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حفاظت از زمین با استانداردها



زمین یک منبع فناناپذیر حیات در منظومه نامتناهی خورشیدی

است .زندگی روی زمین به انرژی خورشید وابسته است .هرچند طی قرن
گذشته انسان و فعالیت های وسیع صنعتی ناشی از تمدن مدرن ما مقادیری
به گازهای گلخانه ای طبیعی زمین افزوده اند که بر آب و هوا و تمام اشکال
حیات تبعات منفی داشتهاند .درعینحال رشد سریع جمعیت و شهرسازی

ادی نجوروگ ،رییس

ISO

وسیع بهرهگیری مسوالنه از منابع محدود را میطلبد.
برای کاهش تاثیرات انسانی برزمین مان نیازمند اراده سیاسی ،اقدامات
متمرکز و ابزارهای مناسب هستیم .استانداردهای بین المللی یکی از این
ابزارها هستند .استانداردهایی که توسط سه سازمان  ISO,IEC,ITUتدوین
میشوند راهحلهای آزموده و واقعی برای چالشهای فنی ارایه میدهند.
استانداردها عمدتا اشتراکگذاری وسیع دانش فنی میان کارشناسان خبره
در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به طور یکسان فراهم

ین بیااو شاو ،رییس

IEC

می آورند .استانداردها همهی جنبه های صرفه جویی انرژی ،کیفیت آب و
هوا را شامل می شوند و پروتکل ها و روش های اندازهگیری استاندارد شده
را وضع میکنند .استفاده گسترده استانداردها از تبعات تولید و فرآیندهای
صنعتی کاسته ،استفاده مجدد از منابع محدود را فراهم نموده و بازدهی
انرژی را ارتقا میبخشد.
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پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
به مناسبت روز جهانی استاندارد
در حال حاضر ،توجه به تأثیر فعالیتهای انسانی در

حاال که بشر به این صدمات و لطماتی که به زمین وارد

محیط زیست بهعنوان بستر حیات اجتماعی انسانها،

کرده است واقف شده و خودش را تهدیدی برای آیندهاش

محافظت از تنوع زیستی و بازسازی طبیعت به بحرانی

یافته است ،باید استانداردهایی جدید برای زندگیاش

جهانی و فراگیر مبدل شده است و در صورتیکه چارهای

تعریف کرده تا بیش از پیش به محیط زیست خود آسیب

اندیشیده نشود ،بشر با فاجعه عظیمی روبرو میشود که

نرساند.

حیات او را بر روی زمین ،تنها سیارهای که خانه ماست،

بدون تردید ،استفاده از استانداردها بهعنوان نقشه

ناممکن خواهد ساخت .در عبور از این بحران ،استانداردها

راه اجرای قوانین برای حفظ زمین در سراسر جهان بسیار

بهعنوان ابزارهای الزم و مفید برای حفاظت از زمین و

تأثیرگذار خواهد بود .با نگاه اخالقمدارانه به محیط

متعادل کردن مصرف ما با منابع و نیازهای طبیعت،

زیست ،به یاد داشته باشیم محیط زیست ،امانتی است که

راهحلهایی منحصر به فرد ارائه میدهند.

باید آن را به آیندگان ،صحیح و سالم تحویل دهیم.

زمین پیش از پیدایش تمدنهای بشری و پیشرفت روز
به روز او ،بر پایه استانداردهای خدادادیاش ،میلیونها

به قول سهراب سپهری:

سال بود که در صلح با خود به حیاتش ادامه میداد .ما با

"یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد"

تمدنهایمان و امروزه صنعتیشدن زندگیمان ،لطمهای به
این استانداردها زده و چرخهی طبیعت را نامتوازن کردهایم.

نیره پیروزبخت
مهر 9911
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پیام دبیرکل سازمان بین المللی استاندارد ()ISO
به مناسبت روز جهانی استاندارد

همکاران و دوستان گرامی!
افتخار دارم روز جهانی استاندارد را به شما تبریک

قدرتمندی برای تحقق این مهم هستند و استفاده

بگویم .این روز یکی از مهمتـرین روزهای سال برای جهان

گسترده از آنها سبب بهبود بهرهوری انرژی ،کاهش اثرات

استاندارد است .این فرصت مغتنمی برای ما در سازمان ایزو

صنایع بر محیط زیست و تسهیل گسترش فنآوریهای

است که همراه با همکارانمان در سازمانهای  IECو ITU

جدید میشود.

از زحمات هزاران کارشناس استاندارد که سخاوتمندانه

استانداردها هیچگاه تا این حد در ایجاد آینده پایدار

وقت و تخصص خود را صرف تدوین استاندارد میکنند،

برای همگان سودمند نبودهاند .شما ،اعضای ما و طیف

سپاسگزاری نمائیم.

گسترده جامعه فنی نقش کلیدی در این چشم انداز ایفا

شعار امسال "حفاظت از زمین با استانداردها" است .با
فشار روزافزونی که بر منابع زمین وجود دارد ،حفاظت و
نگهداری از آنها برای نسلهای آینده را ضروری میکند.
همه ما باید اقداماتی برای حفاظت از سیاره خودمان

میکنید.
بنابراین از این فرصت استفاده میکنم و از تعهد و
فداکاری یکایک شما سپاسگزاری نموده و برایتان روز
جهانی استاندارد پربار و موفقیت آمیز آرزو دارم.

انجام دهیم که استانداردهای بینالمللی مـربوط ،ابـزارهای

سرجیو موجیکا
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پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهانی استاندارد
حفاظت از زمین با رعایت قوانین استاندارد
« تنها یک زمین وجود دارد » و برای حفظ آن ،استفاده
از استاندارد یک الزام عمومی و البته اساسی است.

حفظ محیط زیست که بر اساس منافع ملی و منطقهای
باشد.

با توجه به مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست در

از این رو برای کاهش تاثیرات انسانی بر زمینمان

جهان نیازمند برنامهریزی کنترل مواد آالینده محیط زیست

نیازمند اراده سیاسی ،اقدامات متمرکز و ابزارهای مناسب

و حفاظت از محیط زندگی برای نسلهای آینده هستیم که

هستیم که استانداردهای بینالمللی یکی از این ابزارها

این حفاظت جلوگیری از تخلیه مواد آالینده در اقیانوسها،

هستند.

دریاها و محدود کردن ساخت و استفاده از مواد شیمیایی را
شامل میشود.

امسال شعار روز جهانی استاندارد «حفاظت از زمین با
استانداردها» است که استفاده از آن تبعات تولید و

حفظ و نگهداری محیط زیست امروزه به عنوان

فرآیندهای صنعتی را کاسته ،استفاده مجدد از منابع

مسئولیتی است که کل جهان را در بر میگیرد بهطوریکه

محدود را فراهم نموده و بازدهی انرژی را ارتقا میبخشد.

تمامی کشورها و آحاد مردم در حفظ و سالمت زمین

ما نیازمند برخورداری از زمین پاک و معطوف به بهبود

احساس تکلیف و وظیفه میکنند .همچنین به منظور اعمال

شرایط انسانی هستیم و در این مسیر همراهی با

یک سیاست جهانی برای محیط زیست باید ضوابط و

استاندارد و اجرایی شدن قوانین مترقی آن مسیر را

مقررات و قواعدی اجرایی و حقوقی وجود داشته باشد .به

هموارتر و کوتاهتر خواهد کرد.

طور کلی همکاری و هماهنگی چند جانبه بین کشورها
مقدمهای است برای برپایی و برقراری روابط پایدار جـهت

عیسی کالنتری
مهر 9911

4


روز جهانی استاندارد /مهر 9911

حفاظت از زمین با استانداردها
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یادداشت سردبیر
محمد صابری ،مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

این روزها جهان گرفتار پدیده و بحران فراگیر

زمین یک منبع فناناپذیر حیات در منظومه نامتناهی

ویروس کروناست و در حال حاضر نیمی از جمعیت

خورشیدی است که برای حفاظت و کاهش تاثیرات

جهان در اغلب کشورها در قرنطینه به سر میبرند و این

انسانی بر منابع آن نیازمند اراده سیاسی ،اقدامات

پاندمی بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی

متمرکز و ابزارهای مناسب هستیم و همه ما باید برای

و خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

حفاظت از سیاره خودمان اقداماتی انجام دهیم.

شیوع ویروس کووید  91با وجود تمام مشکالتی که

در این شرایط ارزش استانداردها در ایجاد آینده

برای کشورهای مختلف ایجاد کرده ،برای مجموعههایی

پایدار برای همگان سودمندتر و استفاده از استانداردها

که در مقابل بروز بحرانها و چنین تغییراتی آمادگی

تبعات تولید و اثرات صنایع بر محیط زیست را کاسته و

الزم را داشتهاند فرصتی شده تا برای تامین منافع خود

استفاده مجدد از منابع محدود را فراهم نموده است.

موثر عمل کنند.
در این شرایط از پیشبینیهای ضروری ،تغییر الگوی
عملیاتی و فرآیندهای اجرایی در تمامی ابعاد است.

امید میرود با ابزارهای قدرتمندی چون استانداردها
بهتر بتوانیم از این موهبت الهی استفاده کنیم و امانتدار
خوبی برای آیندگان باشیم.

برای نمونه در چند دهه اخیر و در حوزه بینالملل شاهد

سازمان ملی استاندارد ایران در این فرآیند تالش

استانداردسازیها ،قانونگذاریها ،پیمانهای جهانی و

میکند تا به دنبال اجرای راهبردی متفاوت تر و بهتر از

منطقهای در جهت کاهش گازهای گلخانهای و آلودگی

گذشته برای خود و سایرین باشد و در این مسیر نقش

محیط زیست در جهان بودهایم ،با این حال زمین روز به

کلیدی خود را در چشم انداز آینده فراموش نمیکنیم.

روز آلودهتر ،گرمتر و فشار بر منابع آن روزافزون
میشود.

مهر 9911
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ایمنی و سالمت مردم برای سازمان ملی استاندارد ایران مهم است
نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران

به رسم ادب و به پاس تالش پزشکان ،پرستاران و

در ابتدا هفته استاندارد و روز جهانی استاندارد را به

کادر درمان کشور که به حق حیات دوبارهای به بیماران

تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صاحبانصنایع ،شرکت-

کرونایی بخشیدند صمیمانهترین درودها و دعاهایم را

های بازرسی همکار ،آزمایشگاهها و در مجموع به همه

نثارشان میکنم.

آحاد جامعه به ویژه خانواده بزرگ استاندارد تبریک

خاطره عطوفت و مهربانی دستان شفابخش و

میگویم.

نگاههای امیدبخش همواره برای بیمارانی که صحت و

همه ساله رهبر معظم انقالب ،متناسب با شرایط کلی

سالمت دوبارهشان را مدیون دانش ،کوشش و حس

حاکم بر کشور ،سال را به نامی مزین میکنند تا این

مسئولیتپذیری شما هستند به یادگار باقی خواهد ماند.

مهم بتواند در سرلوحه برنامهریزیهای مسئوالن و مردم

باشد که در پناه او که نامش دوا و ذکرش شفاست
همیشه شاد و شفابخش ،با محبت و سالمت بمانید...

قرار گیرد.
معظم له باری دیگر با اولویت قرار دادن اقتصاد

به مناسبت هفته استاندارد با نیره پیروزبخت ،رییس

کشور و رونق آن ،سال  9911را جهش تولید نامیدند که

سازمان ملی استاندارد ایران گفتوگویی کردیم که در

پیش شرط این جهش اقتصادی بهطورحتم رعایت

ادامه مشروح آن را میخوانید:

استانداردها است و توجه به تولید باکیفیت ،توسعه

 ضمن تبریک روز جهانی استاندارد ،نخستین

صادرات و رونق فضای اقتصادی را به دنبال خواهد

سئوال را با استاندارد و جهش تولید آغاز کنیم.

داشت.

سازمان استاندارد در سال جهش تولید چه برنامه-
هایی را دنبال کرد؟

در این میان بیتردید سازمان ملی استاندارد ایران به
عنوان یکی از اجزای تاثیرگذار بخش دولتی بر حــسب
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وظایف قانونی خود همواره همراه بخش تولید و

با نیازها و خواستهای تولیدکنندگان آشنا شد که نتایج

صنـعت بوده و با اجرای استانداردها زمینه حمایت از

آن جلسات ،تدوین برنامهای برای ایجاد زیرساخت

تولید و رونق کاالی ایرانی و معرفی آن در سطح جهانی

جهش تولید ،از شروع روزهای کاری امسال بود.
استانداردهای

را فرآهم نموده است.

تدوین

شده

برای

کمک

به

در این شرایط استانداردهای ملی و بینالمللی به

تولیدکنندگان داخلی و تجار در سال جهش تولید مورد

عنوان ابزاری برای ارتقای سطح کیفیت تولید ،نقش

بازبینی قرار گرفت چرا که استانداردها برای شرایط

اساسی و تاثیرگذاری در تقویت موتور اقتصاد کشور و

عادی نوشته شده و سختگیرانه نیست اما با این وجود

در نتیجه افزایش و جهش تولید ایفا نماید.

الزم بود تدابیری برای شرایط بحرانی و حساس به
منظور تأمین سریع کاالهای اساسی و پرمصرف جامعه

 حمایت از تولید پیش شرط جهش تولید است؛
در این باره چه اقداماتی در سازمان استاندارد

از طرفی با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط
تصمیماتی برای رفع مشکالت تولیدکنندگان و

صورت گرفته است؟
این سازمان سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با
نمایندگان انجمنهای صنعتی ،صنفی و تولیدی کشور،

صادرکنندگان با محوریت ایمنی و سالمت افراد جامعه
همراه با افزایش سطح کیفی درنظر گرفته شد.

 یکی از تاکیدات رهبر معظم انقالب در سال

مهمی در گسترش تجاریسازی محصوالت دانشبنیان و

جهش تولید ،حمایت از محصوالت دانشبنیان است،

راهیابی این محصوالت به بازارهای داخلی و بین المللی

سازمان

استاندارد

برای

تجارت

محصوالت

دانشبنیان و فناوریهای نوین چه اقداماتی را انجام
داده است؟
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اتخاذ شود.

فرآیند استانداردسازی و صدور گواهی محصوالت
دانشبنیان در سال جهش تولید با شتاب بیشتری در
سراسر کشور گسترش خواهد یافت .این گواهیها نقش

دارد.
با بازنگری و تصویب شیوهنامه ارزیابی محصوالت
دانشبنیان گام اساسی در راستای شفافیت ،چابک
سازی و روانسازی فرآیند ارزیابی برداشته شد ،به
نحوی که راه برای ورود به بازارهای ملی و بین المللی
هموار خواهد شد.

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

سازمان ملی استاندارد ایران در تالش است با تالش
مضاعف در حوزه محصوالت دانش بنیان ،نقش خود را

باشد که در پناه او که نامش دوا و ذکرش شفاست
همیشه شاد و شفابخش ،با محبت و سالمت بمانید...

در افزایش شتاب علمی کشور و مقابله با تحریمهای

رعایت پروتکلهای بهداشتی و برنامههای اعالمی

ظالمانه ایفا کند .به همین منظور ،امسال صدور گواهی

ستاد ملی مقابله با کرونا در سازمان ملی استاندارد

انطباق برای دستکم  12محصول دانشبنیان را در

ایران نخستین اقـدامی بـود که از هـمان ابتدای

برنامه دارد ،این در حالی است که در دو سال گذشته نیز

شیـوع این ویروس صورت گرفت .همچنین بخشهای

در مجموع  12گواهی انطباق محصوالت دانشبنیان

مختلف سازمان ملی استاندارد ایران با تمام توان خود

صادر شد.

در کنار سایر نهادهای ذی ربط برای مقابله با ویروس
کرونا از هیچ کوششی دریغ نداشتند.

 همه دنیا درگیر پاندمی کرونا شدند و دولتها

سیزده استاندارد ملی تجهیزات پزشکی و حفاظت

برای عبور از این بحران برنامههای متعددی را

شخصی برای مقابله با این ویروس تدوین شده و به

ترسیم و پیاده کردند .سازمان ملی استاندارد ایران

صورت رایگان در دسترس متولیان تولید این محصوالت

چه راهکارهایی برای مقابله با بحرانهای احتمالی به
ویژه اپیدمی کرونا داشته است؟
به رسم ادب و به پاس تالش پزشکان ،پرستاران و
کادر درمان کشور که به حق حیات دوبارهای به بیماران
کرونایی بخشیدند صمیمانهترین درودها و دعاهایم را
نثارشان میکنم.

خاطره عطوفت و مهربانی دستان شفابخش و
نگاههای امیدبخش همواره برای بیمارانی که صحت و
سالمت دوبارهشان را مدیون دانش ،کوشش و حس
مسئولیتپذیری شما هستند به یادگار باقی خواهد
ماند.

قرار گرفت .این استانداردها شامل دستکشهای
پزشکی ،جراحی و معاینه یکبار مصرف ،وسایل حفاظت
تنفسی و ماسکهای یکبار مصرف ،پوششها و گانهای
جراحی و مواد ضدعفونی کننده بود.
این استانداردها با تالش محققان پژوهشگاه استاندارد و
طرح و بررسی در کمیتههای ملی تدوین استانداردهای
مربوطه با حضور متخصصان تدوین استاندارد به تصویب
رسیده است.
امید است ،با همراهی همه ارگانها و تالش همگانی
در رعایت ضوابط بهداشتی ،بهزودی کرونا را شکست
دهیم.
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 با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم

شاخص جدیدی به نام تعداد پروانه کاربرد حد مجاز

رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده

آالیندهها در محصوالت کشاورزی برای ارتقای کیفیت و

طبیعتاً اولویت با کسب و کارهایی است که میتواند

ایمنی در برنامه سالیانه ادارات کل استاندارد استانها

به افزایش تولید ملی کمک کند .سازمان استاندارد
چه برنامهای برای کمک به ارتقای کیفیت محصوالت
خانگی و روستایی دارد؟
سال گذشته برای تحقق شعار رونق تولید نیز
مصوبهای برای مشاغلخانگی از شورای عالی استاندارد
اخذ شد تا با همکاری وزارت تعاون و معاونت امور زنان
ریاست جمهوری ،گواهی انطباق به مشاغل خانگی داده
شود تا محصوالتشان را راحتتر به فروش برسانند.

به منظور ساماندهی ارزیابی و صدور گواهی اظهاریه
انطباق برای محصوالت تولیدی مشاغل خانگی موافقت و
مقرر شد سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تولید و
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی به جز مواد غذایی و
فرآوردههای مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد،
بر اساس روشهای اجرایی و دستورالعملها محصول
مورد نظر را ارزیابی و نسبت به صدور گواهی ارزیابی
اظهاریه انطباق یا تایید نوع اقدام نمایند همچنین مقرر
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شد فهرستی از اولویتها تهیه و در مرحله اول بر اساس
آنها ارزیابی انطباق انجام و گزارشی از چگونگی روند
کار به شورای عالی استاندارد ارائه شود .برای حمایت از
تولیدات روستایی برای نخستینبار در سال جهش تولید

افزوده شده است که این اقدام عالوه بر ارتقای کیفیت
تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصاد مقاومتی را عملیاتی
میکند.
این اقدام موجب میشود در همه ادارات کل استانی
اهتمام الزم برای بازرسی آزمون نمونه ارزیابی انطباق،
بررسی مطابقت محصوالت کشاورزی تولیدی با ضوابط
محصول سالم ،برگزاری کمیته عالیم برای اعطای پروانه
استاندارد و اعطای پروانه استاندارد تشویقی محصول
سالم به کار گرفته شود.
سال گذشته  922پروانه کاربرد نشان حد مجاز
آالیندهها در محصوالت کشاورزی در سطح کشور صادر
شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری 922
پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهها در محصوالت
کشاورزی صادر شود.
فعالیت هماهنگ دو دستگاه اجرایی (سازمان ملی
استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی) در همه استانها
موجب شد که شاهد رشد چشمگیر موفقیت زنان
کشاورز در زمینه دریافت پروانه استاندارد داشته باشیم
به این ترتیب ،خریداران این محصوالت نیز با خاطری
آسوده این محصوالت را خریداری خواهند کرد.
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 با توجه به رشد تولید داخل کنترل و نظارتها با

دوره جلسات شورای عالی استاندارد مبادرت ورزیدند،

همان حساسیتی و دقتی که مدنظرتان است صورت

در این شورا سیاستهای کالن سازمان ملی استاندارد

میگیرد؟

بررسی شد و شرح وظایف پژوهشگاه استاندارد که بر

ایمنی و سالمت مردم برای سازمان ملی استاندارد
ایران مهم است و به هیچ عنوان توصیه پذیر نیستیم.
این سازمان چندین سال است که در جهت حمایت از
سالمت مردم طرح کنترل بازار را با نمونهبرداری از
واحدهای مختلف در دستور کار خود قرار داد داده و در
هفت سال گذشته هر سال حدود  902هزار واحد صنفی
بازرسی شده است.

کنترل

و

بازرسی

شهربازیها،

مهدکودکها،

زمینهای بازی ،ایستگاههای گاز سوخت مایع ،تله
کابین ،تله سی یژ و بسیاری دیگر را در برنامه داریم و
این درحالی است که اگر اعتبارات اجازه میداد حجم
بیشتری را کنترل میکردیم تا کاال و خدمات بیکیفیت
به دست مردم نرسد.

