
 صنعت حوزه در استانداردسازی مشکالت بررسی

 مقدمه  .1

 هاضابطه ، هاویژگی ، هـامـالك تـرینمناسـب و بهترین بکارگیري و تدوین ، تهیه از است عبارت استانداردسازي

 و اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصـادي بازرگـانی، صـنعتی، هايفعالیت تمامی و خدمات ارائه و تولیدات در هاروش و

یکی از وظایف جامعه.  در رفاه ایجاد درنهایت و مردم آحاد بهداشت و سالمتی ، ایمنی ضریب ارتقاء هدف با. ..

اي استاندارد در سطح ملی، منطقهاصلی استانداردها ایجاد ارتباط و تبادل افکار میان طرفین ذینفع است. در واقع 

تواند به طرق شود و این امر میقراري ارتباط محسوب مین به عنوان یك زبان مشترك جهت برالمللی آبین و یا

ها، كدها. عالئم، اصطالحات و نظایر آن انجام شود. نظر به حجم گسترده مختلف به وسیله ارائه یکسري ویژگی

باطات، نیاز به ر حال رشد و افزایش تبادالت تجاري و در نتیجه فزونی ارتهاي صنعتی و دتولیدات كشور

هاي كلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی سیاست 24طبق بند . دشودر این زمینه بیشتر احساس می المللیاستانداردهاي بین

سفارش شده و از سوي مقام معظم رهبري، افزایش پوشش استاندارد براي كلیه محصوالت داخلی و ترویج آنها 

 .گیرداین موضوع تمامی صنایع، اعم از كوچك و بزرگ را دربرمی

 

 سازیلزوم توجه به استاندارد .2

استانداردسازي، زمانی در فرآیند توسعه یك كشور موثر و كارا عمل خواهد نمود كـه عـزم ملـی بـدنبال آن باشد 

فراگیر جاري و اعمـال شـود . ایـن مهـم تحقق هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به صورتی و در كلیۀ بخش

-ریزان و مدیران ارشد كشور به این باور برسند و بـراي آن سرمایهسیاستگذاران ، برنامه فت مگراینکهنخواهد یا

گذاري نمایند. همچنانکه امـروزه در كشـورهاي توسـعه یافتـه صـنعتی، نقـش اسـتانداردها را در پیشرفت، تولید 

اي قائـل هستند و استقرار نظام آن اهمیـت ویـژهگسترش بازارهاي جهانی منحصر به فرد میداننـد و بـراي  انبوه و

 د.انشؤن جامعه پذیرفتهاستاندارد را یك رویکرد به حاكمیـت و پـذیرش نظـم و قانونمنـدي در كلیـۀ امـور و 

هاي است به خصوص زمانی كه از نوآوري استانداردسازي چند خاصیت دارد؛ در وهله اول یك ابزار كنترلی

مساله دیگر به بازنگري . كنیم. اما امروزه استانداردها ابزار توسعه و بهبود هم هستندمدرن و تکنولوژي استفاده می

كه  فراهم باشدباید فضایی  شود.كننده مربوط میز حقوق مصرفو اصالح قوانین و به خصوص قانون حمایت ا



كننده داخلی و هم كننده خود را ملزم به تولید و عرضه محصولی بدانند كه هم مصرفهكننده و عرضتولید

 .پذیري پایدار برسیمكننده خارجی راضی باشند و در عین حال به یك رقابتمصرف

آیا اساسا در كشورمان گردد. اول آن كه در خصوص استانداردسازي پاسخگویی به دو سوال اصلی مهم تلقی می

انیم اندازه گیري كنیم، گیري كنیم؟ زیرا واقعیت این است كه هر چیزي را كه نتوكیفیت را اندازه توانیممی

هایی كه ها و پتانسیلکه آیا ابزارها، منابع، روشاین توانیم آن را بهبود دهیم و آن را مدیریت كنیم. سوال دومنمی

