردادن همــه حــوزه ه تحــت پوشــش ق
دورانــی از جملــه تــدارکات عمومــی، تولیــد و توزیــع و پایــان 
ــرات  ــون تغیی ــری همچ ــترده ت ــای گس ــوزه ه ــی و ح زندگ
ــی  ــرات دوران ــی از اث ــی برخ ــه و ارزیاب ــردی در جامع عملک
بــودن یــا فهرســت بنــدی از دیگــر اهــداف ایــن کمیتــه فنــی 

مــی باشــند.

تشكیل یک کمیته فنی جدید در ایزو: وصل کردن نقطه ها در 
اقتصاد دورانی
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ــزار  ــت، » اب ــت هس ــدم قطعی ــت ع ــا قطعی ــه تنه در حالیک
مدیریــت ریســک« ISO و IEC بــه ســازمان هــا کمــک 
می کنــد تــا از تهدیدهایــی کــه می توانــد بــه موفقیــت آنهــا 

ــد. ــگیری کنن ــد، پیش ــه وارد کن لطم
تمامــی کســب و کار هــا بــر اســاس رونــد جــاری، از 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــل پیش بین ــی غیرقاب ــم اندازهای سیاس چش
فن آوری هــای در حــال رشــد  و اختــالل رقابتی، بــا تهدیداتی 
مواجــه مــی شــوند. ISO و IEC ابــزاری از اســتانداردهای 
مدیریــت ریســک تدویــن کرده انــد کــه بــه ســازمان هــا در 
جهــت آمادگــی، پاســخگویی و بهبــود موثــر کمــک می کنــد. 
ــده  ــروز ش ــتاندارد ب ــک اس ــامل ی ــزار ش ــن اب ــن ای همچنی

جدیــد در تکنیک هــای ارزیابــی ریســک می باشــد.
ــی  ــای ارزیاب ــک ه ــک - تکنی ــت ریس IEC 31010 )مدیری
بــرای تشــخیص و  از تکنیک هــا را  ریســک( دامنــه ای 
ــرای  ــتاندارد ب ــن اس ــرد. ای ــر می گی ــک ها در ب ــم ریس فه
گســترش کاربردهــا و افزایــش جزئیــات بــه روز شــده اســت 
و تکمیــل کننــده اســتاندارد ISO 31000 )مدیریــت ریســک( 

می باشــد.
ــک  ــل ی ــا تحوی ــرد ت ــه کارب ــف دامن IEC 31010، از تعری
می دهــد.  شــرح  را  ریســک  ارزیابــی  فرآینــد  گــزارش، 
ــرای  ــا را ب ــترده ای از تکنیک ه ــه گس ــتاندارد دامن ــن اس ای
ــی  ــاری و فن ــرایط تج ــک در ش ــناخت ریس ــخیص و ش تش

می کنــد. معرفــی 

ــورد  ــتانداردهای م ــک ISO و IEC، اس ــت ریس ــزار مدیری اب
ــورد  ــار در م ــن روش و معی ــا بهتری ــی ب ــن الملل ــق بی تواف
ــای  ــد ه ــول و فرآین ــالوه اص ــک، بع ــت ریس ــوه ی مدیری نح
توافــق شــده در چارچــوب مدیریــت ریســک را در بــر 

می گیــرد.
از  گروهــی  ی  کننــده  هماهنــگ   ،Jean Cross پروفســور 
متخصصانــی کــه اســتاندارد ISO 31010 را اصــالح و بازنگری 
مــی کننــد، اظهــار داشــت: » IEC 31010 بــه جهــت تهیــه 
جزییــات نحــوه ارزیابــی ریســک و توصیــف مزایــا و معایــب 
ــمندی  ــل ارزش ــتفاده، مکم ــل اس ــاوت قاب ــای متف تکنیک ه

ــی باشــد.« ــرای اســتاندارد ISO 31000 م ب
ایشــان همچنیــن اظهــار داشــتند: » ایــن اســتاندارد، هــم بــه 
ــگام  ــم هن ــت ریســک و ه ــد مدیری ــوان بخشــی از فرآین عن
مقایســه گزینــه هــا و فرصــت هــا بــرای تصمیــم گیــری بــر 

اســاس درک درســت ریســک مفیــد واقــع خواهــد شــد.«
 IEC 31010 توســط کارگــروه مشــترک  JWG16  ، شــامل 
 ISO/TC ــتگی( و ــی IEC 56 )وابس ــه فن ــان کمیت کارشناس
ــه  ــت. دبیرخان ــده اس ــن ش ــک(، تدوی ــت ریس 262 )مدیری
هــر دو کمیتــه بــر عهــده ی موسســه ی اســتاندارد انگلســتان 

می باشــد.  )BSI(
ــط عمومــی و  ــر رواب ــژادی - دفت  ترجمــه:  میــالد صــادق ن