 برنامههای سازمان ملی استاندارد ایران طبق

مبنای قانون جدید سال  10باید در این شورا مصوب
شود ،به تصویب رسید.

هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد  01مردادماه
با حضور معاون اول رییسجمهوری و وزیران عضو
برگزار که در آن به پنج دستور کار رسیدگی شد که از
جمله آنها استاندارد اجباری عسل و سبوس گندم بود.

همچنین مقرر شد ،موضوع استاندارد عسل با مسوولیت
وزارت جهادکشاورزی مشمول استاندارد اجباری شود
که در فاز نخست ،تولیدات صنعتی عسل را شامل
میشود.

سبوس گندم که به عنوان ماده اولیه خوراک دام
مورد استفاده قرار میگیرد ،حدود  92سال است که
مشمول استاندارد اجباری است ،اما برخی مسووالن
خواستار خروج آن از شمول استاندارد اجباری بودند که
در نهایت با این خواسته موافقت نشد.

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در شورای

تدوین استاندارد اجباری تجهیزات آزمون معاینه

عالی استاندارد به تصویب میرسد .مصوبات آخرین

فنی خودروها ،دیگر موضوع مورد رسیدگی در جلسه

جلسه شورای عالی استاندارد که در مرداد امسال

شورایعالی استاندارد بود که مقرر شد برنامه

برگزار شد چه مواردی بود؟
دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به برگزاری هفت

اولویتبندی و رسیدگی به آن تهیه شود تا در جلسه
آینده شورای عالی استاندارد اجباری آن اعالم شود.
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موضوع تدوین استانداردهای تجهیزات دفاعی

و مجمع بینالمللی تایید صالحیت ) (IAFبود که در

وزارت دفاع نیز در جلسه شورای عالی استاندارد مطرح

حقیقت مجامع تایید صالحیت بینالمللی هستند از

و موافقت شد ،براساس ماده سه قانون استاندارد ،وزارت

دیگر افتخارات بینالمللی سازمان است.

دفاع به تدوین استانداردهای مربوطه بپردازد و سازمان
ملی استاندارد نقش ناظر در این زمینه را ایفا کند.

 این عضویتها چه کمکی به بخش صادرات
میکند؟

 جایگاه استاندارد در مجامع بینالمللی در چه

موافقتنامههایی در زمینههای سیستم مدیریت

سطحی قرار گرفته است؟ آیا شرایط تحریم و

کیفیت ،سیستم مدیریت انرژی ،ایمنی غذایی و زیست

پاندمی کرونا باعث تغییری در حفظ جایگاه ایران

محیطی ،همچنین ایمنی و بهداشت شغلی با مجامع یاد

در ایزو شده است؟

شده امضا شده و گواهینامههای صادره از سوی ایران در

نقطه عطف تالشهای بینالمللی سازمان استاندارد
انتخاب مژده روشنطبری ،نماینده جمهوری اسالمی

از طرفی امضای تفاهمنامههای متعدد همکاری بین

ایران به سمت ریاست کمیته کشورهای در حال توسعه

سازمان با کشورهای منطقه و همسایگان به تسهیل

ایزو ) (DEVCOبرای دوره  0209-0200توسط شورای

صادرات به این کشورها کمک میکند.

بینالمللی استاندارد بود.

هرچند با هر یک از پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا

ریاست کمیتهای که بیش از  992عضو دارد نه تنها در

در گذشته تفاهمنامه همکاری داشتیم ،اما با امضای

ساختار ایزو بلکه در تقویت همکاریهای دوجانبه و

توافقنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی یاد

منطقهای سازمان و کشور تاثیرگذار است.

شده در آبان پارسال ،مسئوالن سازمان ملی استاندارد

روزی که پیشنهاد این انتخاب را به عنوان یکی از

نیز در جلسات دو طرف حاضر میشوند و به رد و بدل

اعضای ایزو اعالم کردم مورد استقبال شورای ایزو قرار

کردن استانداردها ،مقررات ارزیابی انطباق ،نحوه

گرفت .بیشک کسب اعتماد و آرا اعضای ایزو در شرایط

رسیدگی به محمولههای صادراتی و وارداتی و غیره

کنونی که دشمنان از هر بزنگاهی برای به انزوا کشیدن

میپردازند که کمک ویژهای به تسهیل تجارت فیمابین

ایران چشمپوشی نمیکنند ،نتیجه مساعی ،اعتبار

خواهد بود.

بینالمللی و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران بوده
است.
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 82کشور جهان قابل پذیرش خواهد بود.

در همین راستا شناسایی نهادهای ارزیابی انطباق
کشورهای اوراسیا ،بازنگری مقررات فنی واردات،

سازمان ملی استاندارد ایران با وجود همه مشکالت و

ارزیابی انطباق ،بهبود و توانمندسازی فرآیندها در بستر

تحریمهای بین المللی در دو سال اخیر توانست همچنان

فناوریهای نوین ،توسعه مکانیزاسیون فرآیندهای

رتبه  09خود را در بین  909کشور عضو سازمان

صدور گواهی صادرات و واردات نیز از جمله اقدامات

بینالمللی استاندارد را حفظ کند.

صورت گرفته است.

عضویت در هیأت مدیره فنی سازمان بینالمللی

در شرایط کنونی صادرات در اولویت قرار دارد که

استاندارد ( ،)ISOعضویت در هیـات مدیره موسسه

مورد توجه دولتمردان نیز هست به همین منظور

استانداردسازی و اندازهشناسی کشورهای اسالمی

سازمان ملی استاندارد ایران برای توسعه صادرات،

( )SMIICعضویت در مجامع سه سازمان بینالمللی

تسهیالتی را در تأمین مواد اولیه ،حد واسط ،تجهیزات

اتحادیه تایید صالحیت آسیا و اقیانوسیه )،(PAC

خطوط تولید محصوالت صادرات محور در قالب بسته

اتحادیه بینالمللی تایید صالحیت آزمایشگاهی ILAC

حمایتی ارائه کرد.
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به منظور بهبود عملکرد نظارتی و ایجاد هم افزایی،
جلسات مشترکی با دستگاههای مرتبط با صادرات و

 نگاه شما به استاندارد و ارزشهای اخالقی و
فرهنگی چیست؟

واردات برگزار کردیم و در این خصوص از توان انجمنها

توسعه پایدار جامعه در گرو سالمت اجتماعی آن

نیز استفاده میکنیم تا با همکاری با سازمان ملی

است .امروزه شاخصهای اجتماعی نظیر حقوق

استاندارد ایران بازار برای کاالهای بیکیفیت ناامن شود.

شهروندی ،مسئولیت اجتماعی ،سالمت اجتماعی و
کدهای اخالقی در سازمانها بیش از پیش اهمیت یافته

 ضرورت افزایش سطح نقش آفرینی ایران در

است .از این رو استانداردهای جدیدی در کنار

استاندارد حالل جهان به چه میزان است؟

استانداردهای صنعتی برای تولیدات و خدمات تعریف

از مجموع  99کشور اسالمی تنها  99کشور عضو

شده است .به عنوان نمونه ایزو  00222برای

هیات مدیره موسسه استانداردسازی و اندازهشناسی

استانداردهای مسئولیت اجتماعی تعریف و طراحی شده

کشورهای اسالمی ( )SMIICهستند که ایران نیز عضو

است و امروز در سطح جهانی به آن عمل میشود.

هیات مدیره این موسسه است.

تعریف این استانداردها در حوزههای مختلف و ایجاد

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای انجام وظایف

دستگاه مجری و نظارتی مناسب با آن میتواند در

خود از اواخر دهه  82به شکلی منسجم در تدوین

افزایش کیفیت فعالیتهای سازمانها و در نتیجه بهبود

استانداردهای حالل و ایجاد ساختار انطباق در سطح

کیفیت زندگی موثر باشد.

ملی و بهویژه در سطح کشورهای عضو سازمان

سازمان ملی استاندارد ایران میتواند در کنار

همکاریهای اسالمی ( )OICمشارکت فعال داشت تا

استانداردهای صنعتی به این مهم اهتمام ورزد و با

ضمن تضمین حقوق اولیه هموطنان مسلمان در سطح

تعریف شاخصهای استاندارد اجتماعی مناسب با

کشور بتواند از این حقوق بر پایه فقه جعفری در سطح

وضعیت کشورهای اسالمی نوآوری نموده ضمن توجه

بینالمللی با هدایت فقهی حضرت آیتاهلل عالمی

دادن همه دستگاهها به امور انسانی ،اجتماعی و حقوق

نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در

مردم در همه فعالیتها در بومیسازی استانداردهای

تدوین استاندارد غذای حالل و ارائه بیش از 902

بینالمللی متناسب با ارزشهای ملی و دینی گام بردارد.

پیشنهاد به سازمان همکاریهای اسالمی ( )OICو
توفیق انطباق این استاندارد با فقه جعفری به میزان
بیش از  11درصد دفاع نماید.
امروز گواهی حالل از سوی بسیاری از کشورها از
جمله روسیه ،ارمنستان و ازبکستان از فعاالن اقتصادی
و تولیدکنندگان کشورمان مطالبه میشود و در نظر
داریم تا با سرعتبخشی به آن ،به توسعه صادرات
غیرنفتی کشور سرعت بخشیم تا بتوانیم سهمی از بازار
 0122میلیارد دالری این تجارت را به خود اختصاص
دهیم.
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حفاظت از زمین با استانداردها
رقابت در طراحی پوستر روز جهانی استاندارد 0202

از سال  ،9118سه سازمان بین المللی ( ISOسازمان

 ،9910مقام اول برای ویدئو تهیه شده توسط محمد

بینالمللی استاندارد)( IEC ،کمیسیون بینالمللى برق و

خدادادی در سال  ،9918امسال نیز با هدف اعتالی نام

الکترونیک) و ( ITUاتحادیهی بینالمللی ارتباطات راه

سازمان و کشور عزیزمان بر آن شدیم که با پیگیری

دور) ،به مناسبت روز جهانی استاندارد  00مهر (94

بیوقفه اخبار برگزاری مسابقه برای اطالعرسانی دقیق و

اکتبر) ،برای ترویج استانداردسازی ،مسابقهای بینالمللی

گسترده ،حداکثر مشارکت را جلب نماییم.

در قالب تهیه ویدئو/طراحی پوستر برای این رویداد ویژه،

در  91فروردین ،رقابت امسال ،طراحی پوستر با

برگزار میکنند .بر اساس توافق این سه سازمان،

موضوع "حفاظت از زمین با استانداردها" اعالم شد.

مسئولیت برگزاری این رقابت هر سال به عهده یکی از

بالفاصله ،فراخوانهای پوستری و مجازی آن تهیه و به

این سه سازمان است که امسال این مسئولیت به عهده

صورت گسترده در پرتال سازمان ،سامانه استانداردنا و

 IECبود .روند رایج این رقابت به این شکل است که بعد

وب سایت انجمنهای هنری معتبر از جمله روز رنگ و

از پایان مهلت ارسال آثار (معموالً تا اواسط مرداد ماه)92 ،

ایران کارتون ،در دسترس عموم قرار گرفت.

پوستر یا  1ویدئو انتخابی داوران مسابقه ،از طریق
شبکههای

 15


اجتماعی

سازمان

همکاریهای

جهانی

در رقابت امسال  18اثر ارزشمند از  90طراح در
سراسر کشور دریافت شد.

استاندارد ( )WSCاطالعرسانی میشود و برای انتخاب 9

با پایان مهلت ارسال آثار در تاریخ  9مرداد دو اثر

اثر برتر ،رأیگیری عمومی آنالین از طریق سایت

طراحان ایرانی محسن جعفری از یزد و زهرا اصالنی از

 SurveyMonkeyصورت میگیرد.

اردبیل به همراه  1اثر طراحان خارجی توسط داوران

با توجه به سابقه درخشان سازمان در این رقابتها از
جمله کسب مقام اول برای پوستر رضا رحـیمیان در سال

 IECانتخاب و به رأیگیری عمومی گذاشته شد .این
رأیگیری به مدت  92روز به طول انجامید.

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

تمامی همکاران دفتر روابط عمومی و امور بینالملل با

همچنین به منظور حمایت و قدردانی از تالشهای

عزم راسخ و تالشهای بی پایان برای جمعآوری رأی ،از

طراحان و هنرمندان شرکتکننده ،مقرر شد تمامی آثار

طریق اقدامات مختلف نظیر اطالعرسانی در صفحات

دریافتی توسط چند داور خبره در سطح ملی مورد

اجتماعی شخصی و غیره ،برای آثار دو شرکتکننده

بررسی قرار گیرند که در این جلسه با حضور رییس

ایرانی رأی جمعآوری کردند که در نهایت پوستر محسن

سازمان ملی استاندارد ایران آثار محسن جعفری از یزد،

جعفری در جایگاه سوم و آثار دو طراح از هندوستان در

محمد خدادادی از زنجان و سعید حیدری از بیرجند ،به

جایگاه اول و دوم قرار گرفت.

ترتیب در جایگاههای اول ،دوم و سوم قرار گرفتند.

جایزه نقدی این مسابقه برای نفر اول  9122و برای

نکته قابل توجه در رقابت امسال ،استقبال همکاران

نفرات دوم و سوم 122 ،فرانک سوییس است .دریافت

سازمان از فراخوان طراحی پوستر روز جهانی استاندارد

جایزه نقدی مسابقه ،همانند سالهای قبل ،به دلیل عدم

بود که آثار ارزشمندی از سعید حسنی ،فائزه خلج ،لیال

وجود امکان انتقال وجه ،ملزم به انجام مکاتبات و

منطقی ،ژیال شجاعی ،محمد رضا بیگی و مهسا مددخواه

هماهنگیهای متعدد این دفتر با وزارت خارجه و دفتر

دریافت و به  IECارسال شد.

نمایندگی ایران در ژنو خواهد بود.

موفقیت جوانان هنرمند ایرانی در عرصه تبلیغ و ترویج مفاهیم استاندارد را برای
سومین سال متوالی به هموطنان تبریک می گوییم.
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ایران بیش از سایر کشورها به موضوع حالل اهمیت میدهد
آیت اهلل احمد مبلغی ،فقیه ناظر بر امر حالل

موضوع حالل از راههای دستیابی به اندیشه دینی در
ارتباط با یک مقوله اجتماعی است.اگر در واژگان و ادبیات
قرآنی به حالل بنگریم میبینیم حالل به عنوان یک واژه و
مفهوم با چند واژه دیگر پیوند خورده است .سوال این
است که رابطه حالل با مقوالت اجتماعی مهم دیگر
چیست؟
به تعبیر قرآن ،در آیه «کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَالالً طَیِّباً وَ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ »
«از آنچه خدا روزى شما کرده است که همه حالل و
پاکیزهاند .بخورید و از خدا که به او ایمان دارید پروا کنید
و حالل او را حرام مکنید».
کلمه طیّب ،واژهای است که در قرآن در جهت تقویت
واژه مرکزی و محوری حالل ذکر شده است و نه جدای از
آن و به صورت مستقل .اگر چیزی طیب نبود حالل نیست
و همیشه حالل موضوع آن چیزی است که طیب باشد و ما
به هیچ وجه بر اساس منطق قرآنی حالل غیرطیب نداریم.
نتیجه این میشود که چیزی که پاکیزه است ،حالل
است و در کنار آن یک چیزدیگری که آن هم حالل است
وجود دارد و اسم آن پاکیزهتر است .حالل در جهان
  17مفهوم پاکیزگی و سالمت را تداعی میکند و حتی برای
 غیر مسلمان و در آیات قرآنی ،حالل به مبحث رزق و
اقتصاد پیوند خورده است.
مسئلـه دیگر اخالق است ،وقتی بحث اخالق به مـیان

میآید کانونیترین نقطه که باز تولیدکننده اخالق،
تضمین کننده اخالق و معنا دهنده اخالق و کنترلکننده
نارواییهاست حتی عدالت را ایجاد میکند تقواست.
تقوا در قرآن باحالل طیب عجین است ،تقوا نقطه
اساسی اخالق است ،چیزی که امروزه حرکت استاندارد
به سمت آن رفته .اخالق بدون حالل معنا پیدا نمیکند.
امروزه استاندارد باید از اشیای ملموس فیزیکی فراتر
رفته و شامل گردشگری و اخالق هم هست.
مهمترین موضوع اخالق و رفتار ،استاندارد است.
رفتارها باید حالل و پاکیزه باشد از گناه به دور باشد.
حالل مفهوم محوری و مرکزی با این مفاهیم
اجتماعی و معانی گسترده دارد.
آلودگی در همهجا هست و چیزی نیست که بگوییم
در غذای ایرانی نیست یا در جای دیگری هست.
کارکرد حالل آن نیست که آلودگی را جدا کند
آلودگیها یا فیزیکی یا جسمی یا مربوط به میکروب
است .برخی آلودگیها ساخته دست بشر است.
تکنولوژی قدرتمند است .انسان با تکنولوژی در
طبیعت و خلقت دستکاری میکند .اما با این وجود
میزان دقت در محصوالت حالل در حال افزایش است.
ما در کشور ایران اسالمی هستیم که به موضوع
حالل بیش از دیگر کشورها اهمیت میدهیم.

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

بهرهگیری از تجارت حالل ما را از اقتصاد نفتی بی نیاز میکند

وحید مرندی مقدم ،معاون نظارت بر اجرای استاندارد

موضوع حالل از جنبههای مختلف قابل بررسی است

جهش تولید به مولفههای متعددی بستگی دارد که

که مهمترین آن با توجه شرایط تحریم و مسائل اقتصادی

یکی از مولفههای تاثیرگذار ،استاندارد است .و برای

در کشور ،درآمدهای ارزی است .این صنعت امروزه از

سرعت به تحقق جهش تولید باید بسترهای الزم در

گردش مالی حالل در دنیا بیش از  0122میلیارد دالر است

فرایندهای استانداردسازی را در حوزه تدوین،

که اگر ما بتوانیم حتی  1درصد از این بازار را هدفگذاری

تجدیدنظر استانداردها ،ارزیابی انطباق و تایید صالحیت

بکنیم حدود  901میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور

به گونهای باشد که بر این سرعت شتاب بیشتری بخشد.

میتوانیم داشته باشیم .این یعنی بیش از  0تا  9برابر نیاز

برای این منظور در سازمان ملی استاندارد روشهای

ارزی کشور که با توجه به اقدامات سازمان ملی استاندارد

جدیدی در قانون جدید آمده بطوریکه در ماده  04قانون

ایران در این خصوص بتوانیم همکاری دستگاههای ذیربط

تقویت و توسعه نظام استاندارد ،بحث اظهاریه انطباق را

از جمله وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی،

داریم به عبارتی با پیادهسازی ماده  04استانداردسازی

صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،تولیدکنندگان ،ارائه

را مردمی خواهیم کرد.

دهندگان خدمات را داشته باشیم ،دستیابی به  1درصد از

یعنی به جای اینکه ما نظارتهای سازمان ملی

سهم بازار حالل نه تنها آرمانگرایانه نیست بلکه به

استاندارد رو تنها جاری و ساری بکنیم به سمت

واقعیت بسیار نزدیک است .در این صورت است که

اظهارات واحدهای تولیدی رویم .این خود اظهاری

میتوانیم با اقتصاد حالل ،اقتصاد نفتی را برای همیشه

مسئولیتهای جدیدی برای واحدهای تولیدی به دنبال

کنار بگذاریم.

دارد و اظهار خالف در قانون مجازاتهای سنگین دیـده
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شده و ما میتوانیم با مردمیسازی استانداردسازی کمک

 0میلیون و  122هزار تن آالینده هیدروکربوری )،)CO2

کنیم که جهش تولید به تولید اتفاق بیفتد.

 0هزار تن آالینده نیتروژنی ( )NOXو  8هزار تن

سازمان بینالمللی استاندارد شعار امسال را «حفاظت

آالینده سـولفوری ( )SOXمنتـشر میشود این میـزان

از زمین با استانداردها» بنا نهاد .در سازمان ملی

آالیـنده تقریباً معادل  4میلیون بشکه نفت است که

برای زمین در حوزههای مختلف

ضرورت دارد برای حفاظت از زمین و هوای پاک با کمک

استاندارد ایران

فعالیتهایی شکل گرفت و استانداردهایی در حوزه
استانداردهای کیفیت آب کیفیت هوا و کیفیت خاک

کاهش مصرف سوخت میتواند از جنبه اقتصادی هم

استانداردهای تدوین شد .بیش از  992استاندارد ملی در

کمک شایانی داشته باشد .به همین منظور استاندارد

حوزه پسماندها و زباله سوزها تدوین شده است .همچنین

موتورخانهها را تدوین کردیم و در فاز اول بیش از 1

 19استاندارد برای تجهیزات انرژیبر مانند انواع یخچال،

هزار دستگاه دولتی را به لحاظ انتشار آالینده ها و

کولر ،اتو ،بخاری ،اتومبیل سواری و در مورد سامانهها و

مصرف انرژی مورد بازرسی قرار گرفت و امید است در

صنایع انرژیبر از جمله در مورد تعیین معیار مصرف انرژی

آینده بتوانیم موتورخانههای منازل شخصی و

کارخانجات سیمان ،فوالد ،شیشه ،نیروگاهها ،پاالیشگاهها

ساختمانهای مسکونی را نیز کنترل کنیم.