 اند، قادرند به نیازهاي حال و آینده جامعه ما پاسخگو باشند؟ تا به امروز در زمینه كیفیت ما را همراهی كرده

  ساله بیست انداز چشم سند تحقق در سازیاستاندارد نقش .3

 ذیل بخش دو در تـوانمـی را ایـران اسـالمی جمهوري ساله بیست انداز چشم سند در استانداردسازي تاثیر و نقش

 :  نمود ترسیم

 خـدمات ، محصوالت از منديبهره و غذایی امنیت ، ایمنی ، رفاه ، سالمت از ایرانی جامعه رخورداريب 

 مطلوب زیست محیط و

 اقتصـادي اول جایگـاه بـه دسـتیابی و فناوري و علم تولید در توانایی پیشرفته، دانش از برخورداري ، 

 اقتصادي مستمر و پرشتاب رشد و علم تولید افزاري، نرم جنبش با منطقه سطح در فناوري و علمی

 

 قانون اساسی  44سازی در بند ج ابالغیه سیاستهای کلی اصل نقش استاندارد .4

هاي ارزیابی نظام توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملی و انطباق"قانون اساسی به  44در بند ج سیاستهاي كلی اصل 

اشاره شده است . استانداردسازي فعالیتها و فرآیندهاي قابل واگذاري و تعیین  "كیفیت با استانداردهاي بین المللی

 هاي استاندارد ارزیابی به عنوان ابزار اصلی نظارت حاكمیت بر صحت ، دقت ، یکپارچگی و حسن انجامشاخص

. بعبارت دیگر، حداقل الزامات و شرایط قابل قبول كار انجام شده گردد كار توسط بخش غیردولتی، تلقی می

هاي واگذار شده به این بخش، باید توسط بخش غیردولتی و معیارهاي حاكمیت براي قضاوت و نظارت بر فعالیت

استانداردها نحوه درست انجام كار،  . در قالب استانداردهاي مدون به طور شفاف تعریف و مشخص گردد

 .كنندها را تعیین میود مجاز فعالیتنتیجه كار و حد ي درستیمعیارها

 ارتقا کیفیت پیش نیاز توسعه صنعتی .5



كند. بسیاري از كشورها با صنعت هر كشور، نقش مهمی در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادي و آسایش مردم ایفا می

محصوالت خود را به سایر كشورها اند تا بتوانند تالش زیاد صنعت خود را به حدي از رشد و شکوفایی رسانده

صادر و درصد باالیی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده كشورشان را به آن اختصاص دهند. رشد صنعت از هر 

جهت به نفع ذینفعان آن صنعت خواهد بود زیرا رشد صنعت عالوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید 

ها و صنایع قدرتمندي باشد سوي دیگر، اگر كشوري داراي سازمان شود. ازتر میتر و مناسبمحصوالت باكیفیت

المللی را داشته باشد، قدرت اقتصادي آن كشور نیز افزایش خواهد یافت. كه توان حضوري موفق در بازارهاي بین

ا موضوع كیفیت و بهبـود آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه است. برخی كیفیت را تنها انطباق ب

كه شود، غافل از آنبه عبارت دیگر كیفیت مترادف با استاندارد تلقی می دانندضوابط از پیش تعیین شده می

 كنندهصرفهاي منطقی و حق مدارانه مگویی به درخواستتر داشته و به معنی پاسخامروزه كیفیت مفهومی وسیع

  .است

كنندگان قرار صرفتجارت در كانون توجه م ترین بخش كسب و كار وبه عنوان مهم« صنعت»حاضر درحال

بدیهی است كیفت تولیدات  .محصول، عنصري ضروري در بازارهاي رقابتی فعلی شده استگرفته و كیفیت 

ترین آنها بسته شدن حلقه و بودن تولیدات به عوامل متعددي بستگی دارد كه از مهم موضوع رقــابتی صنعتی و 

ت؛ بخشی از آن به عهده تولید كنندگان و صنعتگران است و بخش مهم دیگر چرخه تحقیق، تولید و بازار اس

