سالمت در صىعت وفت ؛ مته یا حاشیه؟
دکتر محمدجًاد کیان
مدیرعامل سازمان بهداشت يدرمان صىعت وفت
ایٗ ضٚظٞب ٌفتٍ ٛپیطأ ٖٛثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٘فت ثیكتط اظ ٕٞیك ٝاؾت .اظ وبضٌطٟٞٚب ٔ ٚجبحج زض ٖٚؾبظٔب٘ی ٌطفت ٝتب ٘مس ٞبی ضؾب٘ ٝای٘.فؽ ایٗ
اتفبق ٔبی ٝذٛقٛٙزی اؾت ظیطا اظ إٞیت یبفتٗ جبیٍب ٜثٟساقت  ٚزضٔبٖ زض ٘عز ؾیبؾتٍصاضاٖ والٖ ٘فت ذجط ٔی زٞس .ثیكتط ایٗ ٌفتٍٞٛب پیطأ ٖٛایٗ
چٙس ؾٛاَ قىُ ٔی ٌیطز  :آیب ؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ نٙؼت ٘فت ث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی ٔطالجت ٞبی ؾالٔت زض ایٗ نٙؼت ػظیٓ  ٚاؾتطاتػیه،ذٛز ثیٕبض
اؾت؟ اٌط پبؾد ٔخجت اؾت ػّت ایٗ ث یٕبضی چیؿت  ٚزضٔبٖ آٖ وساْ اؾت؟ ٔؿّٕب" پبؾد لُؼی ث ٝایٗ ؾٛاالت ث ٝؾبزٌی پطؾف آٖ ٘یؿت .یبفتٗ
پبؾد ٔٙهفب٘ ٝزض ایٗ ذهٛل ٘،یبظ ث ٝقٙبذت وبُٔ اظ جبیٍب، ٜقطایٍ ٔحیُی،ؾبذتبض  ٚوبضوطزٞبی ثٟساقت  ٚزضٔبٖ زض ٘فت زاضز.ایٗ ٘ٛقتبض تالـ
ٔی وٙس تب اظ ظاٚی ٝتحّیُ یه ؾیؿتٓ ؾالٔت ،فًبی ثٟتطی ثطای ٘مس  ٚتحّیُ ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ نٙؼت ٘فت اضائ ٝزٞس.لًبٚت ضا ثٝ
ذٛا٘ٙسٌبٖ ٚا ٔی ٟ٘یٓ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞب ضا ث ٝفطنتی زیٍط.
ذٛة یب ثس ،نؼٙت ٘فت أطٚظ تىیٌ ٝب ٚ ٜثبِف انّی ت ِٛیس حطٚت زض ٔیٔ ٟٗبؾت  ٕٝٞ ٚوبضوٙبٖ ایٗ نٙؼت ؾطٔبیٌ ٝطا٘جٟبیی ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس
و ٝفطایٙس ٌطزـ التهبز وكٛض ضا تؿٟیُ ٔی وٙٙس  ٚاٌط ؾالٔت آٟ٘ب تبٔیٗ ٘جبقس ایٗ فطایٙس ٔرتُ  ٚاظ ٔ ٓٞی ٌؿّس  ،ث ٝایٗ زِیُ تٛج ٝث ٝؾالٔت
ایٗ وبضوٙبٖ ثطای ٚظاضترب٘ ٝیی ٔخُ ٘فت أطی حیبتی  ٚيطٚضی اؾت  ،ثب ایٗ ضٚیىطز قبیس ثتٛاٖ ٌفت ثرف ؾالٔت ایٗ نٙؼت ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی
جبٔؼ ٚ ٝضقس تىِٛٛٙغی ٔتح٘ َٛكس ٜاؾت ٔ ٕٝٞ ٚب ٔیسا٘یٓ ثطای زؾتیبثی ث ٝچٙیٗ تحِٛی ثبیس زض ؾبذتبضٞب ٙٔ ٚف ٞب تح َٛاؾبؾی ایجبز وٙیٓ ،
ِٚی تحٛالت ؾبذتبضی اٌط ثب حٛنّٔ ، ٝتب٘ت  ٚتؿٟیُ فطایٙس تهٕیٓ ؾبظی ٕٞطا٘ ٜكٛز ٚيغ ٔٛجٛز اظ ٔ ٓٞی پبقس ثس ٖٚآ٘ىٚ ٝيغ ٔٛػٛز تحمك
یبثس .أب وساْ ؾالٔت؟
زض ز٘یبی أطٚظ ؾالٔت ثیف اظ آ٘ى ٝث ٝػٛٙاٖ یه ذسٔت  ٚیب وبالی ػٕٔٛی زیس ٜقٛز ث ٝػٛٙاٖ " نٙؼت " ٚیب " ثبظاض" قٙبذتٔ ٝی قٛز ٌ .ؿتطـ
ضٚظ افع ٖٚذسٔبت ،ت غییطات ٔسا ْٚزض فٗ آٚضی ،ؾطػت تِٛیس ػّٓ زض ایٗ ثرف  ... ٚقطایٍ ایٗ نٙؼت ضا زض جٟبٖ أطٚظ ٕٔتبظ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ایٗ
ذهٛنیبت زض وٙبض ان َٛاِٚی ٝتؼٟس زِٚتٟب زض ثطاثط تبٔیٗ ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ  ٚضقس ضٚظ افعٞ ٖٚعیٞ ٝٙبی ثرف ثبػج ایجبز  ٚپیچیس ٜقسٖ ٘ظبْ ٞبی