و  ...تدوین شده است.

زمین میراث نیاکان ماست و ما موظفیم که این زمین

با مطالعاتی که طی  4سال صورت گرفته است آالینده-

را که به ما به ارث رسیده به نحو شایسته و مناسبی با

های زیادی از صنایع مختلف انرژیبر منتشر میشود که

رعایت کامل استانداردها به نسلهای بعدی خودمان

بطورحتـم بـه زمیـن آسیـب میرساند به عنوان مثال از

واگذار کنیم.

تـعدادی از کـارخانجات پر مصرف صنعت سیمان بیش از
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نوآوری نقش میآفریند
سودابه یحیی زاده ،معاون تدوین و ترویج استاندارد

مفاهیم بکار گرفته شده در هر یک از شعارهای ملی و

جمله اموری هستند که میتوانند برپایه استاندارد ملی

بینالمللی همگی موید لزوم وحدت رویه و الزام به رعایت

یا بینالمللی استوار شوند و در این مرحله است که

توافقات و پروتکلهایی است که در سطح ملی و بین-

نوآوری نقش میآفریند .به واقع نوآوری میتواند منبع

المللی تبیین میشوند تا برای ساختن "زندگی امن تر و

اصلی برای رشد سودمند ،مدیریت هدفمند هزینهها،

بهتر برای مردم"موفق باشیم .در راستای تحقق این چشم

ارتقاء کیفیت و ارتقاء کسب و کار باشد و در این راستا

انداز اهدافی چون بهبود تغذیه ،توسعه کشاورزی سالم،

گام بعدی سازمانهای ملی و بینالمللی استاندارد این

مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی ،تأمین زیرساختهای

خواهد بود که با تولید و ارائـه استانداردهای کاربردی و

مناسب و مدیریت صحیح و به موقع بحرانهای زیست

راهنماهای تخصصی در زمینه آموزشهای مجازی،

محیطی و تغییرات اقلیمی را میتوان نام برد که هریک

روشهای اعتبار بخشی به تولیدات و محصوالت دانش

نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه و تعریف فرآیندهای مرتبط و از

بنیان ،پیشبینی تمهیدات تشویقی و حمایتی از

همه مهمتر هم افزایی و هماهنگی در اجرا میباشد و این

بنگاههای اقتصادی دانشبنیان و روشهای ارزیابی

مفهوم چیزی نیست جز استانداردها که سالهاست به

انطباق این محصوالت ،با تهیه مقررات فنی یا

عنوان تنها ابزار علمی مقابله با چالشها به کمک جوامع

استانداردهای الزم بر حسب مورد ،به روند عبور از

بشری آمدهاند و بدیهی است برای برون رفت از شرایط

شرایط اضطرار شتاب بخشند تا در سطح ملی و

بحرانی و حصول نتایج موفقیت آمیز نیز استفاده از

بینالمللی بتوان اقداماتی در خور توجه انجام داد.

استانداردها همواره راهگشا میباشند.

به منظور هم افزایی در سطح ملی و در راستای

در شرایط فعلی یکپارچگی مجازی در سطح جهان

جهش تولید هم اکنون نزدیک  94هزار استاندارد ملی

(بکارگیری سیستمهای مجازی) ،تولیدات محلی و خانگی،

برگرفته از استانداردهای بین المللی موجود میباشد که

آموزش مجازی (به منظور ارتقاء کسب و کار) ،کارکردن از

میتواند قابلیت دسترسی و بهرهگیری به عنوان

خانه یا دورکاری ،استفاده صحیح از فــضای مجازی برای

مستندات علمی برای توانمندسازی اقشار جامعه از

خرید از خــانه و متـناسبسازی فضای زندگی همگی از

جمله نوآوران دانش بنیان را فراهم آورد.
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مسیر سبز توسعه تجارت
مسلم بیات ،معاون ارزیابی کیفیت

یکی از اقدامات خوبی که در سازمان ملی استاندارد
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کاال بر اساس ویژگی محصول را صادر میکنیم.

طراحی شده است ،صدور گواهی برای کاالهای دانش

خوشبختانه با این تکـنیکها و روشهـا سعی

بنیان است که با همکاری مشترک با معاونت توسعه

کردیم که مسیر تجاریسازی کـاالهای دانـشبنیان در

فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته و شیوهنامهای را

عـرصه ملی به شـکل تولید انبوه با همکاری معاونت

برای آن تهیه کردیم.

علمی و فناوری ریاست جمهوری را فراهم کنیم.

در این شیوه نامه برای اینکه بتوانیم کار تجاری در

تسهیالت دیگری هم در بخش جهش تولید مدنظر

ارتباط با محصول انجام بدهیم و این محصول بتواند در

خودمان قرار دادیم و سعی کردیم با تکنیکها و

جامعه ما به شکل انبوه تولید ،عرضه و صادر شود ،دو نوع

روشهای جدید ارزیابی انطباق و بهرهگیری از این

گواهی مختلف و متفاوت صادر میشود در همین راستا،

تکنیکها و روشها مسیر را به گونهای پیش ببریم که

اگر کاالیی که استاندارد آن مشخص است بعد از اینکه

تا جایی که امکان دارد بحث تولید انبوه ،خالقیت و

مشخصات از سوی تولیدکننده بیان شد ارزیابی انجام

نوآوری در واحدهای تولیدی فرآهم شود.

میگیرد و گواهی انطباق کاالی دانشبنیان بر اساس

به عنوان مثال ما یک مسیر سبز در توسعه صادرات

استاندارد ملی ،بینالمللی یا استاندارد یکی از کشورهای

برای واحدهای تولیدی که در کشور موفق شدند پروانه

مورد پذیرش صادر میشود .اما درصورتیکه استانداردی

کاربرد عالمت استاندارد این کاالها را اخذ کنند فرآهم

برای محصول بیان نشده باشد براساس اظهار فرد،

کردیم و محصوالت بدون ارزیابی مجدد ،میتوانند

آزمایشهای الزم در آزمایشگاههای مورد قبول انجام

فعالیت صادراتی خود را انجام دهند.

میگیرد و چنانچه نتایج با اظهاریه منطبق باشد ،گـواهی

از دیگر اقداماتی که در حوزه صادرات انجام شده این
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است که از مراجعه مکرر فرد مرتبط با ارسال محموله به

نشانهگذاری داشته باشد.

کشور مقصد جلوگیری کنیم در واقع ثبت کاال یا محصول

این انعطاف به منظور بهرهگیری از ظرفیت واحدهای

را برای کاالهای صادراتی هم در نظر گرفتیم که روش

تولیدی برای جهش تولید بوده که خوشبختانه این اقدام

جدیدی است و میتواند به واحدهای تـولیدی در کاهش

سال گذشته آغاز شده و ادامه دارد.
امیدواریم این خدمات جدید در سازمان ملی

زمان و تسریع فرایند در حوزه واردات کمک کند.
از طرفی سعی کردیم مواد اولیه و حدواسط واحدهای
تولیدی را به گونهای طراحی کنیم که در واقع واحد
تولیدی با یک مرتبه اظهار برای نیاز به مواد اولیه یا حد

استاندارد ایران که به دنبال توسعه آن نیز هستیم بتواند
گرهای از مشکالت واحدهای تولیدی را باز کند.
با بهرهگیری از

ظرفیتهای ملی و ظرفیتهای

واسط ،محصول نهایی هم تحت کنترل قرار گیرد تا

شرکتهای فنی که در خارج کشور فعالیت دارند

چنانچه پروانه مورد تایید قرار گرفت در اولین فرصت

امیدواریم در قالب تنظیم موافقتنامههایی ،ظرفیتها و

گواهی الزم را در اختیار واحد تولیدی قرار دهیم.

توانمندیها را به توانمندی خودمان گره بزنیم تا از این

در مقوله صادرات فرد میتواند محصول تولیدی را بر

طریق فرآیند تولید را تسریع کنیم که خوشبختانه بر

مقصد،

اساس ارزیابیهای انجام شده در بحث تجارت خارجی

استانداردهای بینالمللی و استانداردهای منطقهای اظهار

رتبه کشور حدود چهل پله افزایش پیدا کرده و به

کنــد حتی در مواردی درخواست کند تا تغـییراتی را در

جایگاه بهتری در سطح بین الملل دست یافتهایم.

اساس

تمامی

استانداردهای

کشورهای
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تحقق جهش تولید ،توسعه اقتصادی را به دنبال دارد
حمید اشتری ،معاون توسعه مدیریت ،امور حقوقی و مجلس

در مطالعات اقتصادی بازار به طور طبیعی تولید

مدیریت منابع در سازمان ملی استاندارد ایران

کاالهایی که مشمول استاندارد هستند مکانیزم بازار

میتواند شرایط الزم را برای رشد و جهش اقـتصادی

ایمنی و اطمینان را برای مصرفکننده نمیتواند به بار

فراهم کند .در کنار آن توسعه پایدار منـوط به رعایـت

بیاورد بنابراین به عنوان یک اقدام حاکمیتی سازمان

شاخصهای استاندارد است.

استاندارد مکلف است بر تولید کاال و خدماتی که بر

با تدوین استانداردهای جدید ،تعیین و انجام

سالمت و امنیت مردم موثر است دخالت کند به این

آزمونها و نظارتها بیشتر بر تولید سازمان ملی

منظور اقدام به تدوین دستورالعملها و استانداردها و به

استاندارد ایران نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و

دنبال آن نظارت بر بازار محصول اقدام میکند.

تحقق شعار جهش تولید ایفا میکند.

توسعه اقتصادی توام با رشد و جهش تولید صورت
میگیرد و به تناسب آن روشهای استاندارد باید رشد و
جهش پیدا کند و الزمهی آن تأمین اعتبار و منابع در
اختیار از جمله منابع انسانی ،تجهیزات آزمایشگاههای
مرجع در سازمان ملی استاندارد ایران و بهره گیری از
ظرفیت های آزمایشگاه همکار استاندارد است.

 13
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استانداردسازی محصوالت خانگی
فرزانه انصاری ،رییس پژوهشگاه استاندارد

موضوع استاندارد و ارتقای کیفیت محصوالت خانگی
فعالیتی است که در چند سال اخیر در سازمان ملی
استاندارد ایران با همکاری اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و معاونت محترم زنان و خانواده ریاست جمهوری دنبال
میشد و متعاقب آن صدور گواهی ارزیابی برای محصوالتی
که توسط زنان در خانهها تولید میشود و همچنین اظهاریه
انطباق برای مشاغل روستایی ،در شورای عالی استاندارد،
آبان  9918به تصویب رسید .این اقدام برای نخستین بار در
کشور البته بجز در حوزه مواد غذایی و استانداردهای
اجباری انجام شد تا بانوان در خانهها اقدام به تولید
محصوالت استاندارد کنند .در همین راستا دستورالعملی در
سازمان تدوین شد تا بر اساس آن تولیدکنندگان محصوالت
خانگی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد نسبت به ثبت
تقاضای خود اقدام و تاییدیههای الزم را از اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی سازمان ملی استاندارد دریافت کنند.
امیدوار هستیم که با این اقدام بتوانیم در جامعه شاهد
استانداردسازی هر آنچه که در خانهها تولید میشود،
باشیم .با شیوع بیماری کرونا در کشور استانداردسازی
محصوالت و تجهیزات حفاظتی از قبیل ماسک در اولویت
برنامهها قرار گرفت و بر همین مبنا استانداردسازی
ماسکهای تولید داخل در دست اقدام قرار گرفت تا بـه
زودی تبدیل به استاندارد ملی شود.
امـروزه با پیشــرفت تکنولوژی خانههای ما تبدیل بـه

نمایشگاهی از وسـایل هوشمند شده است و باعث شده
که سازمانهای بینالمللی استاندارد به مقوله اطمینان
بخشی به کیفیت و ایمنی کاالهایی که به صورت هوشمند
تولید و عرضه میشود بیشتر توجه کنند در این راستا
سازمان ملی استاندارد هم در کنار سازمانهای بینالمللی
استانداردسازی برنامههای جدیدی را در دستور کار خود
قرار داد.
ایمنی لوازم خانگی موضوع دیگری است که به دلیل
اهمیت و نقش آنها در زندگی و ضرورت تأیید ایمنی و
سالمت مصرف کنندگان باید با استانداردهای بسیار
سختگیرانه تولید و عرضه شود .زیرا لوازم خانگی در طول
شب در مجاورت محل زندگی افراد قرار داشته و بعضا
روشن و در حال کار هستند لـذا خطر آتش سوزی ،برق
گرفتگی و غیره بـرای این تجهیزات ریسک باالتری برای
کاربران به همراه دارد و الزامات متعددی در خصوص
ایمنی لوازم خانگی دراستانداردهای ملی ایران تعریف
شده است این الزامات در مورد لوازم خانگی برقی که
مشمول استاندارد اجباری برای تولید یا واردات هستند و
بطور منظم و مستمر نظارت ،بررسی و گزارش میشوند.
در مجموع ،پژوهشگاه استاندارد واحد تحقیقاتی است
که بنا به قانون جدید سازمان وظیفه استانداردسازی و
کمک به تدوین استانداردهای پژوهش محور در راستای
ارتقای کیفیت کاالها و خدمات را بر عهده دارد.
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بنیاد ملی حامیان استاندارد با هدف حمایت و تقویت استاندارد در کشور تاسیس شد
🔹

تأسیس بنیادی عام المنفعه برای جذب مشارکت

فعالیت بنیاد ،در جلسه هیات امنا در تیر  18تنظیم شد

خیرین در راستای تقویت استاندارد و پژوهشهای صنعتی

که نقشی اساسی و تعیین کننده در تنظیم روابط درونی

ایران به نخستین نشست مدیران استاندارد با فعاالن

و فعالیت ارکان و تشکیالت بنیاد دارد .جذب کمک های

صنعتی و خیرین صاحب نام کشور،که در آذر  11در کرج

مردمی ،ترویج فرهنگ یاریگری ،ارتباط با خیرین،

برگزار شد ،بر می گردد .دراین گردهمایی باحضور  90نفر

صنایع وسازمان ملی استاندارد و سیاست گذاری از

از خیرین و خبرگان حوزه صنعت و دانشگاه به عنوان

مهمترین اهداف تشکیل این بنیاد است.

هیات مؤسس ،ایده ی تاسیس بنیادشکل گرفت و
نخستین سنگ بنای «بنیاد حامیان استاندارد ایران» را
با تشکیل هیات امنا و انتخاب هیات مدیره با حضور

متعال و تالش برای افزایش مشارکت همگانی و مردمی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران بنا نهادند .در این

در اقدامات یاریگرانه ،هدایای خیرین سخاوتمند و کمک

راستا«بنیاد حامیان استاندارد ایران» در سامانه ی

های فردی و سازمانی را از بخش های مختلف جامعه

سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور ثبت و دفتر مرکزی

جذب و در مسیر بهبود و ارتقای استاندارد صنایع ایران

بنیاد توسط یکی از خیرین در اختیار بنیاد قرار گرفت و

و مرغوبیت تولیدات و کاالهای ایرانی هدایت کند

در اردیبهشت امسال افتتاح شد.

.همچنین ،بنیاد عملی شدن نیت خیرین و فعاالن

همچنین در ساختمان سازمان ملی استاندارد نیز

صنعتی را به دقیق ترین شکل و باهدف شفاف سازی

دفترکاری برای استقرار بنیاد تخصیص یافت.

این فرآیند ،برآورده می سازد.

اهداف کلی بنیاد ملی حامیان استاندارد:

در همه جوامع پیشرفته سرمایه گذاری در حوزه ی

🔹 تشکیل هر مؤسسه ای بر پایه تعریف و تعیین اهداف

استاندارد و پژوهشهای صنعتی ،پایدارترین شیوه برای

و اجرایی کردن آن صورت می گیرد .اهداف این بنیاد در
ماده  8اساسنامه عنوان شده است.
اسـاسـنامه بنـیاد ،به عنوان اصلیترین و مهمترین سند
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🔹 بنیاد بر آن است تا با توکل و تکیه بر عنایت خداوند

رفع مشکالت ،اصولی ترین روش برای ارتقای سطح
زندگی و اشتغال و تأثیرگذارترین راه برای اعتالی
فرهنگ عمومی و علمی تلقی می شود.

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

استاندارد نقطه شروع است
مظفر علیخانی ،معاون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

امروزه کمترکسی را میتوان یافت که از اهمیت و

برای توسعه کیفیت محصوالت خود میکوشند .کشورهای

ضرورت وجود استاندارد آگاه نباشد .در قرن حاضر

توسعه یافته از استاندارد به عنوان سلیقه مشتری یاد

استاندارد به گونهای در تمامی بخشهای زندگی جوامع

میکنند و در قالب پیوست های استاندارد به مشتریان

بشری راه یافته است که تعریف و اجرای هر فرآیندی در هر

اطمینان الزم برای استفاده از محصول (کاال و خدمات)

حیطه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی بدون در نظر

خود را میدهند .اما کسب استاندارد متضمن کسب

گرفتن استانداردها امکان پذیر نیست .ملتها و جوامع

توانایی رقابت پذیری نیست.

امروزی برای ارتقاء سطح زندگی خود ،لحظه به لحظه در

رقابتپذیری هر کاالیی چه در سطح ملی و چه در

حال گستردهتر و فراگیرتر نمودن دایره شمول استانداردها

سطح بین المللی ،پس از کسب حداقل های الزم نظیر

و به روزرسانی آنها هستند.

استاندارد بر حسب سلیقه و نیاز مشتری بعضا در قالب

استاندارد در اقتصاد جهانی به زبان مشترک میان

پیوست استاندارد ،نیاز به ارتقا کیفیت ،تنوع و نوآوری

کشورها تبدیل شده است که بدون آن تجارت و ارتباط بین

دارد .بنابراین استاندارد نقطه شروع است و کیفیت

ملت ها را غیر ممکن می نماید .امروزه کشورها دریافته اند

ضمانت دستیابی به تجارت موفق است .به همین علت

که استاندارد و کیفیت با یکدیگر برابر نیستند .چراکه

است که کیفیت محصوالت و خدمات الفبای رقابت پذیری

استاندارد حداقل کیفیت محصوالت و خدمات را تشکیل

و موفقیت در صادرات را تشکیل داده است.

میدهد .به همین سبب کشورها با تغییر نگرش خود به

توسعه صادرات با ایجاد مزایای مستقیم و جانبی

یکسانسازی،

ازجمله ایجاد درآمدهای ارزی گسترده ،استفاده مؤثر و

هماهنگسازی و تایید متقابل استفاده ابزاری از

کارا از منابع اقتصادی ،افزایش ظرفیتهای تولیدی و

استانداردها را به عنوان گام اولیه برای ارائه و معرفی کاالها

اشتغال ،کـمک بـه توسـعه صنـعتی و بـهبود وضـعیت

و خـدمات بـه جـهان درنـظر مـیگیرند و بـا استـفاده از

تـراز پــرداختهای خارجی کشور ،سبب رشد و توسعه

فناوریهای روز و با توجه به خواستههای مصرفکنندگان،

اقتـصادی کشورها میشود .با توجه به اهمیت صادرات و

استاندارد،

رعایت

اصولی

همچون
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نیاز بسیار کشور به درآمدهای ارزی به صورت خاص در
شرایطی که کشور به واسطه تحریمها و شیوع کرونا با
طیف وسیعی از مشکالت روبرو شده است ،اهتمام
بخشهای خصوصی و دولتی به ارتقاء استانداردها و
کیفیت تولیدات بسیار حایز اهمیت است.
سازمان بین المللی استاندارد که سابقه تشکیل آن به
چهاردهم اکتبر سال  9141بر می گردد در واقع با این
هدف تاسیس شده است که مفهوم کیفیت را جهانی سازد
و از این طریق تجارت فی مابین کشورها را تسهیل نماید.
استاندارد در ایران نیز دارای سابقه طوالنی است و به
سال  9924شمسی بر می گردد .در اجرای سیاست های
کلی اصل  44قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی و سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر
"تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام
استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت" و به منظور
روزآمدسازی ،تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح
کشور به نحوی که زمینه ارتقاء مناسب کیفیت ملی و
دستیابی به ارتقاء پایدار تولید محصوالت در کشور را
فراهم نماید ،در آذر ماه  9910جایگاه سازمان ملی
استاندارد ایران ارتقاء یافت.
سازمان ملی استاندارد ایران تدوینکننده قوانین و
قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارتکننده بر
آنها میباشد .افزایش تعداد استانداردها و حفظ جایگاه
بین المللی ایران در سازمان بینالمللی استاندارد که همانا
رتبه  09در بین  909کشور عضو سازمان جهانی استاندارد
است از جمله آن ها به شمار میآید که حاکی از دید
جهانی این سازمان به مقوله استاندارد و آگاهی آن از
اهمیت استانداردها در توسعه اقتصادی و تجاری کشور
است.
با این اوصاف ،امروزه تالش فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در ایران برای تولید کاالهای با کیفیت ،در
بسیاری از صنایع به بار نشسته است به گونهایکه
محصوالتی در خور کیفیت جهانی و رقابت پذیر در عرصه
بینالمللی تولید میشود و حضور قوی سازمان ملی
استاندارد در بازار در ارتقاء استانداردهای مبتنی بر
فناوری روز ،با هدف افزایش کیفیت تولیدات موجـود
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 میتواند به توسعه تولید صادرات محور و ایجاد جایگاه
مناسب برای برندهای ایرانی در سطح ملی و جهانی منجر
شود.