ارتباطــات بین الملــل
2019 ISO news- July :منبع

شناخت ریسک با استاندارد بین المللی جدید 
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درحالیکــه برخــی از بزرگتریــن شــرکت هــای جهــان ارزش 
مخاطــرات آب و هوایــی بــرای کســب و کارشــان را نزدیــک 
بــه یــک تریلیــون دالر ارزشــگذاری مــی کننــد، اثــر تغییرات 
اقلیمــی را نمــی تــوان نادیــده گرفــت. کســب و کارهــا نیــاز 
بــه انطبــاق دارنــد و یــک اســتاندارد بیــن المللــی بــه تازگــی 

منتشــر شــده تــا بــه آنهــا کمــک کنــد. 
آب و هــوای غیرقابــل پیــش بینــی، درجــه حــرارت در حــال 
افزایــش و آالینــده هــای گازهــای گلخانــه ای، همــه جنبــه 
هایــی از تغییــرات اقلیمــی اســت کــه مــی تواننــد بر کســب و 
کارهــا اثرگــذار باشــند و همزمــان مــی تواننــد فرصــت هایــی 
ــازمان  ــیون س ــر کنوانس ــزارش اخی ــد. گ ــاد کنن ــم ایج را ه
 )UNFCCC( ــی ــرات آب و هوای ــورد تغیی ــد در م ــل متح مل
نشــان داد کــه گروهــی از بزرگتریــن شــرکت هــای جهــان، 
بــا ارزش مجموعــاً 17 تریلیــون دالر، ارزش ریســک تغییــرات 
ــون دالر  ــدوداً 1 تریلی ــان را ح ــب و کارش ــر کس ــی ب اقلیم
ــوه  ــتاوردهای بالق ــر، دس ــوی دیگ ــد. از س ــرده ان ــرآورد ک ب
حاصــل از فرصــت هــای تجــاری را تقریبــاً بیــش از دو برابــر 

ارزیابــی کــرده انــد.
ــا  ــاق ب ــرای انطب ــوی ب ــای ق ــه ه ــتن برنام ــن داش بنابرای
تغییــرات اقلیمــی، کلیــد موفقیــت کســب و کار اســت.

اســتاندارد ISO 14090، انطبــاق بــا تغییــرات آب و هوایــی- 
ــزو  اصــول، الزامــات و دســتورالعمل هــا اولیــن اســتاندارد ای

در ایــن حــوزه اســت و هــدف از آن کمــک بــه ســازمان ها در 
ارزیابــی اثــرات تغییــرات آب و هوایــی و تعییــن هــدف بــرای 
انطبــاق موثــر اســت. همچنیــن ایــن اســتاندارد بــه آنهــا در 
ــه  ــی ک ــت ریســک و تصاحــب فرصــت های ــن و مدیری تعیی
تغییــرات آب و هوایــی مــی توانــد بــه همــراه داشــته باشــد، 

کمــک مــی کنــد.
ــازمان  ــه س ــد ک ــی ده ــه م ــی ارائ ــتاندارد چارچوب ــن اس ای
هــا را قــادر مــی ســازد تــا نســبت بــه انطبــاق بــا تغییــرات 
اقلیمــی حیــن طراحــی و اجــرای خــط مشــی هــا، راهبردهــا، 

برنامــه هــا و فعالیــت هــا توجــه کافــی داشــته باشــند.
ــرای  ــع ب ــتانداردی جام ــن اس ــه ای ــت ک ــن اس ــدف ای ه
انطبــاق بــا تغییــرات آب و هوایــی باشــد و کمیتــه در مــورد 
ــای  ــتورالعمل ه ــه دس ــد ک ــتانداردهایی کار کن ــر اس دیگ
ــب شــامل اســتاندارد  ــن مطل ــد. ای ــی کنن ــه م ــده را ارائ آین

ــت. ــزو 14092 اس ــزو 14091 و ای ای
ــال  ــه پورت ــورد ب ــن م ــات بیشــتر در ای ــرای کســب اطالع ب

ــد. ــه کنی ــانی www.iso.org مراجع ــزو در نش ای
 

منبع: پرتال ایزو
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ــازی،  ــان نوس ــامل مهندس ــه ش ــودرو ک ــت خ ــیعی از صنع ــف وس ــا طی ــترالیا ب ــتاندارد اس اس
درمانگرها،گــروه هــای حمایــت از معلــوالن و متخصصــان بهینــه ســازی خــودرو تعامــل دارد تــا 
ــرای معلــوالن را بهبــود بخشــد . نتیجــه  ــوری ب ــه وســایل نقلیــه موت ــوط ب اســتانداردهای مرب
ایــن ارتبــاط انتشــار اســتاندارد AS 3954:2019  بــا عنوان"کنتــرل هــای خودروهــای موتــوری- 

سیســتم هــای حمایتــی بــرای افــراد ناتــوان" بــوده اســت.
طبــق گــزارش  اداره آمــار اســترالیا 4 میلیــون اســترالیایی بــا ناتوانــی دســت و پنجــه نــرم مــی 
کننــد کــه تحــرک و یــا دسترســی آنــان بــه حمــل و نقــل عمومــی یــا خصوصــی را تحــت تاثیــر 