هایی كه با هدف سازمان .وجود سیاست هاي حمایتی و بسترسازي براي رشد صنعت توسط دولت و مدیران است

تولید كاال و خدمات ایجاد شده باشند، ملزم به تولید كاالي با كیفیت و جلب رضایت مشتریان خود و سایر 

 .نفعان هستنديذ

 مشکالت استانداردسازی در حوزه صنعت .5

 رقابتی، شرایط در چرا كه اشدب برخوردار اولویت از قیمت، بر نظارت به نسبتبایستی  استاندارد بر نظارتهمواره 

 به دولت و كندنمی تبعیت مکانیزم این از استانداردها و معیارها اما شود می تعیین بازار در كاالها و خدمات قیمت

 و بخش این در موجود نارسائیهاي و تخلفات و استاندارد بر نظارت. نماید مشخص را آنها باید آن، متولی عنوان

 استانداردهاي رعایت به باید داخلی تولیدكنندگان و است ضروريكشور اقتصاد نمودن درونزا و ملی تولید تقویت

 .شوند ترغیب و اقناع كیفی و كمی



 و هاكشآفت باقیمانده كشاورزي، و غذایی ساختمان، خودرو،به ویژه صنعت  صنایع در جدي معضالت وجود

 یا و كدام هر در كیفیت ملی راهبرد وجود عدم و پروتئینی هايفرآورده جات،میوه سبزیجات، در سنگین فلزات

 و كاالها كیفیت گیرياندازه با ارتباط در كیفی متناقض گزارشات یکدیگر، با آنها نبودن راستاهم و هماهنگ

هاي دیگر مشکالت و چالشاز  .است ي صنعایع در حوزه استانداردها چالش  جمله از وارداتی و داخلی خدمات

 توان به :موجود می

  ضعف فرهنگ صنعتی و عدم وجود اطالعات فنی كافی نزد اكثر صـاحبان واحـدهاي تولیـدي 

  اتفاق واحدهاي تولیدي و استفاده از تجهیزات فرسوده و قدیمیكارگاهی و كوچك بودن اكثر قریب به 

 به آنهاحق بیمه و عدم پرداخت ( استفاده از كارگران غیرماهر خارجی )افغـانی 

 هـاي انـدازي آزمایشـگاهعدم وجود آزمایشگاه كنترل كیفی مرجع و عدم تامین منابع مالی جهت راه

 مورد نیاز 

  مجامع – هاشهرداري – هافرمانداري –ها هاي متفاوت )استانداريارگانصدور مجوزهاي تولید از سوي 

 (یصنف

 به بهانه مشکالت اجتماعی  بی كیفیتكنندگان كاالهاي عدم برخورد با تولید 

 كنندهاي تشویقی مناسب براي واحدهایی كه كاالي با كیفیت تولید میعدم وجود سیاست 

 استفاده از معیارهاي چندگانه هاي موجود در بخش كیفیت وكاريموازي 

 

 پیشنهادات .6

با توجه به تاكید قوانین مربوطه از جمله سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوري اسالمی همچنین منویات ابالغی 

توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملی و  "قانون اساسی با عنوان  44مقام معظم رهبري در بند ج سیاستهاي كلی اصل 

سازي و كیفیت در در جهت توسعه نظام استاندارد "المللیهاي ارزیابی كیفیت با استانداردهاي بیننظامانطباق 

مدت با ارج نهادن به حقوق هاي بلندمدت و كوتاهسازمان ملی استاندارد  با ارائه برنامهگردد پیشنهاد میكشور، 

 .به روزآوري كیفیت كاالها بر دارد هاي موثري در زمینههاي تخصصی خود، گامتولیدكننده و با مشاوره

هاي فراوانی از جمله افزایش ( در خط تولید مزیتR & Dمندي واحدهاي تولیدي از بخش تحقیق و توسعه )هرهب