ضروری است از هر اقدامی که استاندارد را به مانعی
برای تولید ،تجارت و صادرات تبدیل کند ،آن هم در
سال ملقب به سال جهش تولید و در شرایطی که
تحریمها ،و اپیدمی کرونا ،اقتصاد کشور را با مجموعهای
از مشکالت روبرو ساخته و فعالیتهای تولیدی ،تجاری
و خدماتی را برای فعاالن و کارآفرینان بخش خصوصی
بیش از پیش دشوار ساخته است ،ممانعت شود .ارتقا
جایگاه نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران در کنار
گسترش ،تعمیق و فراگیر کردن استاندارد و استاندارد
سازی در ایران توسط سازمان ملی استاندارد با کمک و
همراهی فعاالن بخش خصوصی و تشکلهای حوزه
استاندارد و کیفیت ،در راستای تحقق هدف جهش
تولید که همانا افزایش تولید و صادرات با کیفیت و
رقابتپذیر است ،می تواند در این راه مثمر ثمر باشد.
دو بعد تدوین استاندارد و اجرای استاندارد که از
تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد است ،باید در
خدمت جهش تولید ،افزایش تجارت و توسعه صادرات
کشور باشد .چنانچه استانداردها به صورت اجباری و با
صرف هزینه و زمان باال برای طی مسیر بروکراسی کسب
استانداردها همراه باشد نه تنها توسعه دهنده صادرات
نخواهد بود بلکه با افزایش قیمت تمام شده و عدم توان
رقابت روند صادرات را کند و دشوار می سازد .بنابراین
آسیبشناسی ،اصالح و بازتعریف قوانین استانداردها و
سوق دادن به سوی استانداردهای داوطلبانه ،محلی و
اختصاصی نکته ای مهم در توسعه صادرات است.
از دیگر مواردی که اجرای آن حائز اهمیت است،
ارتقا جایگاه نظارتی سازمان استاندارد به یگانه سازمان
نظارتی در حوزه تولید ،صادرات و واردات کاالها و
خدمات است .چراکه نظارت چند نهاد و سازمان به
صورت موازی ضمن افزایش هزینهها ،باعث اتالف زمان
و خواب سرمایه و نیز ایجاد ناهماهنگی و سردرگمی
فعاالن اقتصادی میشود.
استقالل در حوزه استانداردسازی مفید و اثربخش
خواهد بود .سازمان ملی استاندارد ایران میتواند بخشی
از تصدیهای خود را در امور مربوط به نظارت بر
تشکلهای مرتبط واگذار کند .در این صورت میتوان
شرایطی را فراهم نمود تا امکان انجام کنترلها در همه
مراحل تولید ،ساخت ،فرآوری ،انبار ،حملونقل ،پخش و
تجارت فراهم شود.

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

نقش تایید صالحیت در کاهش اثرات منفی بحران کووید 91
علیرضا خاکیفیروز ،رییس مرکز ملی تایید صالحیت ایران

اعتباردهی (تایید صالحیت) ،از عملکرد صحیح

پزشکی و تشخیص بیماریهای عفونی ،تعیین میکند.

سیستمهای ارزیابی انطباق پشتیبانی میکند .نهادهای

به رسمیت شناختن بینالمللی صالحیت آزمایشگاه-

معتبر تأیید صالحیت مسئولیت ارائه رسمی گواهینامه

های تایید صالحیت شده ،اگر مرجع اعتباردهی امضا

تایید نهادهای ارزیابی انطباق و صالحیت آنها در انجام

کننده توافقنامه شناسایی چند جانبه ILAC-MRA

فعالیتهای خاص ارزیابی انطباق را بر عهده دارند.

باشد ،جابجایی مرزی کاالهای پزشکی را تسهیل میکند

در زمینه بحران جهانی بهداشت ،اعتباردهی خدمات
ارزیابی انطباق و شناسایی جهانی آنها به ویژه هنگامی که

که زمان و نیاز به انجام ارزیابیهای مجدد را کاهش
میدهد.

تجهیزات پزشکی و لوازم محافظت شخصی و کیتهای

عالوه بر آزمایشگاهها ،سه گروه وجود دارد که شاید

آزمایش به مقدار زیادی از مرزها حمل میشود ،از اهمیت

بیشتر از آزمایشگاههای تایید صالحیت شده از

ویژهای برخوردار است .عدم شناسایی آزمایشگاههای

اعتبارسنجی بهره میبرند ،این سه گروه شامل استفاده

آزمون خارجی در حال حاضر باعث تاخیر در جریان

کنندگان

تجارت شده است .مزایای اعتبار بین المللی  /موافقتنامه

(ارگانهای خصوصی و دولتی که برای تصمیمگیری

شناسایی متقابل در زمینه بحران جهانی بهداشت حتی

مناسب به دادههای آزمون دقیق نیاز دارند) و عموم

بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

مردم هستند .در شرایط بحرانی ،یعنی جایی که نیاز به

اعتبارسنجی یک "اعتبار" ارائه میدهد که آزمایشگاه
و نتایج آزمایش آن را به عنوان واجد شرایط و دارای

از

خدمات

آزمایشگاهی،

specifiers

اطمینان از نتایج آزمایش سریع و دقیق بیشتر از حد
معمول است ،این بهره بردن چند برابر میشود.

صالحیت برای ارائه خدمات در زمینه یا زمینههایی که در

عالوه بر این ،نهادهای تایید صالحیت در حال معرفی

آن معتبر است ،از جمله آزمایش محصوالت و آزمایشهای

ترتیبات جایگزین برای ادامه کار و ارزیابی هستند .ایـن
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ترتیبات شامل انجام ارزیابی از راه دور به دنبال الزامات

تعداد افراد آلوده به طور فزایندهای افزایش مییابد،

نحوه استفاده از فنآوریهای ارتباطی و اطالعاتی برای

در حالی که تجهیزات پزشکی کافی از نظر کنترل

پشتیبانی و حفظ یکپارچگی فرآیند ممیزی  /ارزیابی

کمیاب و آزمایش و صدور گواهینامه محصول ،مناسب

مطابق با مدارک بین المللی (ازجمله  IAF MD 4سند

بودن تجهیزات پزشکی را تضمین میکند.

اجباری برای استفاده از اطالعات و فناوری ارتباطات
) (ICTبرای اهداف ممیزی  /ارزیابی) میباشد.
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زبالههای اضافی و خطرناک (آلوده) پزشکی تولید
میشود و آزمایشگاههای آزمون تایید صالحیت شده

وجود مجامع همکاری بینالمللی مانند  IAFو ILAC

برای تشخیص سطح آلودگی معتبر هستند و نهادهای

برای کاهش شیوع ویروس و بازسازی جوامع ما ضروری

گواهیکننده تایید صالحیت شده سیستم مدیریت

است.

زیست محیطی را ممیزی میکنند.

مشاغل در سراسر جهان برای ادامه فعالیت و اهداف

میلیونها نفر در سراسر جهان به دلیل امنیت غذایی

ضروری تالش میکنند .صدور گواهینامه سیستمهای

و معیشتی خود به تجارت بین الملل وابسته هستند.

مدیریت ،مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراری

توافق نامه شناسایی متقابل  IAFو  ILACاز تجارت و

برای اطمینان از تولید بدون وقفه کاالهای اساسی مهم

زنجیره ارزش جهانی برای حفظ عرضه جهانی کاالهای

است.

اساسی پشتیبانی میکند.

قراردادهای تجارت جهانی ،در حالی صورت میپذیرد

در نهایت میتوان گفت ،اعتباربخشی به عنوان

که تجارت تجهیزات پزشکی باعث افزایش شناسایی

مولفهای از زیرساختهای با کیفیت ،به کاهش اثرات

متقابل گواهینامههای تایید صالحیت و نتایج آزمایش

منفی بحران کمک و ارائه خدمات اساسی را تضمین

(آزمونها)باعث تسهیل تجارت کاالهای اساسی میشود.

میکند.
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فعالیت مرکز اندازهشناسی برای کنترل کووید 91
احد محمدی لیواری ،رییس مرکز اندازهشناسی ،اوزان و مقیاسها

عمده فعالیتهای مرکز اندازهشناسی اوزان و مقیاس
به حوزه اندازهشناسی علمی و بخشی از آنها به حوزه

در این استان مورد استفاده قرار میگیرد ،تعیین و ابالغ
میشود.

اندازهشناسی قانونی مرتبط میشود .در حوزه قانونی در

در ابتدای امسال با شیوع بیماری کرونا بخشی از

سه بخش که عمدتاً حوزه داد و ستد عمومی از کنترل

فعالیتهای این مرکز تحت تاثیر قرار گرفت اما با

تجهیزات اندازهگیری ،حوزه ایمنی و حوزه بهداشت

تدابیری که آزمایشگاهها با همکاری ادارات کل

قانونی مورد توجه است و سازمان بینالمللی قانونی

استاندارد در این زمینه داشتند توانستیم با رعایت

( )OIMLوظیفه استانداردسازی را در این حوزه دارد در

پروتکلهای بهداشتی فعالیتهای این حوزه را با کمی

حوزه قانونی ما هر ساله در چهار بخش عمده فعالیت

تاخیر شروع کنیم و خوشبختانه روند آزمونها و

داریم که این حوزه توزین سبک یا ترازوهایی است که در

کنترلها در کشور در حال اجرا است و امیدواریم که تا

فروشگاهها از آنها استفاده میشود ،حوزه سنگین یا در

پایان سال بتوانیم برنامه امسال را پوشش میدهیم.

واقع باسکولهای جادهای ،نازلهای سوخت مایع و

مهمترین فعالیتهای حوزه علمی مربوط به برقراری

نازلهای و گازهای فشرده است که هر سال کنترل و

قابلیت ردیابی نتایج اندازهگیری در کشور است که این

کالیبره میشود.

وظیفه از طریق آزمایشگاههای مرجع مرکز اندازه-

کنترل تعدادی از دستگاهها در کشور توسط
آزمایشگاههای تایید صالحیت شده سازمان ملی
استاندارد ایران و همچنین توسط بازرسانی که مجاز به
انجام این آزمون ها هستند انجام میگیرد.

شناسی همچنین آزمایشگاههای کالیبراسیون تایید
صالحیت شده در سطح کشور انجام میشود.
مراکز ملی اندازهشناسی در دنیا با شیوع بیماری
کووید  91یکسری وظایف را به عهده گرفتند و در کنار

عملکرد فعالیت اندازهشناسی در ادارات کل استاندارد

سایر محققان و دانشمندانی که برای مبارزه با این

استانها با توجه به مساحت استان و تعداد تجهیزاتی کـه

بیماری فعالیتهای گستردهای را دارند همکاری نزدیکی
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داشتند.
بخشی از برنامه مراکز ملی اندازهشناسی در کشورها

تشخیص بیماری کووید  91را افزایش میدهند.

حمایت از تولید و یا آزمون ونتیالتورها (بیماران دچار

و نهایتاً آخرین گروهی که مراکز ملی اندازهشناسی

مشکالت شدید تنفسی و ریوی میشود از این دستگاه

در آنها فعال هستند به تولید و در واقع آزمون تجهیزات

استفاده میکنند) است .در همین راستا ،مرکز

محافظتهای شخصی از جمله ماسکها کمک میکنند

اندازهشناسی ،اوزان و مقیاسها نیز فعالیت خود را با

که البته این فعالیتها در کشور ما در بخشهای مختلف

تمرکز بر تولید و یا کنترل ونتیالتورها در بیمارستانها

سازمان ملی استاندارد ایران در حال اجرا است.

دنبال میکند .خوشبختانه آزمون ونتیالتورها در کشور از

در تالش هستیم تا با استانداردسازی دماسنجهای

سالها قبل توسط آزمایشگاههای مجهز زیرنظر وزارت

غیر تماسی و تعیین استاندارد ،دماسنجها کالیبره شوند

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مورد تایید سازمان

و با این روش فعالیتهای ردیابی و اندازهگیری

ملی استاندارد تایید صورت میگرفت.

دماسنجها در کشور به صورت صحیح و دقیق انجام

از طرفی مراکز اندازهشناسی در دنیا ،تولید مواد مرجع
گواهی شدهی مورد استفاده آزمونهای مرتبط با
شـناسایی کووید  91در آزمایشگاه الزم اسـت را کنتـرل
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میکنند تا از طریق آن بتوانند دقت و صحت آزمونهای

گیرد .چرا که از نظر استاندارد خطای دماسنج ها
غیرقابل قبول است.
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تحقق شعار جهش تولید در بستر فناوری
مصطفی رامندی ،رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

زندگی بشر از عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات

بازیگران و ذینفعان جامعه بر اساس یک زبان مشترک،

نامحدود ارتقاء یافته و حرکت تکاملی کشورها به سوی

سنجه واحد ،میثاق متقن و در یک کالم ،یک استاندارد

جوامع اطالعاتی و دانشبنیان ،همه فرایندها و تعامالت

معین و مقبول میباشد .اینجاست که جایگاه استاندارد

اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،صنعتی و روابط اجتماعی را

در شکلگیری یک جامعه اقتصادی موفق مبتنی بر

تحت تاثیر قرار داده است .چارچوب ساختاری این عصر را

فناوری و استقرار ،پایداری و بقاء آن مشخص میشود.

تولید ،پردازش ،انتقال و مدیریت اطالعات تشکیل

امروزه فشارهای مختلفی بر دولتها و سازمانها وارد

میدهد .لذا فناوری اطالعات برای جوامع بشری به عنوان

میشود که آنها را برای ادامه حیات و باقی ماندن در

عامل حیاتی و تعیینکننده مطرح شده است و به تبع آن

میدانهای رقابت داخلی ،منطقهای و جهانی ملزم به

تحقق شعارها و اهداف دولت-ملتها در گرو محوریت این

انتخاب راهکاری به عنوان پاسخ حیاتی یا واکنش

فناوری میباشد .امروزه مزیت کشورها دیگر به منابع

بحرانی به این فشارها مینماید .یک دسته از فشارها

طبیعی آنها نیست .بلکه به فناوری و نوآوری نهادینه

دارای ماهیت محیطی و بیرونی هستند مانند تحوالت

شده در آنهاست .شعارهای ابالغی مقام معظم رهبری به

منطقهای ،جهانی شدن و رقابت شدید و مخاطبان

مثابه سنگ نشانههایی به سوی تحقق اهداف سند چشم

جهانی .دسته دیگر این فشارها از نوع الزامات داخلی

انداز نظام مبنی بر تحقق جامعهای توسعه یافته ،متناسب

هستند ،از جمله مسئولیتپذیری اجتماعی ،امنیت ملی،

با مقتضیات فرهنگی ،متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای

اقدامات بالدرنگ ،افزایش سطح انتظارات شهروندان و

اسالمی ،حفظ هویت ایرانی ،اسالمی با تأکید بر مردم

مخاطبان و کارکنان دانشور .حرکت در راستای حاکمیت

ساالری دینی و عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حـقوق

فناوری اطالعات در چارچوب استانداردهای معتبر،

انسانها باشد.

هسته مرکزی واکنش حیاتی نظامها به فشارها و

حفظ حقوق و کرامـت شهـروندان منـوط به تـعامل

پیشرانها به شمار میآید.
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برای پاسخ حیاتی کشور به فشارها و عمل به شعارها در

میتواند راهکاری برای تـحقق جهش تولید باشد .نوع

راستای تحقق اهداف سند چشم انداز پیشنهاد میشود:

دیگر شبکهسازی ،تشکیل شبکههای فعال نخبگانی

 -9ایجاد آمادگی الکترونیکی و حذف شکاف دیجیتالی در

است .ایجاد زیرساخت قانونی و بستر عملیاتی توسط

جامعه ،راهکاری اساسی برای پاسخ پیشگامانه .باید

دولت و کمک برای اینکه متخصصان و محققان از هر

مسئولیتها ،اختیارات و نحوه تعامل بخشهای مختلف

خاستگاه مدنی و هر بوم و صنعتی بهم متصل شده به

دولتی و حکومتی از یک سو و راهکار جلب مشارکت

هم افزایی دانشی و اشتراک مهارتها و تجارب خود

مردم و جایگاه بخش خصوصی از سوی دیگر ،در تحقق

بپردازند .بستر و محیط نشو و نموی چنین شبکههایی،

شعار جهش تولید و نیل به اهداف سند به صراحت تبیین

فناوری اطالعات است .همچنین جایگاه حیاتی و تعیین-

شود .با این همه محوریت و اهرم قراردادن فناوری برای

کننده استانداردهای حاکم بر روابط کاری شبکه تولید،

جهش تولید ،پدیدهای نیست که از باال کلید بخورد و

شبکه مابین بنگاههای بزرگ و کوچک و شبکه نخبگان

صرفاً با ابالغ از جانب حاکمیت نهادینه شود بلکه باید این

در تثبیت پروتکلهای مورد وثوق اعضای شبکه امری

مهم به عنوان یک مطالبه عمومی و یک پدیده اجتماعی

است کامال واضح و اجتناب ناپذیر.

از پایین شروع شود .پس باید سیاستهای فناورانه در

 -4اشتراک اطالعات و دانش :دستگاههای دولتی و

ابعاد مختلف جامعه متناسب با اقتضائات آن تعیین ،تبیین

حاکمیتی ،نهادها و بنگاههای مختلف عمومی باید منابع

و جاری و ساری شود.

اطالعاتی ،زیرساختهای دانشی و امکانات سخت

 -0ارتقاء سطح بهرهوری ملی و بهرهگیری از فرصتهای

افزاری و نرم افزاری خود را در مسیر جهش تولید با

فراملی با چابکسازی فعاالن اقتصادی و بازیگران عرصه

دیگر فعاالن عرصه تولید و اقتصاد در چارچوب قوانین

تولید ،صنعت و خدمت مبتنی بر فناوری اطالعات.

حاکمه به اشتراک بگذارند .قانون انتشار و دسترسی

بهرهوری یعنی حصول همزمان کارایی( )Efficiencyو

آزاد به اطالعات با عنوان الیحه مصوب آزادی اطالعات،

اثربخشی( .)Effectivenessیعنی انجام کار درست با روش

الزام میکند تا انبوه اطالعات دولتی موجود در دسترس

درست .به زبانی دیگر ،رعایت و لحاظ استانداردها در

متخصصان و محققان کشور قرار گیرد .عمل به این

تصمیمگیری و تعیین کلیت کار و انجام آن کار با

قانون میتواند یکی از از پیشرانهای تحقق شعار جهش

روشهای استاندارد و صحیح.

تولید باشد.

 -9شبکهسازی :ارتباط ساختار یافته عوامل تولید،

 -1نوآوری فناورانه :هر نوع تغییری که با اهرم و محور

توزیع ،فروش و مصرف ،اعم از تأمین کنندگان،

قراردادن فناوری در تولید اتفاق بیفتد و به تبع آن

تولیدکنندگان و عوامل بازار براساس شبکه نوین تولید و

ارزش اجتماعی یا اقتصادی افزودهای محقق شود،

نه زنجیره سنتی و خطی تولید .در حال حاضر بیش از 11

نوآوری فناورانه اطالق میشود .این تغییر ممکن است

درصد بنگاههای کشور را بنگاههای کوچک و متوسط

در ماهیت ،شکل و فرمول خود محصول ،روش تولید یا

 SMEزیر  12نفر تشکیل میدهند .این بنگاهها نسبت به

ارایه خدمت و حتی در بازار محصول باشد .مهم ،ارزشی

صنایع بزرگ دارای مزایای بسیاری از جمله ارزش افزوده،

است که به واسطه نوآوری و تغییر خلق میشود و

نوآوری ،اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بیشتر هستند.

میتواند عامل محرکی برای ارتقاء و جهش تولید باشد.

  33شبکهسازی آنها با یکدیگر و در نهایت با بنگاههای بزرگ
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سازمان ملی استاندارد ایران مهمترین عضو اسمیک و کدکس است
محمد حسین شجاعی ،مشاور رییس سازمان ملی استاندارد

موسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای اسالمی

نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران عالوه بر

(اسمیک) توسط کشورهای عضو سازمان همکاریهای

مشارکت در جلسات و ارایه پیشنهادات ،تا سال 9910

اسالمی با هدف دستیابی به انسجام در اندازهشناسی،

همواره از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد

آزمونهای آزمایشگاهی و فعالیتهای استانداردسازی،

کشاورزی در مسائل فقهی نیز بهرهمند بوده است و پس

ارائه آموزش و همچنین کمکهای فنی به سایر اعضاء در

از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،تمامی

حوزههای فوق تاسیس شد و پس از تصویب الزامات آن

نظرات ارائه شده در زمینه مسائل فقهی با هماهنگی

توسط ده کشور عضو در ماه می  ،0292در آگوست  0292به

فقیه ناظر بر امور حالل که مطابق قانون توسط شورای

صورت رسمی آغاز به کار کرد.