قــرار مــی دهــد.
طراحــی یــا اصــالح محصــوالت )از جملــه خودروهــا( بــه افــراد معلــول ایــن امــکان را مــی دهــد 
تــا بــه فعالیــت هــای روزانــه خــود پرداختــه و ازامکاناتــی  مشــابه ســایر اســترالیایی هــا بهــره 

منــد شــوند.
اســتاندارد تجدیــد نظرشــده معیــاری بــرای کنترلهــای خــودرو هــا بــرای افــراد معلــول تعییــن 
ــا محدودیــت هــای  ــر الزامــات عملکــردی تاکیــد دارد ت ــن اســتاندارد  بیشــتر ب ــد. ای مــی کن
طراحــی  کــه منجــر بــه یافتــن راه حــل اختصاصــی بــرای بــرآوردن نیازهــای خــاص راننــدگان 
بــا حداقــل الزامــات ایمنــی مــی شــود. الزامــات طراحــی در ایــن اســتاندارد  تنهــا بــه جنبــه 

هــای ایمنــی و انطبــاق بــا "قوانیــن طراحــی اســترالیا بــرای خودروهــا" محــدود شــده اســت.
ــرای  ــتاندارد ب ــن اس ــه ای ــت ک ــد اس ــازی معتق ــد بازس ــدس ارش ــس، مهن ــتین موری کریس
ــی و  ــاق  طراح ــل انطب ــتم قاب ــه سیس ــانی ک ــذاران ، کس ــرمایه گذاران ، بیمه گ ــدگان، س رانن
نصــب مــی کننــد و نیــز مســوالن حمــل و نقــل  مفیــد اســت. ایــن راهنمــا بــه طــور اخــص در 
برنامــه هایــی نظیر"طــرح  ملــی بیمــه ناتوانــی" کــه بــر یافتــن راه حــل هــای خــاص متمرکــز 

ــد. ــه دهــد، اهمیــت کلیــدی مــی یاب ــه مشــتریان ارای ــا نتایــج بهتــری را ب اســت ت
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بــا توجــه بــه خیــز کمبــود انــرژی و گرمایــش جهانــی، در 
ــه فنــاوری هــای  حــال حاضــر کشــورها توجــه بیشــتری ب
انــرژی پــاک و اســتفاده از فنــاوری ســبز در صنایــع دارنــد. 
نســخه مــاه مه/ژوئــن 2019 مجلــه ایزوفوکــوس بــه هرچیــز 

پــاک، ســبز و پایــدار اختصــاص دارد.
مدیرعامــل شــورای اســتاندارد هــای کانــادا، چانتــال گوآی، 
در مقدمــه ســخنرانی خــود اینگونــه مــی نویســد: "نیــاز بــه 
ــاب  ــک انتخ ــر ی ــی، دیگ ــرات آب و هوای ــا تغیی ــاق ب انطب
نیســت، بلکــه یــک ضــرورت اســت. فرصتــی بــرای نــوآوری 
ــه  ــی ســبز را ارائ ــه زندگ ــای بین ــاوری ه ــا فن محیاســت ت
داده و مطمئــن شــویم کــه محیــط زیســت ســاخته شــده، 

انعطــاف پذیــر اســت.
نســخه اخیــر مجلــه ایزوفوکــوس تجزیــه و تحلیــل دقیقــی 
از مســائل کلیــدی ارائــه مــی دهــد کــه بــر فنــاوری هــای 
ســبز تاثیرگذارنــد – از آلودگــی تــا تغییــرات آب و هوایــی- 

و همچنیــن آخریــن دســتاوردهای فنــاوری از سراســر جهــان، 
از جملــه کانــادا، کاســتاریکا و اســترالیا.

ــده  ــگاه ش ــذار ن ــاوری اثرگ ــن فن ــه چندی ــماره ب ــن ش در ای
ــی از  ــد. یک ــی کنن ــک م ــبز" کم ــدف "س ــق ه ــه تحق ــه ب ک
رویکردهــا ارائــه شــده در یکــی از مقــاالت در مــورد راه حــل 
ــه  ــه نتیج ــت ک ــی اس ــاک در جای ــای پ ــاق گازه ــای اج ه
پیشــرفت هــای تکنولوژیکــی در افزایــش تعــداد مــدل هایــی 
ــاز،  ــا اجــاق هــای ســنتی و آتــش ب اســت کــه در مقایســه ب
آالیندگــی کمتــری تولیــد کــرده انــد. همچنیــن ایــن شــماره 
متضمــن فنــاوری هــای پایــدار نویــن و اقداماتــی اســت کــه 
در حــوزه هــای گســترده ای همچــون خودروهــای الکتریکــی، 
ایمنــی مدیریــت فاضــالب و مدیریــت زیســت محیطــی 

ــد. قراردارن
ــانی  ــه نش ــزو ب ــال ای ــن در پرت ــورت آنالی ــه را بص ــن مجل ای

بخوانیــد.  www.iso.org

کــدام فنــاوری هــا بــرای زندگــی ســبز 
بــه مــا کمــک مــی کننــد؟ 
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کــدام فنــاوری هــا بــرای زندگــی ســبز 

بــه مــا کمــک مــی کننــد؟