رویکرد واحدهاي صنعتی استان نسبت به د. پذیري محصول با محصوالت مشابه را به دنبال داركیفیت و رقابت

اكنون تعداد اي كه همگونهچند سال گذشته براي افزایش سطح كیفی كاالي تولیدي روندي رو به رشد داشته به



هاي مندي از منابع طبیعی و توانمندياند. بهرهمندي از استانداردهاي تولید گذاشتهزیادي از آنها گام در راه بهره

 هايتوان به سازمانطرفی می. از تواند قدرت صنعتی استان را افزایش دهدهایی است كه میمزیتجغرافیایی از 

 با تولید كه داشت توجه موضوع این به خدماتی این پیشنهاد را داد كه با نقص صفر تولید كنند. باید و تولیدي

 عمیق آنچنان كیفیت مدیریت هايمکانیزم دنیا در واقع در. است دنیا در شدهشناخته موضوع یك صفر نقص

تامین منابع  .كنندمی تولید نقصی هیچ بدون را خود محصوالت كه شوندمی موجب و اجرا هاسازمان در كه هستند

كننده توسط مراجع صادرباشند  برداري واحدهاي تولیدي كه فاقد نشان استاندارد می لغو پروانه تولید و بهره، مالی

 تواند روند استاندارسازي را تقویت نماید.از جمله مواردي است كه می اظهاري ارزیابی در واحدها خودو پروانه 

 

 جمع بندی .7

پذیر و اقتصاد مقاومتی كه به عنوان یك شمشیر برنده در صادرات و تامین ترین عنصر در اقتصاد رقابتاساسی

اال به كیفیت و كامل بودن قانونگذاري بستگی اثر بخشی كنترل كیفیت ك. نیازهاي داخلی عمل كند، كیفیت است

ها را در همه مراحل تولید، ساخت، فرآوري، انبار، حمل و نقل، پخش نونگذاري باید امکان انجام كنترلدارد و قا

كیفیت و بدون شناسنامه عالوه بر تخریب بازار صادرات، هاي بیكاال.و تجارت براي مسئوالن فراهم سازد

تجارت سازمان به هاي الزم براي پیوستن ایران یکی از پیش شرطدهد. قرار میكاالهاي بنام ایرانی را تحت الشعاع 

كنندگان ایرانی است. در صورتی كه تولیدكنندگان ا كیفیت و قیمت مناسب توسط تولیدجهانی، ارائه كاالهاي ب

د این فرصت به یك المللی تولیدات خود را به جهان عرضه كننمنطبق بر استانداردهاي ملی و بینیرانی نتوانند ا

و چگونگی كاال و المللی، حداقل ضوابط الزم را در مورد كیفیت شود. استانداردهاي ملی و بینتهدید تبدیل می

رعایت د . نمایاز كیفیت كاال مطمئن میرا  كنندهصرفكند و داشتن گواهینامه استاندارد، ممحصوالت بیان می

هاي جهانی مورد كننده بازارتواند به عنوان یك عامل جذبمیالمللی انداردها بخصوص استانداردهاي بیناست

كنندگان كاال باید م مسئوالن و هم فروشندگان و صادربنابراین براي حفظ بازار و صادرات ه .توجه قرار گیرد

 .یت قوانین و حدود مجاز یا همان استانداردها دقت الزم را مبذول نمایندنسبت به رعا

 منابع .8

(، بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط و 1390امین بیدختی، علی اكبر، مجتبی زرگر)

 .34-48، صفحات 138ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه ها، نشریه كار و جامعه، شماره 



(،گزارش عملکرد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در 1390دفتر برنامه ریزي و فناوري اطالعات )

 برنامه چهارم توسعه. 

 .2385761(، خبرگزاري مهر، شناسه 1393لزوم تحول بنیادین در حوزه استانداردسازي)

 .1069یست و یکم، شماره (، سال ب1391تحلیلی سازمان ملی استاندارد ایران) –هفته نامه خبري 

 

 