نگهبان تایید میشود ،صورت میگیرد .عضویت در

هدف اسمیک تدوین استانداردهای عمومی است که

تمامی  91کمیته فنی اسمیک از جمله ریاست کمیته

در بین اعضای سازمان همکاریهای اسالمی به عنوان یک

فنی شماره  1با عنوان حمل و نقل و دبیری و ریاست

بازار واحد کاربرد داشته و به تضمین حفاظت از

کمیته فنی شماره  0با عنوان محصوالت کشاورزی بر

مصرفکنندگان ،تسهیل تجارت بین مرزی ،تضمین تعمیم

عهده ایران است.

کار و یکسانی محصوالت ،تشویق ابتکار و توسعه

ایران عضو موثر و فعال در تمامی کمیتههای حوزه حالل

تکنولوژیکی از جمله حفاظت محیط زیست و توانایی رشد

از جمله  TC1موضوعات غذای حاللTC2 ،موضوعات

اقتصادی کمک میکند.

مواد آرایشی حاللTC10 ،زنجیره تامین حاللTC11 ،

سازمان ملی استاندارد ایران از سال  0292همکاری

سیستم مدیریت حالل TC16 ،مواد دارویی حالل،

خود را با موسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای

 TC17واژهشناسی و ارزیابی انطباق است .سایر

اسالمی (اسمیک) پس از مشارکت موثر و فعال درگروه

کمیتهها از جمله کمیتههای موضوعات مربوط به مکان

کارشناسان استاندارد سازی ( )0292-0228به عنوان عضو

ارائه خدمات  ،TC3گردشگری و خدمات مرتبط ،TC5

ناظر آغاز نمود .سازمان ملی استاندارد ایران عالوه بر

چرم و مواد دباغی  ،TC8پارچه و محصوالت مرتبط

مشارکت فعال در همه فعالیتهای تخصصی از سال 0290

 .TC9تعداد پیشنویسهای در دست اقدام  02مورد (90

به عنوان یکی از  99عضو هیئت مدیره در مدیریت این

مورد مربوط به حوزه حالل و  8مورد مربوط به حوزه غیر

موسسه مهم استاندارد و اندازهشناسی وابسته به سازمان

حالل) و تعداد استانداردهای منتشر شده  98مورد (94

همکاریهای اسالمی در باالترین سطوح نیز فعالیت

مورد در حوزه حالل و  04مورد در حوزه غیرحالل،

میکند .تالش های سازمان ملی استاندارد ایران منجر به

مسئولیت تدوین  4استاندارد منتشر شده با ایران بوده

تصویب قانون عضویت جمهوری اسالمی ایران در اسمیک

است) میباشد.

و معرفی سازمان ملی استاندارد ایران در سال  9914شد.

عضویـت موثر و فعال در کارگروه راهبردی اسـمیک و
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ارائه نظرات در تهیه پیشنویس سند راهبردی اسمیک

منطقهای و بینالمللی ،پیگیری و محقق شود.

برای دوره  0209-0292و سند زیرساخت کیفیت حالل

با توجه به نقش و مسئولیت سازمان ملی استـانـدارد

جهانی OICاز مهمترین اقدامات انجام شده ایران در سال

ایران و نیز تعهد کشور به این امر مهم ،دبیرخانه

جاری در اسمیک بوده است.

خاورنزدیک در سازمان تاسیس و امور محوله با موفقیت

کمیسیون کدکس مواد غذایی ،در سال  9109توسط دو

انجام شد.

سازمان والد ،سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و

سرانجام جمهوری اسالمی ایران ضمن آنکه توانست

سازمان بهداشت جهانی تاسیس شد.

اجالس  0291منطقه را مجددا به عنوان هماهنگ کننده

اکنون  981کشورعضو و بیش از  022ناظر دولتی و غیر

منطقه برای یک دوره دیگر (تا سال  )0291منصوب و

دولتی بینالمللی داشته و وظیفه اصلی آن تدوین

مدیریت و ریاست اجالس  0291نیز با مسئولیت و

استانداردها ،راهنماها و آیینکارهای بینالمللی مواد

همکاری جمهوری اسالمی ایران به نحو احسنت صورت

غذایی به منظور حمایت از سالمت مصرفکنندگان و

پذیرفت.

تضمین تجارت عادالنه مواد غذایی است .
از آنجا که شناخت ایدههای نو ،تضمین ایمنی و کیفیت

هماهنگی کدکس برای منطقه خاور نزدیک با مدیریت و

مواد غذایی ،ظرفیتسازی در حوزه تدوین استانداردها،

ریاست جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان خواربار

تبادل اطالعات و تجربیات و استفاده از رویکردهای

کشاورزی در کشور ایتالیا ،اعالم نظرات کشور در

متخذه دیگر کشورها ،تقویت و توسعه همکاری های ملی،

خصوص استاندارد های منطقه ای از جمله زعتر و پروژه

منطقهای و بینالمللی در حوزه مواد غذایی از اهداف

حالل (اعالم مواضع جمهوری اسالمی ایران با توجه به

شورای هماهنگی کدکس و نیز سازمان ملی استاندارد

اهمیت و نقش سازمان استاندارد در مصوبات مربوط به

بهینه در

استانداردهای حالل در اسمیک) ،ایمنی مواد غذایی و

استانداردهای منطقهای برای تسهیل داد و ستد منطقهای

سیستمهای کنترلی ،بررسی ایمنی و کیفیت مواد

و بررسی موضوعات استراتژیک تاکید شده است ،لذا

غذایی در کشورهای منطقه ،مشارکت موثر و فعال در

نامزدی جمهوری اسالمی ایران به عنوان هماهنگ کننده

کمیته اجرایی کدکس به عنوان هماهنگ کنندگی

منطقه خاور نزدیک در هشتمین اجالسیه منطقه که ژوئن

منطقه خاور نزدیک ،همکاری در اجرای برنامه استراتژی

 0291در ایتالیا ،مطرح و در سی وهشتمین اجالسیه

کدکس  0291-0291برای منطقه ،تصویب استاندارد

کمیسیون بینالملل کدکس مواد غذایی (جوالی ) 0291

منطقهایی برای دوغ ،همکاری در تهیه برنامه استراتژی

مصوب و مسئولیت برگزاری اجالس نهم منطقه به

کدکس  0291-0204برای کل جهان از مهمترین اقدامات

جمهوری اسالمی ایران واگذار شد .به موجب این مصوبه،

انجام شده از سال  0291تاکنون بوده است همچنین از

جمهوری اسالمی ایران به کمیسیون کدکس و هفده

 91اکتبر  0202با اتمام حداکثر زمان (دو دوره

کشور عضو منطقه خاورنزدیک شامل الجزیره ،بحرین،

دوساله)ریاست کمیته هماهنگی کدکس برای منطقه

مصر ،عراق ،اردن ،کویت ،لبنان ،لیبی ،عمان ،قطر،

خاور نزدیک به عنوان عضو جغرافیایی منطقه خاور

عربستان سعودی ،سودان ،سوریه ،تونس ،یمن و امارات

نزدیک برای حداکثر زمان (دو دوره دوساله) در کمیته

متحده عربی ،متعهد شده فضای مشارکت و همکاری موثر

اجرایی کدکس مشارکت خواهد نمود.

میباشد و اخیرا بر اهمیت مشارکت
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برگزاری موفقیت آمیز دو اجالس نهم و دهم کمیته

فـراهم و دانـش فـنی و فعالیتهای مـرتبط در سطوح
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آشنایی جامعه روستایی با فرهنگ استاندارد
مریم قبادی دانا
مشاور رییس سازمان ملی استاندارد ایران در امور زنان و خانواده

امسال که از سوی مقام معظم رهبری ،سال جهش

با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست

تولید نام گرفت در برنامه سالیانه ادارات کل استاندارد

جمهوری در سالهای  9919و  9914طرح ارتقای سطح

استانها شاخص جدیدی به نام تعداد پروانه کاربرد نشانه

مهارت های حرفهای زنان و دختران در بخش کشاورزی،

حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی افزوده

ترویج فرهنگ استاندارد و آموزش استانداردسازی

میشود تا در جهت ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارزش

محصوالت کشاورزی در بین زنان کشاورز و تسهیلگران

افزوده در تولید در سایه نگاه به توانمندیهای داخل و

کشاورزی در سراسر کشور ،فراهم کردن زمینه ایجاد و

بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا اقتصاد مقاومتی را

توسعه کسب و کاری پایدار با تولید محصول کشاورزی

عملیاتی نمود.

سالم ،افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوار روستایی و

این اقدام شایسته پس از  0سال تالش بی وقفه

افزایش سطح زیر کشت محصول سالم ،کمک به تامین

همکاران سازمان برای بسترسازی و ایجاد ملزومات و

محصول کشاورزی سالم ،افزایش درآمد و بهبود معیشت

مقدمات آن در سطح کشور و همچنین ایجاد هماهنگی با

خانواده روستایی و افزایش سطح زیر کشت محصول

دستگاههای اجرایی مرتبط انجام شده است که موجب

سالم ،کمک به تامین سالمت محصوالت کشاورزی و

میشود در همه ادارات کل استانی اهتمام الزم برای

کاهش باقیمانده آفتکشها در محصول از اهداف این

بازرسی آزمون نمونه ارزیابی انطباق ،بررسی مطابقت

طرح بود زیرا آشنا نبودن جامعه روستایی با فرهنگ

محصوالت کشاورزی تولیدی با ضوابط محصول سالم،

استاندارد و ضوابط و شرایط تولید محصول استاندارد و

برگزاری کمیته عالئم برای اعطای پروانه استاندارد و

استانداردهای ملی آیین کار تولید در زمینه کشاورزی

اعطای پروانه عالمت استاندارد تشویقی محصول سالم به

باعث صرف هزینه و تولید محصول کشـاورزی با

کار گرفته شود و هر سه ماه یک بار مدیران کل استانی

باقیـماندهی آفتکشی بیش از حد مـجاز استاندارد بود

گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان ارسال کنند.

که سالمت جامعه را به مخاطره میانداخت.
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زنان به عنوان مادران جامعه در مورد تولید غذای سالم

سال گذشته  922پروانه کاربرد نشان حد مجاز

برای افراد خانواده و همچنین جامعه بسیار حساس بوده و

آالیندهها در محصوالت کشاورزی در سطح کشور صادر

از انگیزه بیشتری برخوردارند و همچنین نقش مهمی در

شده است و پیش بینی می شود در سال  11تعداد 922

تربیت و آموزش در خانواده دارند و آموزش زنان کشاورز

پروانه کاربرد نشانه حد مجاز آالیندهها در محصوالت

در نهایت موجب انتقال آن به همسر و فرزندان میشود.

کشاورزی صادر شود .اقدامات انجام شده در معاونت

آموزش تسهیلگران کشاورزی نکته مهمی بود که

نظارت بر اجرای استاندارد در بسترسازی و ایجاد

موجب شد نتایج چشمگیری در سالهای بعد مشاهده

ملزومات و مقدمات اعطای پروانه نشانه نشان حد مجاز

شود زیرا اغلب زنان پس از آگاهی به دانش استاندارد

آالیندهها در محصوالت کشاورزی و فعالیت هماهنگ دو

توانستند نقش خود را در تسهیل تحلیلگری بهتر بازی

دستگاه اجرایی در همه استانها (سازمان ملی

کنند در واقع به افرادی آموزش و مشاوره استانداردسازی

استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی) موجب شد که

انجام شد که بتوانند زمان دریافت اطالعات در انتقال

شاهد رشد چشمگیری در موفقیت زنان کشاورز در

اطالعات استانداردسازی به دیگران موثر عمل کنند.

دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد باشیم.

به این ترتیب برای اولین بار استانداردسازی

فعالیتهای استانداردسازی فعالیتهایی ریشهدار

محصوالت کشاورزی در  99استان کشور به صورت رایگان

است و ثمرات آن با تداوم استقرار استانداردسازی در

آموزش داده میشد چنانکه شاهد هستیم انتقال دانش

طول زمان و مکان در درازمدت مشخص میشود به

استاندارسازی تولید محصول سالم در کشور در میان زنان

همین جهت قرار دادن این شاخص در برنامه سازمان

و مردان کشاورز به خوبی صورت گرفته و گواه آن تعداد

ملی استاندارد ایران شروع مبارکی برای جهش تولید و

پروانه صادر شده زنان و مردان کشاورزی است که تحت

تامین سالمت مردم ،تأمین معیشت کشاورزان و مردم

پوشش طرح قرار گرفتهاند.

عزیز کشورمان خواهد بود.
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توسعه نظام استانداردسازی محصوالت دانشبنیان
پرویز درویش ،مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات

در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان که برای اولین

توجه به امیدآفرینی در قشر دانشگاهی فعال در این

بار در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با هدف

عرصه و نیز فراهم آوردن تسهیالت رونق تولید بسیار

تاثیرپذیری نقش علم و فناوری در اقتصاد بیان شد

حائز اهمیت است چرا که اقتصاد سنتی و نفتی دیگر

همچنین تحقق بندهای  0و  04سیاستهای کلی اقتصاد

پاسخگوی عرصههای مختلف صنایع گوناگون نیست.

مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و افزایش

امروزه در دنیا شرکتها به این نتیجه دست یافتند

پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج

که رقابت دیگر از طریق الگوهای سنتی امکانپذیر

آن ،سازمان ملی استاندارد ایران با انعقاد تفاهمنامه

نبوده و صنایع نیازمند رویکردی جدید برای حفظ بقا

همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،

هستند .شرکتهایی که در محیط جدید دارای مزیت

استانداردسازی این نوع از محصوالت که در سطح باالیی

رقابتی باشند و به سرعت بتوانند محصوالت را مطابق

از دانش و فناوری میباشند را در دستور کار قرار داد.

با نیازهای مشتریان تولید نمایند ،چابک و پیشرو

برنامه اجرایی (شیوهنامه) چگونگی ارزیابی انطباق

هستند الزمه کسب چابکی ،وجود سیستم تولید

محصوالت دانشبنیان شامل صدور گواهی انطباق،

انعطافپذیر ،دارا بودن نیروی کار دانشپذیر و ساختار

گواهی محصول و استفاده از عالمت استاندارد دانش نماد

مدیریتی مشوق و نوآوری تیمی است که نسبت به

که با همکاری سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و

تغییرات پاسخ مناسبی دهد.

فناوری ریاست جمهوری تدوین و تصویب و در  92آبان
سال  9910برای اجرای آزمایشی ابالغ شد.

چابکی به خودی خود یک هدف نیست بلکه یک
ابزار ضروری برای رقابتپذیری در محیطی است که

با اجرای تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی

عدم انطباق و تغییر مشخصههای اصلی آن است .لذا

استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

طراحی ،تدوین و اجرای یک شیوهنامه ارزیابی

ضرورت توجه به ایجاد زمینهای برای خالقیت نخبگان

محصوالت دانشبنیان با رویکرد پرهیز از بروکراسی

دانشگاهی و تکیه بر اقتصاد دانشبنیان مورد تاکید قرار

اداری به منظور تسهیل فرایند تجاریسازی با توجه به

گرفته و این مسیر با تشکیل شتابدهندهها در مراکز

چرخه عمر کوتاه محصوالت نوآور یک ضرورت ملی

علـمی و تـحقیقاتی کشور توسعه یافته است .اهمیت

است.
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در این راستا فرایند نظام استانداردسازی محصوالت
دانشبنیان در حمایت از تولید ملی و ترغیب مصرف-

لذا با توجه به موارد مطروحه اجرای شیوهنامه

کنندگان و تولیدکنندگان به خرید این محصوالت نقش

ارزیابی انطباق محصوالت دانشبنیان در گام نخست در

مهم و تاثیرگذاری دارد بر این اساس فرایند ارزیابی

استان تهران که بیشترین ظرفیت شرکتهای

محصوالت بر اساس دو الگوی کلی صورت میپذیرد

دانشبنیان و فناور در آن پیشبینی شده بود در اسفند

چنانچه شرکتهای دانشبنیان متقاضی گواهینامه انطباق

ماه سال  9910آغاز شد .با پایان اجرای آزمایشی شیوه-

) (KB-COCباشند ارزیابی انطباق بر اساس یکی از

نامه مذکور در استان تهران این شیوهنامه با هدف

استاندارد های قابل پذیرش خواهد بود در صورتی که

تسهیل و رفع موانع ارزیابی و صدور گواهینامهها در

شرکتهای دانشبنیان متقاضی دریافت گواهینامه

مرحله نخست مورد تجدیدنظر و اصالح قرار گرفت لذا

محصول ) (KB-COPباشند فرایند استانداردسازی

گام دوم با هدف تحت پوشش قرار دادن محصوالت در

محصول بر اساس خود اظهاری به یک یا چند ویژگی با

همه اسـتانها در اواسـط سـال  18تکمیل و تـاکـنون

تـکیه بـر اعتـماد به نخبگان با توجه به ویژگیهای

 14انطباق محصول در کشور صادر شده است.

عـملکردی ) ،(Performanceکارکـردی ) (Functionیا
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ایمنی ) (Safetyصورت میپذیرد.

در این راستا برگزاری سلسله نشستهای تخصصی

نظام محصوالت دانشبنیان بـا همـکاری معــاونت علمی

تشویق واحدهای فناور در دریافت گواهینامههای

و فنآوری در  90استان صنعتی و فناور به منظور ترغیب و

انطباق محصول برنامهریزی و اجرا شد.
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کاهش  12درصدی آالینده های موتورخانهها
پریچهر قزلباش ،مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد
معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست

سازمان جهانی استاندارد به رسم هر ساله با فراخوان

که سازمان ملی استاندارد نیز استانداردهای فوق را

از کشورهای عضو و بررسی همه جانبه ،پوستری را

ملـی و اجـرایی نمـود کـه در حال حـاضر سـازمانها

طراحی و با یک شعار نامگذاری مینماید .با توجه به

و کارخانجات (نظیر پاالیشگاهها ،نیروگاهها ،صنایع

مباحث مربوط به مسائل زیستمحیطی ناشی از

دارویـی ،کارخانجات سیمان و  )...موفق به اخذ

فعالیتهای صنعتی ،عمرانی و توسعهای که بطور

گواهینامههای مربوط از سازمان ملی استاندارد شدهاند.

اجتنابناپذیری به آلودگی و تخریب محیط زیست توسط

سازمان ملی استاندارد ایران با رویکرد نوین توسعه

انسانها میانجامد ،و مصرف بی رویه انرژی سوختهای

استانداردسازی ،با تدوین استانداردهای ملی در

فسیلی که همه منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانهای

زمینههای مختلف محیط زیستی همچون استانداردهای

و تاثیرات مخرب آن بر روی کره زمین و ساکنین آن

مدیریت زیستمحیطی ،مدیریت انرژی ،مدیریت

میشود ،امسال شعار "حفاظت از زمین با استانداردها"

پسماندها ،اندازهگیری و کنترل گازهای گلخانهای،

انتخاب شده است.

کیفیت آب ،هوا و خاک و ...بستر مناسبی برای همزبانی

کره زمین با قدمتی در حدود  1میلیارد سال با برآورده

و درک مفاهیم محیطزیستی و استفاده از روشهای

کردن نیازهای موجودات و حفظ تعادل گونههای زیستی

اجرایی و کنترل فرآیندی جهت گسترش رویکردهای

دامان فراخ طبیعت را به محیطی مطمئن برای حیات بدل

ایمنی ،بهداشتی ،کیفی و زیست محیطی بین

کرده است ،توجه به عوامل حیاتی محیط زیست (آب ،هوا،

دستگاههای مختلف را فراهم کرده است.

خاک) از حدود چهار دهه قبل به صورت جدی مدنظر قرار

همچنین با توجه به اهمیت مبحث انرژی و محیط

گرفته است و از همان زمان تعدادی از متخصصان ،مدیران

زیست از اوایل سال  9910اقدام به تشکیل دفتری

و کارشناسان صنایع داوطلبانه به کنترل تاثیرات فرآیندها

مستقل جهت نظارت بر اجرای استانداردهای مرتبط با

و محصوالت تولیدی خود بر محیط زیست همت گماردند و

عنوان "دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای

به تدریج نیز سازمانهای ملی و بینالمللی با تعیین

مصرف انرژی و محیط زیست" نموده است .این سازمان،

ضوابط ،مقررات و قوانین جهت حفاظت از محیط زیست

با توجه به وظایف و ماموریتهای سازمانی و نیز تکالیف

به کمک آنها آمدند و در واقع حفاظت از زیستگاه بشر

قانونی براساس تعدادی از مواد قانون اصالح الگوی

اهمیت ویژهای یافت .سازمان بینالمللی استاندارد ()ISO

مصرف،

توسعه

فعالیت گستردهتری در جهت تدوین استانداردهای

استانداردسازی و سایر قوانین مربوط حفاظت محیط

مختلف در این راستا از جمله مدیریت زیستمحیطی را

زیست ،با وزارتخانههای نفت و نیرو در امر تدوین

مد نظر قرار داد و مجموعهای از استانداردهای سری ایزو

استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در زمینه

 94222تدوین شد.

تجهیزات و فرآیندها و سامانههای انرژیبر با رویکرد به

بند

04

اقتصاد

مقاومتی

و
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سمت اقتصاد کم کربن مشارکت نموده است .که ماحصل

رابـطه و همچـنین به مـنظور ایـجاد همـــاهنـگی

این فعالیت تدوین  19استـاندارد تـعیین مـعیار مصرف

بـا استانداردهـای مـوجود اتحـادیه اروپا (که

انرژی و دستـورالعمل برچسب انرژی تجهیزات انرژیبر

استانداردهای ملی موجود در خصوص تأیید نوع خودرو

مانند انواع یخچال و فریزر ،انواع کولر ،انـواع بـخـاری

بر گرفته از آنها میباشند) ،در تجدید نظر استانداردهای

گازسوز ،موتورسیکلت ،اتومبیل سواری و استانداردهای

مربوط به تعیین حدود میزان مصرف سوخت خودروها،

تعیین معیار مصرف انرژی فرآیندهای صنعتی تولید و

معیارهای جدید بر اساس میزان تولید گاز  CO2که

سامانههای انرژیبر مانند صنایع سیـمان ،فوالد ،آجر ،قند

ارتباط مستقیمی با میزان مصرف سوخت هر خودرو

و شکر ،صنایع پتروشیمی ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها و

دارد ،تدوین شد و برنامهریزی جهت دستیابی به

ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی و ...میباشد .با

معیارهای موجود اتحادیه اروپا در اجرای این

نظارت بر اجرای استانداردهای مذکور و تهیه گزارش های

استانداردها لحاظ گردیده است.

جامع وضعیت مصرف انرژی و میزان انتشار آالیندههای

از فعالیتهای اخیر سازمان ،بازرسی و آزمون دورهای

هیدرو کربوری ،نیتروژنی و سولفوری کاالهای انرژیبر و

موتورخانههای گرمایش مرکزی با هدف کاهش تولید

فرآیندهای تولید در سامانه ها و صنایع انرژیبر برای

آالیندههای زیستمحیطی و کاهش مصرف سوخت و

سیاستگذاری و تصمیمگیری در اختیار مقامات ارشد

همچنین افزایش کارایی سیستم موتورخانهها در

کشور قرار گرفته است.

ساختمانهای دولتی میباشد که این فعالیت منجر به

همچنین در راستای سیاستگذاریهای جهانی جهت
کاهش میزان تولید گاز  CO2در سطح دنیا و با توجه به
مقررات و محدودههای تعیین شده برای هر کشور در این
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کاهش  12درصدی آالیندههای منتشر شده از
موتورخانهها شده است.
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تالش همگانی برای شکست کرونا
زهرا ترکی ،مدیرکل توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

تنها راه شکست کرونا ،همکاری و تالش همگانی برای

-

مقابله با این ویروس است .همه ما باید در کنار کادر
درمان ایستاده و با رعایت نکات بهداشتی به جنگ با

حضور پزشک متخصص داخلی به صورت هفتهای
 0روز در سازمان برای تشخیص زودهنگام بیماری

-

تعطیلی رستوران ،باشگاه ورزشی ،استخر ،مهد

کرونا برویم تا هر چه سریعتر شرایط کشور را به حالت

کودک و آبدارخانههای سازمان مطابق مصوبات

عادی و به دور از بحران برگردانیم.

ستاد ملی مقابله با کرونا

مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری و

 -اعطای مرخصی به کارکنان دارای عالئم

مقابله با شیوع ویروس کرونا در سازمان ملی استاندارد
ایران به شرح زیر است.
-

-

-

-

 -اجرای بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی

تهیه و توزیع 902هزار ماسک برای کارکنان و ارباب

کشور مبنی بر طرح دورکاری کارکنان با توجه به

رجوع و بازنشستگان

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

تهیه و توزیع  02هزار دستکش پارچهای طبی و

 -عدم تشکیل جلسات روزمره و پرهیز از پذیرایی

التکس  8 ،هزار ژل ضدعفونی دست بین کارکنان

در سازمان (در صورت ضرورت تشکیل جلسات با

تهیه  1هزار لیتر موادضدعفونی کننده سطوح

رعایت پروتکلهای بهداشتی فاصله اجتماعی و

برای ضدعفونی نمودن مستمر فضاهای اداری ،اتاق

پذیرایی به صورت تک بستهبندی و وجود مواد

کارکنان و اماکن و معابر عمومی و فضاهای مرتبط

ضد عفونی در دسترس)

با ارباب رجوع مانند دبیرخانه ،میزخدمت،

 -اطالعرسانی مصوبات ستاد مدیریت کرونا و

محمولههای پستی و نمونههای آزمایشگاهی

بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور به

دریافتی

کارکنان سازمان از طریق اتوماسیون اداری

نصب محلول و ژل ضدعفونیکننده دست در

 -تهیه و نصب بروشورها و اعالمیههای آگاهی بخشی

اتاقهای کارکنان و راهروها و فضاهای پرتردد

و اطالع رسانی عمومی براساس راهنماییها و

سازمان

دستورالعملهای ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا

 اندازهگیری درجه حرارت همکاران و مراجعان-

بیماریهای بدون کسر از مرخصی استحقاقی

-

صدور  90بخشنامه اداری با هدف ابالغ و اجرای

بصورت روزانه در ورودیهای سازمان

دستورالعملهای ستاد مقابله با بحران کرونا از

نصب و استفاده از دستگاههای حضور وغیاب با

قبیل تأکید بر برگزاری نشستها ،جلسات و

فناوری تشخیص چهره به جای ثبت اثر انگشت

دورههای آموزشی به صورت مجازی ،عدم انجام

نصب دستگاههای ضدعفونیکننده اتوماتیک و

ماموریتهای اداری غیر ضروری و استفاده از

پادری آلومینیومی با محفظه ضدعفونیکننده

وبینار و  ، ...ارائه الکترونیکی خدمات و فعالیتهای

کفش در ورودیهای سازمان

سازمانی به منظور کاهش حضور ارباب رجوع و

تشکیل کمیته سازمانی مدیریت بیماری کرونا و

تأکید بر حضور مدیران کل یا معاونان ایشان در

اتخاذ تصمیمات مربوطه در این کمیته

سازمان جهت انجام وظایف.
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حراست چشم بینا و گوش شنوای سازمان است
محمدرضا بخشایی ،معاون حراست مرکزی سازمان

مردمداری نمونه بارز ارزشهای فرهنگی و اخالقی
است بهطوریکه در روایت بهترین انسانها کسانی

مصرفکننده از آن منتفع شود.

هستند که به مردم آسیب نمیرساند .امام علی علیه

نقش حراست در زمینه استاندارد ،نقش پیشگیری

السالم میفرمایند« :خوش به حال کسی که از ناحیه او

است به صورتی که در واقع با جمعآوری اخبار و

آسیبی متوجه مردم نمیشود و بدترین انسانها آسیب-

اطالعاتی که در سطح جامعه و در سطح ادارات کل و

رسانها هستند».

ستاد اتفاق میافتد ،آسیبهای استانداردها و روشهای

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم میفرمایند «:بدترین
مردم کسی است که موجب آزار و اذیت مردم شود» یکی

اجرایی آنها را شناسایی و اعالم کنند تا مشکالت
برطرف شود.

دیگر از حقوق و یکی دیگر از مباحث فرهنگی و اخالقی

حراست به عنوان چشم بینا و گوش شنوای سازمان

که امروزه در جامعه بسیار حائز اهمیت میباشد بحث

مشکالت را به صورت فنی بررسی و برای اصالح و

انصاف است به عبارتی حقوق یکدیگر را به رسمیت

بازنگری اقدام میکند.

شناختن و آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم
بپسندیم.
امام صادق علیه السالم میفرمایند « :انسان به چیزی
شبیه تر از انصاف آزمایش نشده است».
با اشاره به این روایات بحث استاندارد و
استانداردسازی تولید و خدمات باید به گونهای ترسیم

بسیاری از انتصاب و انتخاب یا برکناریهای افراد به
عنوان اقدامی پیشگیرانه بر اساس علم و بر اساس
معیارهای اخالقی و فرهنگی جامعه انجام میگیرد ،پس
از آن با افرادی که در حین خدمت دچار لغزش و به تبع
آن آسیب به جامعه میشوند ،برخورد یا نسبت به
برکناری اقدام خواهیم کرد.

شود تا با کمترین خطا و مطابق با ارزشهای اخالقی و

حراست نقش اصالحی و در واقع برطرفکننده این

فرهنگی جامعه نقش خود را به صورت یکسان در جامعه

مشکالت را دارد و اینجاست که پیوند حراست

ایفا کند و مغایر با ارزشهای فرهنگی و اخالقی نباشد.

استاندارد و ارزشهای اخالقی و فرهنگی جامعه شاید

تدوین استانداردها باید منصفانه باشد و نباید فقط
مختص چندتا کارخانه خاص یا چند واحد تولیدی خاص یا
چـند واحــد خدماتی خاص باشد بلکه باید بــرای همه
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واحدهای تولیدی و خدماتی ما قابل اجرا باشد تا جامعه

بیشتر مشخص میشود.
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سمینار در بستر وب (وبینار)
برگزاری نشستهای آموزشی در دوران همهگیری کووید91-

با همهگیری بیماری کووید 91-جهان با چالشهایی

این دورههای آموزشی مبتنی بر نیازهای ذینفعان با

قابل توجه در زمینه بهداشت عمومی ،اجتماعی و

درنظر گرفتن زیرساختهای کیفی و استانداردها به

اقتصادی مواجه شده است .هنوز برای پیشبینی یا درک

منظور مبارزه با این همهگیری برنامهریزی شدهاند.

کامل اثرات این همهگیری خیلی زود است ،اما همه با یک

اگرچه سازمان ملی استاندارد ایران با اطالعرسانی به

واقعیت مشترک رو به رو هستیم ،از بین رفتن غم انگیز

موقع در زمینه دسترسی رایگان به استانداردهای ملی

زندگی انسانها و تأثیر شگرف بر سیستمهای بهداشتی و

ضروری در مورد تجهیزات حفاظتی ،تجهیزات پزشکی و

اقتصادی در سراسر جهان.

تداوم تجارت به صورت برخط به یکی از مهمترین

در این اوقات چالش برانگیز ،به دلیل محدودیتهای

چالشهای این رویارویی پاسخ داده ،اما همزمان و با

سفر و حضور در جمع ،شرایط جدیدی همچون دورکاری و

افزایش ظرفیتسازی مجازی از طریق سیستم عاملهای

کارکردن از خانه به یکی از هنجارهای اجتماعی تبدیل

دیجیتالی مانند نشستهای آموزشی برخط ،آموزش

شده است .بدین منظور ،دفتر روابط عمومی و اموربین

الکترونیک و افزایش پشتیبانی مشاوره و نظارت از راه

الملل سازمان ملی استاندارد ایران با درنظر گرفتن

دور ،با تمرکز بر ابتکارات جدیدی که پاسخگوی نیازهای

پروتکل های بهداشتی جهانی و ملی و با هدف ارتقا سطح

خاص اعضا و ذینفعان آنها در مبارزه با بیماری همهگیر

دانش سازمانی و برونسازمانی (ذینفعان و عالقمندان)،

کووید 91-و پیامدهای بهداشت عمومی ،تجاری و

نسبت به اطالعرسانی به موقع برگزاری دورههای واحد

اقتصادی ناشی از آن ،اقدام به سرمایهگذاری در زمینه

ظرفیتسازی دبیرخانه مرکزی ایزو/یونیدو و نشستهای

ارائه و انتشار راهنماییها و مطالب آموزشی جدید بخش

آموزشی برخط سازمان بهرهوری آسیایی که در ادامه

ظرفیتسازی ایزو و همچنین سایر سازمانهای مرتبط

میآید ،اقدام کرد.

کرده است.

کارکنان این دفتر در اغلب این دورهها شرکت کردند.
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مجموعه نشست های برخط برگزار شده توسط سازمان توسعه آسیایی ()APO

خط مشی های مواد غذایی  -کشاورزی در پاسخ به کووید 91-در اندونزی و ژاپن
در زمان فجایع ملی همچون همهگیریها ،واکنش سریع دولتها برای حفظ جان
شهروندان ضروری است .دولت ها باید خودکفایی غذایی و عملکرد زنجیره تامین
را حفظ کنند .در این گفتگو دو مقام دولتی ژاپن و اندونزی به تشریح وضیعت و
شرایط کشورهای خود در دوران شیوع کووید91 -پرداختند.
مشارکت سبز در بنگاه های کوچک و متوسط
تغییرات اقلیمی واقعیتی انکارناپذیر است و در حال حاضر میزان مصرف انسان از منابع موجود در حدود یک
ششم ظرفیت کره زمین است و این درحالیست که تا سال  0292این رقم به  0افزایش خواهد یافت .در این
گفتگو Bulgan ،دانش خود در مورد مشارکت سبز در بنگاه های کوچک و متوسط را با بینندگان به اشتراک
گذاشت.
چگونه یک استارت آپ در بخش مراقبت های بهداشتی نوآوری ایجاد کرد :داستان Halodoc

استارت آپ  Halodocکه در سال  0290راه اندازی شد ،فقط یک استارت آپ نیست .این شرکت خدمات
پزشکی را بر روی بستر نرم افزاری خود ارائه کرده است .در این گفتگوی بهره ور محور ،خانم Felicia

 ،Kawilarangمعاون رئیس این شرکت به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه یک ایده ساده می تواند یک
تفاوت بزرگ را ایجاد کند.
احیا بخش دولتی از طریق نوآوری
بخش دولتی در اقتصادهای مدرن نقش به سزایی دارد .سازمان ملل تاکید دارد که توانایی بخش دولتی برای
نوآوری به شکل فزاینده ای به عنوان عنصری مهم در عملکرد نوآورانه در اقتصاد کل عمل میکند .در این
گفتگو ،Enric Segarra،استاد نوآوری ،به توصیف محیط ناپایدار ،نامطمئن ،پیچیده و مبهمی پرداخت که بخش
دولتی در آن فعالیت دارد.
توانمندیهای کارمندانتان را آشکار کنید
عوامل بسیاری از جمله رهبری ،فرهنگ سازمانی ،طرز فکر در آشکار کردن
پتانسیل و تواناییهای کامل همه کارمندان نقش دارند .در این وبینار آقای
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 ،Francis Cholleدر مورد روش هایی صبحت کرد که به افراد اجازه میدهد به
تواناییهای بالقوه خود دست یافته و بهره وری را به باالترین حد ممکن برسانند.

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

پشتیبانی سیاست های عمومی از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ( ،)SMEsبخش عمدهای از نهادهای
صنعتی و اقتصادی در سراسر جهان را تشکیل می دهند .در این گفتگوی بهرهور
محور ،درباره این موضوع و با هدف حمایت از سیاستهای عمومی در زمینه
SMEsدر پاکستان ،خانم نادیا سث در مورد اقدامات  SMEو زیرساخت
حمایتی سازمانی صحبت کرد.
ظرفیت سازی انقالب صنعتی چهارم ،تجزیه و تحلیل نیازهای اقتصادهای عضو APO

یکی از چالش های بزرگ در عصر حاضر ایجاد توانایی پذیرش و فراگرفتن فناوری های عصر چهارم صنعتی
است که به سرعت نیز در حال تکامل می باشند .طی این گفتگو ،پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و مشاغلی که
در جستجوی بهره مند شدن از صنعت  4.2هستند ،ارائه شد.
حل فوری ترین مشکل جهان
کریستین سارکار به همراه فیلیپ کوتلر ،پدر بازاریابی مدرن ،به بازطراحی جامعه و جایگاه ما در طبیعت و
همچنین بررسی چگونگی بهتر ساختن جهانمان پرداختند.
هرگز از برنده شدن از طریق بهره وری مبتنی بر نوآوری دست نکشید
فیلیپ کوتلر به عنوان یک رهبر و مدرس بازاریابی در جهان ،دیدگاه های خود را در مورد اهمیت نوآوری از
طریق مطالعات موردی به اشتراک گذاشت.

نوآوری و بهره وری در بخش خدمات در پسا کرونا
ورود به عصر چهارم صنعت شامل فناوری های هوشمند ،سامانه های فیزیکی سایبر ،اَبَر دادها ،روباتیک و غیره
در زمان همه گیری کووید 91-افزایش چشمگیری داشت .بخش خدمات از بخشهایی است که [در این دوره]
تحت تاثیر فراوان قرار گرفته است .در این گفتگو چگونگی اثر گذاری کووید 91-بر بخش خدمات بررسی شد.
نوآوری و انعطاف پذیری بنگاه های کوچک و متوسط در هنجارهای جدید
پروفسور سینگ ،بنیانگذار یکی از شاخص ترین صنایع فنی سنگاپور و
بسیاری کسب و کارهای موفق دیگر ،تجربه شخصی خود را در مورد حفظ بقا
در زمان رکود اقتصادی را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشت.
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بهره وری استارت آپ ای-بیز
آقای ، Kaimuddinمدیر عامل شرکت ،PT Bukalapak.comکه یکی از شاخص ترین استارت آپ ها و
شرکت های بازرگانی الکترونیکی در اندونزی است ،در مورد روند رشد کسب و کار خود و اینکه چگونه e-biz

می تواند بهره وری را تقویت کند ،صحبت کرد.
تجربه نوآوری و ایجاد تنوع در بخش دولتی
پذیرش فرهنگ تنوع برای سازمان های دولتی بسیار مهم است .بسیاری از گزارش های تجربی رابطه مثبت
میان تنوع و نوآوری را نشان می دهند .در این گفتگو خانم  Ittihirunwongمدرس دانشگاه چیانگ مای
تایلند و خانم دکتر  Hendrastitiمدرس ارشد دانشگاه بنگکولو اندونزی ،درباره این موضوع صبحت کردند.
توسعه اقتصادی و تغییرات در سبک های کاری پس از کووید91-
با تغییر سبک زندگی و کار به واسطه همه گیری کووید ،91-سوال این است که
چگونه این تغییرات تکامل پیدا می کنند .در این گفتگو ،معاون پیشین رئیس
جمهور تایوان در مورد تغییرات احتمالی کار و سبک زندگی پس از کرونا و
مقایسه وضعیت تایوان با دیگر کشورهای جهان صحبت کرد.
ارتباطات دیجیتالی موثر برای مدیریت بحران ها
ارتباطات دیجیتالی موثر برای مدیریت بحرانها ،از رکود اقتصادی و تعطیلی مشاغل تا انتشار اخبار پزشکی
در دوران همهگیری ،بسیار مهم هستند .کارشناسان ارتباطات دیجیتالی و نوآوری رشد ،ارتباط بین
روایتهای خوب و مدیریت اعتماد در این عصر بی اعتمادی را بررسی کردند.

مجموعه نشست های برخط مشترک برگزار شده توسط سازمان بین المللی استاندارد ()ISO
و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ()UNIDO
نشست آموزشی برخط مشترک  ISO/ITCبا موضوع کووید 91-و ایمنی غذایی
بیش از هر زمان دیگر ،بنگاه های کوچک و متوسط در زنجیره تامین مواد غذایی الزم است تا از مطابقت با
معیارهای حفظ سالمتی و ایمنی کارگران خود ،به منظور ممانعت از قرار گرفتن در معرض ویروس کووید91-
اطمینان یافته و اقدامات بهداشت غذایی و بهسازی را تقویت کنند.
مواجه با اثرات کووید 91-با استانداردهای بین المللی :کاهش ریسک های فساد در کشورهای در حال توسعه
فساد ممکن است متضمن روش های غیرقانونی مالی و غیرمالی برای کسب مزایایی باشد .موسسات دولتی و
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شرکت های خصوصی در کشورهای در حال توسعه ،می توانند به واسطه اقدامات خود در زمینه مدیریت
ریسک از خود در برابر آسیب های مالی ،رقابتی و شهرت ناشی از اقدامات فساد برانگیز محافظت کنند .این
حفاظت با صرف هزینه مالی کم در دسترس است و می تواند به سود قابل توجه مستقیم وغیرمستقیم منجر
شود.
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مقابله با اثرات کووید 91-با استانداردهای بین المللی :ایمنی و بهداشت شغلی
ایزو  ،41229اولین استاندارد ایزو در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
)(OH&Sاست که در سال  0298منتشر شد .از آن زمان ،کمیته فنی مسئول
تدوین این استاندارد ،راهنمای پشتیبان آن را در حوزه هایی شامل مدیریت
بهداشت روانی ،ایمنی و تندرستی در محیط کار تدوین کرده است .مطالب ارائه
شده در این سمینار شامل توصیف فعالیت های کمیته ،اقدامات فعلی و برنامه
های آینده آن بود.
مقابله با اثرات کووید 91-با استانداردهای بین المللی -مدیریت امنیت سایبری و امنیت اطالعات
همه گیری کووید 91-وابستگی ما به دنیای دیجیتال را افزایش داده ،عملکردهای عادی تجارت را مختل کرده
و به معنی اتکا بیشتر به امنیت و استمرار تجارت ،استفاده بیشتر از دورکاری و در عین حال حفظ فعالیت مهم
تجارت به منظور ادامه خدمت به مشتریان ،ارائه خدمات و حفاظت از زیرساخت هاست .این نشست آموزشی
به خطرات سایبری به ویژه آنهایی که طی همه گیری کووید ،91-ظاهر شده اند ،اختصاص داشت.
کارگاه ظرفیت سازی  :ISO/ITC/IWA 34تعریف یک "کسب و کار با مالکیت زنان"
این کارگاه در ماههای اکتبر و دسامبر  0202برگزار خواهد شد .هدف از آن ارائه تعریفی از یک کسب و کار
زنانه و راهنمایی برای مشاغل ،آژانسهای آماری ،دولتها و ابتکارات بینالمللی در مورد چگونگی استفاده از
این تعریف است.

گردآوری و ترجمه  :میالد صادق نژادی ،فاطمه عرفانیان ،کیواندخت پیرمحمدی ،پریسا فقیهی

 48


روز جهانی استاندارد /مهر 9911

منصور جالیر ،مدیرکل استاندارد استان آذربایجان غربی

جهش تولید در کشور ارتباط نزدیکی با

تـولیـدات را بـه بازار مصرف به همراه خواهد داشت.

استانداردسازی سیستمهای مدیریت در بخشهای

برای تولید یک محصول ،صرفنظر از طراحی ،فناوری

تولیدی و بازسازی زیرساختارها داشته و باید دیدگاه

ساخت نیز بسیار اهمیت دارد که این مهم با پیادهسازی

مدیران و مسئوالن ارشد سازمان پذیرای واقعی آن

استانداردها محقق میشود .هرچه محصول پیچیدهتر

باشد.

باشد ،استانداردها و ارتباط آن با سایر مولفههای تولید

شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور ،افقی فراتر از
رونق تولید را میطلبد که همان جهش تولید است،

نیز بیشتر میباشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برای صنعتی شدن

تداوم رونق تولید و جبران عقب ماندگیهای تولید ،در

کشور و حضور در بازار رقابت با کشورهای دنیا باید در

کنار ارتقای فناوریها و مشتریمداریها منجر به جهش

طراحی محصول و تولید فناوری در کشور ارتقاء کیفیت

تولید میشود و جهش تولید ،عرضه بیشتر و متنوعتر

لحاظ شود.

ساسان فرشی حق رو ،مدیرکل استاندارد استان آذربایجان شرقی
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تولید مفهومی است که ریشه آن به اقتصاد و

ایشان ضرورت برون رفت از وضعیت تحریمی و

سرمایهگذاریهای اقتصادی برمیگردد و معموالً با ایده و

ایجاد تحول اقتصادی را در رونق تولید (شعار سال

خالقیت و سرمایه همراه است .با این حال در چند سال

گذشته) دانستند باعنایت به وجود بازار بزرگ داخلی،

اخیر برخی موانع و مشکالت از جمله تحریمها و نبود

بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی ،لزوم

مواد اولیه الزم مشکالت زیادی را به تولیدکنندگان و به

توجه به جهش تولید را برای تامین نیازهای این بازار

تبع آن به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است.

ضروری برشمردند تا از همه ظرفیت های خود بهره

برای حل مقدار قابل توجهی از این مشکالت مقام

جویند و تولیدات خود را به حداکثر میزان ممکن

معظم رهبری با دیدی باز و روشنگرانه سال جاری را

برسانند تا با این اقدام مانع از بروز مشکالت ناشی از

سال جهش تولید نامیدند.

تحریمها باشیم .
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فتانه شکرالهی ،مدیرکل استاندارد استان البرز

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،

شده است.

استانداردسازی فعالیتهای تحت نظارت هر دستگاه ،یکی

امید است با این تحول بزرگ در استانداردسازی

از تکالیف آن دستگاه قلمداد شده و همه دستگاههای

کشور با بهرهگیری از دانش فنی و تخصصی همه

اجرایی در این زمینه مسئول میباشند .سازمان ملی

دستگاههای اجرائی و بازتاب آن در استانداردهای ملی،

استاندارد نیز به عنوان ناظر عالی این فرایند پیشبینی

شاهد ارتقای سطح تولید و خدمات در کشور باشیم.

محمود فرمانی ،مدیرکل استاندارد استان اصفهان

نامگذاری سال  11به عنوان سال جهش تولید
مثبتترین عالمت برای فعاالن عرصه اقتصادی در همه

سیاستهای اقتصادی میزان بهرهوری تا سطح
معنیداری افزایش و به مرز  922درصد نزدیک شود.

بازارها است تا با انگیزه بیشتر و حداکثر در جهت تحقق

در این شرایط استانداردهای ملی و بینالمللی به

اهداف رونق تولید ملی ،توسعه بازار کار و سرمایه ایرانی و

عنوان ابزاری برای ارتقای سطح کیفیت تولید نقش

هوشمند کردن تجارت خارجی بکوشند تا در داخل کشور

اساسی و تاثیرگذار در تقویت موتور اقتصاد کشور و در

هنجارها و فرهنگ اقتصادی توسعه یابد.

نتیجه افزایش و کاهش تولید ایفا مینماید البته به

سال جهش تولید هم بهترین فرصت برای اقتصادی

شرطی که در این زمینه رسانههای گروهی به ویژه رسانه

کردن فرایندهای تولید و تبدیل کاالی ایرانی به نشان

ملی نیز در تبلیغ این مهم همکاری کند و با تهیه و

تولید ملی است تا فاصله میان مزیتها و استعدادهای

پخش

برنامهها و اخبارهای حرفهای و تخصصیتر،

تولید با دستاوردهای ایجاد ارزش افزوده به حداقل برسد

انگیزه تولید را تقویت نماید.

یـا حـذف شـود و بـا تـرکیب بـهینه بـرنامهریـزیها و
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هاشم عالیی ،مدیرکل استاندارد استان اردبیل

ترویج و گسترش مصرف کاالهای داخلی از مهم ترین

بطور کلی رعایت استانداردها به نفع تمام مردم و

معیارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال

اقتصاد کشور بوده و باعث افزایش تولید داخل ،توسعه

پایدار محسوب میشود و استانداردسازی و ارتقای سطح

صادرات ،تأمین ایمنی و سالمت مصرفکنندگان ،صرفه-

کیفی کاالهای تولید داخلی نقش مهمی در تأمین ایمنی و

جویی در وقت و هزینهها و در نتیجه موجب افزایش

سالمت جامعه ،افزایش سطح رفاه عمومی ،اعتمادسازی و

درآمد ملی ،رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود.

نیز ترویج و گسترش مصرف کاالهای داخلی دارد.

مهناز همتی ،مدیرکل استاندارد استان ایالم

نواندیشان اقتصادی ،در ارتباط با موضوع جهش تولید،
استانداردها را عامل جهش تولید مبتنی بر فناوری و
کسب بازارها میدانند و قطعا نوآوری ناشی از استانداردها
با سرعت قابل توجهی بر رشد تولید اثرگذار خواهد بود.
استفاده از ظرفیت فرآوردههای دانشبنیان و
استانداردسازی مشاغل خانگی در راستای جهش تولید و
بطور کلی اقتصاد کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
کاالهای دانشبنیانی که مبتنی بر استانداردها باشند هم
از جنبه کیفی و هم از جنبه کمی در بازار مورد حمایت
قرار گرفته و خودبخود زمینه راهیابی به بازارهای جهانی
را خواهند یافت و توسعه صادرات شکل و رونق خواهد
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یکی دیگر از مـؤلفههـای اساسی جهش تولید ،توسعه

فرهنگ خرید کاالی ایرانی است که باید همه
ظرفیتهای فرهنگی و هنری به کمک اقتصاد ملی
بیایند و به ترویج استفاده از کاالی استاندارد ایرانی
بپردازند .قطعا تقویت فرهنگ خرید کاالی ایرانی از
مجاری متفاوتی همچون خانواده ،مدرسه و دانشگاه
است که میطلبد همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی
ورود نمایند و زمینه جهش تولید و توسعه اقتصادی را
فراهم آورند که در اینصورت توسعه کیفیت و استاندارد
کاالها دارای پیوست اجتماعی و مردمی خواهد شد.
تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی
کشور نقطه عطفی برای تقویت استانداردسازی و ارتقاء
کیفیت اقتصاد کشور محسوب میشود.
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محمودرضا طاهری  ،مدیر کل استاندارد استان تهران

جهش تولید ،پیش نیاز یک اقتصاد ملی قوی است و

و "استقالل در تولید" که اگر محقق شود ناخودآگاه بر

برای دستیابی به آن تمام ارکان جامعه از نهادهای

همه شاخص های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت .رونق

حاکمیتی گرفته تا مصرف کننده و تولیدکننده باید نقش

همراه با تداوم تولید از اولین دستاوردهای این تغییر

خود را به درستی ایفاء کنند .مقوله تولید باید در فرهنگ

است که پیش درآمدی بر افزایش تولید ناخالص داخلی،

جامعه ایرانی آنگونه نهادینه شود که از حالت صرفاً تامین

افزایش اشتغال و توسعه صادرات است و در بازه زمانی

نیازهای داخلی به محرکی برای توسعه اقتصاد و تسخیر

مناسب به بهبود رفاه جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

بازارهای بین المللی بدل شود و در این مسیر الزم است

ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان ایرانی را می توان

که با بها دادن به ایده های فرامنطقه ای و فناوری های

به عنوان دستاورد نهایی جهش تولید مدنظر قرار داد و

مولد ،صنایع داخلی را به سمت برندسازی سوق داد.

با نگاه به آینده و درس گرفتن از گذشته ،تهدیدهای

جهش تولید این ظرفیت را دارد که با نگاه توسعهمند
حاکمیت ،از یک ایده مولد به یک باور ملی تغییر ماهیت

حال را به فرصتی برای ساختن ایرانی پیشرو و مولد
تبدیل کرد.

دهد و این مهم محقق نخواهد شد مگر با توسعه فن آوری

محمد جمیع ،مدیرکل استاندارد استان خراسان رضوی

رهبر معظم انقالب همـواره نـام سـال را بـا رویکـرد

بوده و با تأسی از استانداردهای ملی و بین المللی زمینه

اقتصادی انتخاب کرده و طبق منویـات ایشـان سـال 11

حمایت از تولید کاالی ایرانی و معرفی آن در سطح

سال حمایت از کاالی ایرانی ،سال  18سال رونق تولیـد و

جهانی را فراهم نموده است که در این ارتباط میتوان

سال  11سال جهش تولید نامیده شده است ،تحقق ایـن

گفت که تولید برای عرضه است و داشتن بازار مناسب

شعارها مستلزم پیاده سازی برنامه های علمی با مشارکت

مستلزم تولید استاندارد و قیمت تمام شده مناسب

همه جانبه همه دستگاهها است و بی تردید سازمان ملـی

است .قطعاً جهش تولید برای توسعه بازار داخلی و

استاندارد ایران به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار بخـش

افزایش صادرات و اشتغال می باشد و این موضوع در

دولتی بر حسب وظایف خود ،همراه بخش تولید و صنـعت

بستر تولید کاال و خدمات با کیفیت و استاندارد با قیمت
مناسب محقق خواهد شد.

 02


روز جهانی استاندارد /مهر 9911

عباس رستمی  ،مدیر کل استاندارد استان سمنان

با توجه به اینکه هر سازمان پویایی ،برای آینده خود و

سوخت مایع ،استانداردسازی فضاهای آموزشی (مدارس

پیشرفت جامعه ،باید برنامه ای داشته باشد و حیات

و دانشگاهها و محیطهای آموزشی) ،استانداردسازی

هرسازمانی منوط به پویایی و پیشرفت است .سازمان ملی

فرآیندهای

محصوالت/

استاندارد نیز در راستای وظایف قانونی خود مبنی بر

ساختمانها در راستای استفاده بهینه از انرژی و منابع و

افزایش کیفیت کاالهای تولید شده و خدمات عرضه شده

استانداردسازی فضاهای درمانی و بیمارستانی میتواند

به هم میهنان باید دارای برنامه و چشم اندازی برای آینده

ما را به هدف نهایی نزدیک کند.

تولید،

استانداردسازی

باشد ،که در این خصوص ،استانداردسازی جایگاههای

مجید محبی ،مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

استانداردها نحوه درست انجام کار ،معیارهای درستی

-

نتیجه کار و حدود مجاز فعالیتها را تعیین میکنند .در
این راستا تقویت و توسعه نظام استانداردسازی در کشور

اجرایی و سازمانهای دولتی
-

برای شکوفایی اقتصاد و ارتقاء سطح رفاه ملی ضروری
است .در جهت تحقق این موضوع راهبردهایی در زمینه

ایجاد بانک اطالعاتی متخصصان و خبرگان کشور
و آخرین منابع علمی در زمینه استاندارد

-

توسعه نظام استاندارد به شرح زیر پیشنهاد میشود:
-

ایجاد دفاتر استانداردسازی در دستگاههای

جلب مشارکت بخش صنعت ،کشاورزی ،خدمات و
بازرگانی

صدور شناسنامه استاندارد (کیفیت) برای محصوالت

-

ورود به بازارهای جدید منطقهای و بینالمللی

صنعتی تولید داخل

-

تسهیل و تسریع در صدور گواهینامههای انطباق

-

ضرورت درجهبندی نشان استاندارد

کاالهای صادراتی از طریق بازنگری و اصالح

-

استفاده از ظرفیت پارک علم و فنآوری

روشهای اجرایی
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مزیتهای اقتصادی

 -تمرکز بر استانداردسازی کاالها و خدمات دارای

-

برگزاری نمایشگاههای تخصصی استاندارد
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سیروس صارمی ،مدیرکل استاندارد استان قزوین

امکانات بشر برای صنعتی شدن ،بیشتر از آنچه تصور

و در پیام روسای سه سازمان بین المللی استانداردسازی

میرود ،در برابر ماست .کافیست نظام اعتماد متقابل بنیاد

 IEC ،ITUو  ISOو نیز در پیام رئیس سازمان ملی

نهاده و تعمیم داده شود .یکی از ارکان این نظام اعتماد

استاندارد ایران ،بیانگر اهمیت این موضوع و نیاز به

متقابل و یکی از این امکانات بشر ،بی شک استانداردها

همکاری همه جانبه تمامی نیروهای موثر در جهت

هستند ،به عنوان راه حل هایی صحه گذاری شده در

کاهش سرعت شیوع این سونامی است .انتخاب این

جهت صرفه جویی انرژی ،روش های اندازه گیری کیفیت

شعار ،شاید تاکید و تلنگری باشد بر تحول نگرش ها و

آب و هوا و  ...به منظور کاهش تبعات تولید .گنجانده

تغییر رویکردها .باشد که زمین ،مهد پرورش تمامی

شدن این مهم در شعار روز جهانی استاندارد در سال پر

جانداران ،دمی بیشتر بیاساید.

محنت  ،0202با عنوان «حفاظت از زمین با استـانداردها»

مرتضی رهنما ،مدیرکل استاندارد استان فارس

عالمت استاندارد تعهد نانوشتهای است از طرف

خود بوسیله خرید کاالی دارای عالمت استاندارد محقق

تولیدکننده محصول و یا ارائهدهنده خدمات به مصرف

می شود .تجربه ثابت کرده در کشورهائی که در توسعه

کننده و یا گیرنده خدمت مبنی بر رعایت اصول استاندارد

نظام استاندارد موفق بودهاند این مصرفکنندهها

در تولید کاال و یا ارائه خدمت و اینکه اگر در هر مرحله

هستند که تولیدکننده را مجبور به تولید محصول

ای از مصرف کاال و ارائه خدمت خسارتی و یا خطری

استاندارد مینمایند زیرا بدلیل آگاهی به حقوق خود در

متوجه مصرف کننده شود و در عمل ثابت گردد که این

کنار اعتماد به پشتیبانی نظام جاکمیتی در رسیدگی به

خسارت ناشی از عدم رعایت استاندارد توسط تولید

شکایات آنها ،بر مطالبه جدی حقوق خود پافشاری می-

کننده بوده ،تمامی خسارات مصرف کننده را جبران نماید.

کنند .

آگاهی مصرفکننده از این حق مسلم و طبیعی در توسعه

در مجموع با توسعه نظام استاندارد مصرف کننده

نظام استاندارد نقش اساسی دارد زیرا توسعه نظام

راغب به خرید کاالی استاندارد می شود که این موضوع

استاندارد صرفا با نظارت دولتها محقق نمیشود بلکه با

نتیجه ای جز حمایت از تولیدات دارای نشان استاندارد

پشـتیـبانی مصرف کننده از طریق مطالبه جدی و به حق

نخواهد داشت.
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ژیال یزدانی ،مدیرکل استاندارد استان کردستان

توجه به کیفیت در تولیدات ،توسعه صـادرات و رونـق

زمانیکه تولیدات با کیفیت و رقابت پـذیر بـا بازارهـای

فضای اقتصادی را به دنبـال خواهـد داشـت .نگـاه ویـژه

جهانی عرضه شوند ،رشد و توسعه صادرات کشـور هـم

استانداردها به کیفیت است و رعایت اسـتانداردها بـرای

اتفاق میافتد.

تولیدات و ارائه خدمات نه تنها هزینه بر نیست بلکه تولید
کننده ارزش است.

برای دستیابی به نتایج بهتر در سال جهـش تولیـد،
تعامل و همراهـی ارگانهـای مـرتبط بـا سـازمان ملـی

جهش تولید در گرو رعایت استانداردهاست و با جهش

استاندارد ایران می تواند بسیار کارساز باشد که این مهم

کیفیت در تولیدات حتماً به نتیجه جهش کمّـی در تولیـد

در ماده  00قانون تقویت و توسعه نظـام اسـتاندارد بـه

دست پیدا خواهیم کرد .کاالهای استاندارد و بـا کیفیـت

خوبی تبیین شده است.

تولیـد شده داخـلی ،مورد حمایت بازار قرار میگیـرند و

اسماعیل عاقلی ،مدیرکل استاندارد استان کرمان

تولید مفهومی است که جانمایه آن معموال اقتصادی
است .هر چند واژه تولید در ترکیب با اندیشه ،فکر ،ایده،

فضای رقابتی و غیر رانتی ،اصالح سیاستهای بانکی،

محتوا ،خبر و  ...از جنبههای اقتصادی دور میشود و

ثبات در قوانین ،حمایت از تولید صادرات محور و

ابعادی سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و قالبهایی نظری و

گسترش بازارهای هدف از جمله پیش شرطهای تحقق

انتزاعی مییابد اما با توجه به مهمترین و اولیترین

شعارجهش تولید است که اگر اجرایی شود قطعاً

نیازهای فردی و اجتماعی ،درونمایه و مفاهیم اقتصادی

میتواند موتور محرکه اقتصاد مقاومتی باشد.

آن برجستگی و عینیت بیشتری مییابد.

چنانچه قرار باشد اقتصاد مقاومتی به طور کامل شکل

بر این اساس ،گفته میشود رفع واقعی موانع تولید ،بهبود

بگیرد و ما در موضوعات اقتصادی خودکفا شویم

محیط کسبوکار ،مبارزه با فساد ،امنیت سرمایهگذاری،

مهمترین محور آن جهش تولید خواهد بود.

  55اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و تجارت ،ایجاد
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بهمن رحمتی ،مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد

در دنیای کنونی که با فراز و نشیبهای اقتصاد مواجه

برای ورود به بازارهای رقابت جهانی با رعایت

ایم و بحران کرونا گلوی اقتصاد جهانی را فشرده است،

استانداردهای ملی و بین المللی ،بیش از پیش اقدام

تولید و توسعه آن و حمایت از تولید کنندگان ،میتواند

کنیم .چرا که یکی از مولفه ها و شاخص های مهم جهش

این شرایط سخت را تسهیل بخشد.

تولید ،استاندارد است و جهش تولید جز درسایه تولید

در سالی که با رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله

استاندارد و رضایتمندی مصرف کننده میسّر نیست.

العالی) با شعار "جهش تولید " همراه است ،میطلبد

باشد که تولید داخلیمان اعتماد آفرینی ایجاد کند

بیدرنگ گام هایی محکم و آگاهانه در این راه برداریم و با

و ارائه آن سبب رضایتمندی و پایداری جامعه مصرف

آموزش و آگاهـی دادن به تـولیدکنندگان و آمـادهسازی

کنندگان شود.

رضا دهدشتی زاده ،مدیرکل استاندارد استان گلستان

صنعت تولید امروز پس از موج منفعتگرایی

تولید و صنعت ،نیــاز به تـرویج و تـعمیق مـسئولیت

تولیدکننده و مشتری مداری به همگرایی تولیدکننده و

اجتماعی چه دربین تولیدکنندگان و چه مصرفکنندگان

مشتری ،برای هدفی بزرگتر و متعالیتر که حفظ زمین و

داریم .از سویی میبایست تولیدکنندگان نسبت به

محیط زیست میباشد ،دست یافته است .این موج سوم با

برداشت منابع و مواد اولیه از زمین و نیز تاثیر زبالهها و

شعار «زمین است که زندگی ما را نجات میدهد نه نفت»،

پسماندهای به جا مانده از تولیداتشان روی محیط

تبلور یافته که مورد تاکید فعاالن محیط زیست و دغدغه

زیست ،دغدغهمند باشند و از سوی دیگر مشتریان،

مندان مسئولیت اجتماعی قرار گرفته و رویکرد

نیازهای واقعی خود را شناسایی کرده و به جای

«تولیدکننده و مشتری ،در کنار هم ،برای نجات زمین» را

مصرفگرایی که منجر به بهرهبرداری بیش از حد از

جایگزین «همیشه و تنها حق با مشتری است» کرده

طبیعت میشود ،با مطالبات صحیح ،تولیدکنندگان را به

است.

سمت تولیداتی سوق دهند که در آشتی با طبیعت و کره

در ایران نیز برای دستیابی به موج طالیی و سازنده در

خاکی باشد.
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مرضیه قنبریان ،مدیرکل استاندارد استان لرستان

معنای جهش تولید را میتوان متفاوت از رونق تولید

مهم و تاثیرگذار در تولید کاال و جذب مشتری است

دانست .همانگونه که از منویات مقام معظم رهبری

بهطوریکه تولیدکنندگان با رعایت استانداردها ،ارتقای

استنباط میشود ،حداکثر شدن تولید با ایجاد نوآوری و

آنها و استمرار کیفیت در تولید ،میتوانند عالوه بر

وسعت بخشیدن به دامنه تولید ،را میتوان به معنای

جذب مشتریان و بازارهای داخلی ،در بازارهای بین-

جهش تولید قلمداد کرد ،بهطوریکه عموم مردم بتوانند

المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند .بدون شک

افزایش تولید را در زندگی و در تأمین معاش خود به

تولید یک محصول با کیفیت و مطابق با استانداردهای

معنای واقعی درک کنند.

بینالمللی میتواند نقش موثر و تعیینکنندهای برای

رقابت در عرصه تولید به عنوان یکی از پیش شرطهای

رقابتپذیری و پیداکردن بازارهای صادراتی ایفا کند.

جهـش تولید ،به واسطه باال بردن کیفیت ،یـکی از عوامل

علی امینی ،مدیرکل استاندارد استان مازندران

بخوبی میدانیم که اعتماد عمومی مهمترین دارایی

سیاستگذاران و مسئوالن دخیل در امر تولید

یک سیستم است ،سرمایه اجتماعی حاصل از اعتماد

بخوبی میدانند که در هیچ جامعهایی نمیتوان مشتری

عمومی ،یک سرمایه بسیار ارزشمند است که به سادگی و

را موظف به مصرف کاالی داخلی نمود اما میتوان با

ارزانی بدست نمیآید.

شناخت و بازاریابی دقیق نسبت به سالیق و نیازهای

بدیهی است اگر کاالیی در ایران دارای سرمایه

آنان و جلب اطمینان مشتری در زمینه کیفیت

اجتماعی شود ،در حقیقت تولید ایرانی چنین سرمایه ای

محصوالت ،قیمت مناسب و رعایت حقوق مصرفکننده

را از آن خود کرده است لذا تولیدکنندگان برای اقبال

خصوصاً در حوزه خدمات پس از فروش آنها را به خرید

جامعه به آنها باید به دنبال ایجاد اعتماد و اطمینان

کاالی ایرانی ،که نتیجه آن جهش و رونق تولید است،

عمومی بروند و این مهم صرفاً با توجه و اهمیت دادن

ترغیب نمود.

تولیدکنندگان به استانداردها بدست میآید.
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طبیعی است وقتی یک تولیدکننده بیتوجه به

بیراه نیست اگر بگوییم که اقبال مردم به تولید ایرانی

رعایت استانداردها در نگهداشت کیفیت موفق عمل

و به تبع آن جهش و رونق تولید در ایران نیز از مسیر

نمیکند ،موجب کوتاهی عمر برند و به تبع آن کوتاهی

افزایش اعتماد عمومی به تولیدات ایرانی میگذرد.

عمر خدمات پس از فروش میشود و این موجب
بیاعتمادی به تولید ملی در افکار عمومی است.
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عیسی باقرزاده ،مدیرکل استاندارد استان هرمزگان

استان هرمزگان به عنوان بزرگترین استان تجاری

در کشور الزم است با توجه به مفاد قانونی و با عنایت

کشور بیش از نیمی از صادرات و واردات کشور را رهبری

به سیاستهای کلی کشور در اسناد توسعه نظام

میکند.

استاندارد جایگاه ویژهای برای استان هرمزگان منظور

برای رهبری این حجم از صادرات و واردات هم اکنون

نمایند ،کما اینکه این حرکت با استقرار ادارات و

اداره کل گمرک با بیش از  02اداره یا دفتر گمرکی در

نمایندگی استاندارد در شهرستانهای مختلف استان و

بنادر متعدد تجاری این استان صادرات و واردات کشور را

نگاه ویژه مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد ایران به

مدیریت می نماید و روز به روز بر این ظرفیت افزوده

استان هرمزگان آغاز شده و امیدواریم که راه طوالنی

میشود.

استقرار کامل نظام استاندارد را با تدوین سند جامع به

از این رو سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام استاندارد

سرعت طی نماییم.

محمدرضا زارع بنادکوکی ،مدیرکل استاندارد استان یزد

سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یکی از مهم

باتحقق بندهای  0و  04سیاستهای کلی اقتصاد

ترین دستگاههای اثرگذار در مقوله کیفیت میتواند در

مقاومتی ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،مبنی بر

تحقق شعارسال که توسط مقام معظم رهبری با عنوان

پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیاده سازی و اجرای نقشه

"جهش تولید" نامگذاری شده است ،نقش مهمی را ایفا

جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری ،واضح

نماید و بر این اساس ،توجه به تولید باکیفیت ،توسعه

و مبرهن است که استفاده از ظرفیت محصوالت

صادرات و رونق فضای اقتصادی و در نهایت "جهش

دانشبنیان ،میتواند به عنوان یکی از عوامل موثر

تولید" را به دنبال خواهد داشت و به صراحت میتوان

"جهش تولید" و قطع وابستگی به خارج از کشور

گفت یکی از پیششرطهای "جهش تولید" رعایت

خودنمایی کند.

استانداردها در کاالهای تولیدی و صادراتی است.
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از خبرهای خوش استاندارد



شورای بینالمللی استاندارد ،مژده روشن طبری ،مشاور رییس سازمان و نماینده جمهوری اسالمی ایران را به

سمت ریاست کمیته کشورهای در حال توسعه ایزو ) (DEVCOبرای دوره  0209-0200منصوب کرد.
ریاست این کمیته که بیش از  900عضو دارد با پیشنهاد نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران به
عنوان یکی از اعضای ایزو مطرح شده بود که مورد استقبال شورای ایزو قرار گرفت.
این موفقیت نه تنها در ساختار ایزو بلکه در تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای سازمان و کشور تاثیرگذار است.




با حکم احسان اوت ،دبیرکل موسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای اسالمی (اسمیک) محمد حسین

شجاعی مشاور ارشد علمی رییس سازمان ملی استاندارد ایران ،برای دومین دوره متوالی به عنوان رییس کمیته ارزیابی
انطباق موسسه اسمیک در دوره  0202-0200انتخاب شد .نمایندگان کشورهای مالزی و امارات متحده عربی نیز برای
دستیابی به این کرسی اعالم آمادگی کرده بودند که با پیشنهاد دبیرکل و رییس هیات مدیره اسمیک که عربستانی
است ،این مسئولیت برای سه سال به جمهوری اسالمی ایران واگذار شد.




دبیرکل موسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای اسالمی در نامهای خطاب به رییس سازمان ملی استاندارد

ایران از همکاریهای مستمر سازمان در ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی برای تهیه پیشنویس طرح راهبردی آن
موسسه در سال  0202-0292قدردانی کرد.




سازمان ملی استاندارد ایران در بین  94دستگاه اجرایی در کشور توانست با اختالف یک درصد رتبه دوم در پیاده

سازی بهره وری در بین دستگاههای اجرایی کشور را کسب کند.
میزان پیشرفت برای استقرار چرخه دستگاههای اجرایی تا پایان گام هفتم  02درصد پیشبینی شده است ،که
سازمان ملی استاندارد ایران با کسب  11درصد بعد از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
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براساس نتایج دومین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در سال  9022 ،9918فعال

اقتصادی از مجموع سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف ایران ،عملکرد  44دستگاه اجرایی و نهاد ( 98دستگاه اصلی 09 ،
دستگاه فرعی و  9اتاق) را در اردیبهشت و خرداد سال جاری مورد ارزیابی قرار دادند که سازمان ملی استاندارد ایران
بیشترین میزان رضایت بخش خصوصی را در بین سایر دستگاههای اجرایی کسب کرد.




جمعی از خودروسازان و صنایع وابسته در نامهای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از عملکرد شایسته و به موقع

نیره پیروزبخت ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران قدردانی کردند.
در بخشی از متن این نامه آمده است؛
سازمان ملی استاندارد ایران با بررسی های کارشناسانه و اخذ تصمیمات هوشمندانه نه تنها موجب خنثی نمودن تحریم
ها شده و متناسب با شرایط و پتانسیل های موجود در داخل کشور و کشورهای همکار تجاری موجبات بهبود شرایط
تولید را فراهم داشته که این موضوع در آینده نزدیک باعث رونق و جهش تولید و متعاقباً حفظ نیروی انسانی شاغل و
حتی جذب نیروی کار جدید در صنایع خودروسازی کشور خواهد شد.




جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور؛ نیره پیروزبخت ،دبیر شورای

عالی استاندارد برگزار شد .در این جلسه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،رییس سازمان غذا و دارو ،رییس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دستگاههای
مرتبط نیز حضور داشتند.




نخستین گواهینامه کیفیت محصول ،کاال و تجهیزات نفتی ،در مراسمی با حضور وزیر نفت و رییس سازمان ملی

استاندارد ایران ،به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران ،اعطا شد .براساس این گواهینامه کیفیت ،از این پس
  11نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران ،این امکان را دارد تا برای کیفیت محصوالت و تجهیزات این صنعت،



گواهینامه کیفیت صادر کند و دیگر الزم نیست تولیدکنندگان محصوالت در صنعت نفت ،گواهینامه خود را از کشورهای
خارجی تهیه کنند.
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سال گذشته  922پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهها در محصوالت کشاورزی در سطح کشور صادر شده است و

پیشبینی میشود امسال  922پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهها در محصوالت کشاورزی صادر شود.





آزمایشگاه روغنها و چربیهای خوراکی پژوهشگاه استاندارد موفق به کسب همکاری بینالمللی در زمینه

آزمونهای تخصصی روغن زیتون شد و در فهرست آزمایشگاههای همکار بینالمللی تایید شده توسط شورای بینالمللی
زیتون ) (IOC= International Olive Oil Councilقرار گرفت.
از این پس ،تجار برای کسب تاییدیه محصول خود ،نیازی به ارسال نمونه به آزمایشگاههای خارج از کشور نخواهند
داشت و به میزان قابل توجهی فرآیند اخذ مجوز تسریع خواهد شد.




باتالش و پیگیریهای سازمان ملی استاندارد ایران تولیدپراید سایپا از ابتدای مردادماه و پژو  421ایران خودرو از

ابتدای تیرماه متوقف شد و خودروهای جانشین این دو ،بدون هیچ اغماضی باید قادر به گذراندن استانداردهای  81گانه
سازمان ملی استاندارد باشند.




موفقیت ارزیابی مرکز ملی تایید صالحیت ایران توسط تیم ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صالحیت آسیا-

اقیانوسیه
این ارزیابی همترازی در راستای تمدید عضویتهای کسب شده در اتحادیه تایید صالحیت آسیا -اقیانوسیه و مجمع
بینالمللی تایید صالحیت ،توسط  0ارزیاب همتراز در زمینههای سیستم مدیریت زیست محیطی ) (EMSو سیستم
مدیریت سالمت و ایمنی شغلی ) (OHSMSبرگزار شد.
پس از اتمام ارزیابی و نتیجه موفقیت آمیز آن ،تمدید گواهینامه موافقتنامه شناسایی چند جانبه ( )MRAاتحادیه تایید
صالحیت آسیا -اقیانوسیه ( )APACبا مرکز ملی تایید صالحیت ایران در خصوص انجام فرآیند تایید صالحیت نهادهای
گواهیکننده در زمینههای سیستم مدیریت زیست محیطی ( )EMSو سیستم مدیریت سالمت و ایمنی شغلی
( ،)OHSMSدر اجالس سالیانه آتی این اتحادیه انجام خواهد شد.
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در بین بیش از  422طرح ارسالی از  909کشور عضو ایزو برای شرکت در رقابت طراحی پوستر روز جهانی

استاندارد ،طرح محسن جعفری از یزد حائز رتبه شد و پس از داوری ایزو 1 ،پوستر برتر از کل دنیا به آرای مردمی
گذاشته شد که پوستر طراح ایرانی در رأیگیری عمومی مقام سوم را کسب کرد.
رتبه اول و دوم این مسابقه بینالمللی با موضوع "حفاظت از زمین با استانداردها" به طراحانی از کشور هند
اختصاص یافت.





سازمان ملی استاندارد ایران با تالش و پیگیریهای بی وقفه چند ساله ،موفق شد موضوع بالتکلیف انباشت

بدهیهای معوقه که بیش از  92سال گذشته جمهوری اسالمی ایران به دفتر بینالمللی اوزان و مقیاسها ( )BIPMبیش از
یک میلیون و چهارصد هزار یورو بود را به نفع کشور لغو نماید.
عالوه بر این ،براساس آخرین مذاکرات هیأت اعزامی سازمان در سال  9911به فرانسه ،با تصویب همه اعضای ،BIPM
مبالغ بدهی پرداختی قبلی سازمان نیز به عنوان حق عضویتهای جمهوری اسالمی ایران تا سال  0200ثبت شد.





 182نفر از اساتید ،مربیان ،دانشجویان و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از بخشهای مختلف سازمان ملی

استاندارد ایران بازدید و با فعالیتهای آزمایشگاههای «مرکز اندازهشناسی ،اوزان و مقیاسها ،گروه پژوهشی مواد غذایی،
گروه پژوهشی بیولوژی ،گروه پژوهشی میکروبیولوژی ،گروه پژوهشی شیمی ،گروه پژوهشی نساجی و چرم ،گروه پژوهشی
برق ،گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی ،گروه پژوهشی مهندسی پزشکی و گروه پژوهشی خودرو» آشنا شدند.
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واحدهای تولیدی نمونه کشوری
نام مدیرعامل

نام واحد تولیدی

پرویز بیوک

صنعتی داداش برادر

کاوه خداپرست

آدوپن پالستیک پرشین

حبیب نظری

آذر نان نظری -واحد 9

علی سالک نجاتی

گروه صنعتی نجاتی

علی رزاقی

کشت و صنعت تکدانه

مصطفی قصاب عبدالهی

آقایان احمد و مصطفی قصاب عبدالهی

عبداله کاشانی زاده

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بهرام امامی تبریزی

ماندانا شیمی

اکبر خانی

کنسرو گلنوش

مهدی امینی

شرکت صنعتی زرماکارون

سعید صدیق احسانی

پارت الکتریک

سیدالبرز مجذوب حسینی

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

محمدرضا خادمی

شرکت لوله گستر خادمی

میر اسالم تیموری

شرکت فرآوردههای لبنی تین

دکتر میر

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

سیدمحمدحسین زینلی

کویر تایر

علیرضا بابازاده

مجتمع پتروشیمی خراسان

محمدعلی شریعت

صنایع تولیدی شیمیایی کلران

محمد بزم آرا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

محمدعلی دولت آبادی

بافه سیم گلستان

مسئوالن کنترل کیفیت نمونه
نام مدیر

استان

واحد تولیدی

فریبا کریمیان خسرو شاهی

آذربایجان شرقی

آذربام عایق کار

مرتضی نیک خواه

کرمان

سیمان ممتازان

پوالد پور یکتا

تهران

صنایع شیمیایی آبادگران

لیال احمدی

مرکزی

عالیفرد

حسین ادب

سمنان

صنایع شیمیایی کلران

شهرک واتگر

آذربایجان شرقی

آذرنان نظری

امیرحسین عرب وند

قم

راما مهر آریا
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مسئوالن کنترل کیفیت حائز دریافت تقدیرنامه
واحد تولیدی

استان

نام مدیر

کشت و صنعت ماهیدشت

کرمانشاه

بهزاد فرخی

آرد کوثر زاهدان

سیستان و بلوچستان

فرشته احراری

راما پارسیان

البرز

تورج سلماسی

مراکز آموزشی همکار نمونه

مرکز آموزشی

استان

نام مدیرعامل

شرکت آرپان پژوهش آروین

تهران

کاوه رهبر

موسسه تحقیقات و فن آوری پارس

خراسان رضوی

مریم صدری زاده

شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد

اصفهان

ایمان پورزرگر

کمیتههای فنی متناظر نمونه

دبیرکمیته

 15


کمیته

هنسا قادری

گردشگری و خدمات مرتبط ()ISO/TC 228

آراسته علیمردانی

فرآوردههای غذایی – ادویه ()TC34/SC7

مازیار تقوی

خوراک دام ()TC34/SC10

مریم اسدیان

ترانسفورماتورهای اندازهگیری ()INEC TC38

شعله شاهرودی

حفاظت در برابر صاعقه ()INEC TC81

فرناز دستمالچی

کدکس تغذیه و غذاهای رژیمی خاص ()CCNFSDU

الهام برنجیان تبریزی

دستگاههای اندازهگیری شیمیایی و فیزیکی ()OIML/TC17

ندا شیجونی

کیفیت آب ()ISO/TC147

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

دبیران تدوین نمونه

برون سازمانی
نام

درون سازمانی
استان

استان

نام

عبدالعلی پوالدگر

خوزستان

مریم سلطانی نیری

معاونت نظارت

فریبا پیغامی

تهران

فاطمه ایمانی

معاونت نظارت

بهروز علی محمدی نافچی

چهار محال و بختیاری سمیرا شیروانی

هرمزگان

ماهرو خالقی مقدم

دبیر تدوین نمونه حقوقی

نهاد گواهی کننده نمونه

پژوهشگاه

نام مدیرعامل

نام شرکت

سمیه افتخاری

رویان پژوهان سینا

نام مدیرعامل

نام نهاد

کارابدیان

شرکت مرزبان کیفیت

نام مدیرعامل

نام نهاد

حسن کریم

آزما گستر نیما

نهاد بازرسی نمونه

نام
میثم شعبانیان
الدن رشیدی
زهرا پیراوی ونک
الله عدل نسب

پژوهشگران برتر

حمید رشیدی نوده
مریم سمسارها
رامونا مسعود
فرزانه خوشنام

هماهنگی و ارتباط با واحدهای نمونه :آرزو تقوایی ،نرگس خانکی ،ملیحه نجفی
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مهمترین فعالیتهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران از سال  10تا کنون

تا 10

تاکنون

عنوان فعالیت

ردیف
9

تعداد استانداردهای ملی تدوین شده

01800

94991

0

اقالم فرآوردههای تولید داخل مشمول استاندارد اجباری

99104

42081

9

صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد

02912

91190

4

کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

019

019

1

مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی تایید صالحیت شده

98100

42102

0

صدور و تمدید پروانههای کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)

9900

9804

1

آزمایشگاه های همکار تایید صالحیت شده

192

8

آزمایشگاههای تایید صالحیت شده بر اساس استاندارد 91201

911

9920

1

شرکتهای بازرسی فنی و جوش تایید صالحیت شده

91

020

92

تایید صالحیت شرکتهای گواهیکننده سیستمهای مدیریت شامل سیستم
مدیریت کیفیت ،سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی

0

 9118فعال
 9294غیرفعال

14

مواد غذایی

 17


99

واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد اجباری و تشویقی

90

در صد پیادهسازی و استقرار الزامات استاندارد  91299و نگهداشت آن

-

99

امضای تفاهمنامههای داخلی (با سایر نهادها و دستگاههای اجرایی)

99

09102

00100
922
00

حفاظت از زمین با استانداردها /مهر9911

مهمترین فعالیتهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران از سال  10تا کنون

عنوان فعالیت

ردیف
9

استانداردهای بینالمللی تدوین شده به رهبری ایران

0

عضویت در کمیتههای فنی اصلی و فرعی سازمان بینالمللی
استاندارد  -isoعضو فعال ()p

9

عضویت در کمیتههای فنی اصلی و فرعی سازمان بینالمللی
استاندارد  -isoعضو ناظر ()o

4

شرکتهای بازرسی کننده کاالهای صادراتی و وارداتی تایید
صالحیت شده (ملی و سورویانس)

1

همکاری و اظهار نظر در تهیه و تدوین مدارک فنی و مستندات

سازمانهای PAC,ILAC,IAF
0

تا 10

تاکنون

98

01

042

411

019

440

88

924

-

810

موافقتنامههای امضا شده با اتحادیه تایید صالحیت آسیا-
اقیانوسیه  PACو مجمع بینالمللی تایید صالحیت IAFدر

-

1

راستای اعتبار بخشی بینالمللی
1

رتبه ایران در سازمان بینالمللی استاندارد

99

09

8

امضای تفاهمنامههای بینالمللی با سازمان استاندارد سایر کشورها

99

00

1

تأسیس کمیتههای فنی متناظر سازمانهای بینالمللی ،Codex

900

941

0

8

ISO ،IEC ،OIML

92

به عهده گرفتن مسئولیت دبیرخانه کمیتههای فنی بینالمللی
استانداردسازی
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حفاظت از زمین با استانداردها
هفته استاندارد گرامی باد

**********
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