ؾالٔت قس ٜاؾت .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ زا٘ف التهبز ؾالٔت ثب ٞسف تبٔیٗ ٔٙبؾت تطیٗ ٔطالجت ٞب ثطای ثیكتطیٗ جٕؼیت ثب ٔٙبثغ ٔٛجٛز ،پب ث ٝػطنٝ
ٟ٘بز .ایٗ پیچیسٌی ٞب ٔ ٓٞ،سیطیت ؾبظٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبز ٞبی ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی ضا ترههی تط ٕ٘ٛز ٓٞ ٚ ٜایٙى ٝقطایٍ ضا ثطای تحّیُ وبضوطز یه
ؾیؿتٓ ؾالٔت زقٛاضتط ٘ ٚیبظٔٙس ث ٝزا٘ف ػٕیك زض ایٗ حٛظٕٛ٘ ٜز ٜاؾت.زض ایطاٖ ،ثبظاض ؾالٔت -زض ٞط ز ٚثرف زِٚتی  ٚذهٛنی -ثب ٘بوبٔی ٞب ی
ثیكٕبضی ضٚثط ٚاؾت  .ثرف زِٚتی اظ ویفیت ٘بُّٔٛة  ،اظزحبْ  ،ػسْ پبؾرٍٛیی ٔٙبؾت  ٚثٟطٚ ٜضی پبییٗ زض ض٘ج اؾت ث٘ ٝحٛی و ٝقبٞس ضا٘س ٜقسٖ
ثیٕبضاٖ اظ ثرف زِٚتی ث ٝثرف ذهٛنی ٔی ثبقیٓ .زض ثرف ذهٛنی ،ثبال ثٛزٖ ؾ ٟٓثیٕبض اظ ٞعیٞ ٝٙب  ٚػسْ پٛقف ٔٙبؾت ثیٕ ٝای  ،تمبيبی
اِمبیی  ،ػسْ ؾیبؾتٍصاضی ٘ ٚظبضت ُّٔٛة ،ػسْ تٛج ٝث ٝؾالٔت ػٕٔٛی  ٚضٚیىطز ُّٔك زضٔبٍ٘طی ثبػج قس ٜاؾت و ٝػّیطغٓ ٞعیٞ ٝٙبی ثؿیبض،
حفظ  ٚاضتمبء ؾالٔت ػٕٔٛی زض ایٗ ثرف ثب تطزیس جسی ضٚثط ٚثبقسٞ .عیٞ ٝٙبی ؾالٔت زض  ٕٝٞجبی جٟبٖ  ٚث ٝذهٛل زض ایطاٖ ثٚ ٝاؾُٚ ٝضٚضز
تىِٛٛٙغی ٞبی ٘ٛیٗ ،تغییط زض اٍِ ٚ ٛثبض ثیٕبضی ٞب،فكبض ثبالی تمبيب ٚ،ضٚز زیسٌبٟٞبی ؾٛزجٛیب٘ ٝزض ثبظاض ؾالٔت ٘ ٚطخ ثبالی تٛضْ زض ایٗ ثرف ،ضٚثٝ
افعایف اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ  ٚثط اؾبؼ آٔبضٞبی اضائ ٝقس ٜاظ ؾٛی ٔطاجغ شی نالح ثیف اظ  07زضنس ایٗ ٞعیٞ ٝٙب ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ اظ جیت ٔطزْ
پطزاذت ٔی قٛز .پٛقف ٘بلم  ٚوٓ تٛاٖ ثیٕٞ ٝبی پبیٔ ٚ ٝحسٚز ثٛزٖ ثیٕٞ ٝبی تىٕیّی زض وٙبض فكبض تمبيب ثطای ٔهطف ذسٔبت ٌطا٘میٕت  ،ایٗ
ٔؼًُ ضا ز ٚچٙساٖ وطز ٜاؾت .زض چٙیٗ قطایُی ،ؾبظٔبٖ ثٟساقت ٚزضٔبٖ نٙؼت ٘فت  ،ػٟس ٜزاض اضائٔ ٝطالجت ٞبی وبُٔ ؾالٔت ث ٝجٕؼیت تحت
پٛقف ذٛز ثب ضػبیت ان َٛپبی ٝای ٔسیطیت  ٚالتهبز ؾالٔت ٔی ثبقس.
نٙؼت ٘فت یه نٙؼت ّٔی اؾت ،اتىبی التهبز ّٔی ث ٝزضآٔس ٘فت،اؾتطاتػیه ثٛزٖ نٙؼت ٌ ،ؿتطز ٜثٛزٖ زض ٔٙبَك ٔرتّف وكٛض ،تىِٛٛٙغی
ثبال،حجٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زاذّی  ٚذبضجی  ...ٚاظ زالیّی اؾت و ٝقطایٍ ایٗ نٙؼت ضا زض ایطاٖ ٔتٕبیع ٔی وٙس  .ایٗ تٕبیع اظ یىهس ؾبَ پیف زض ٍ٘بٜ
ؾیبؾتٍصاضاٖ ٘فتی ذٛز ضا ث ٝقىُ یه ؾیؿتٓ ٔتفبٚت ازاضی -پطؾّٙی ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝزض آٖ تٛج ٚ ٝتبویس ثط ثٟطٚ ٜضی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚایجبز
فطنت  ٚظٔیٙٔ ٝٙبؾت ثطای اؾتفبزٞ ٜط چ ٝتٕبٔتط اظ ؾطٔبیٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی ٔٛجٛز -جٟت وبضثؿت تىِٛٛٙغی زض تِٛیس -اؾت .ای ٍٝ٘ٛٙاؾت و ٝزض وٙبض
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حفط اِٚیٗ چب٘ ٜفت اِٚیٗ ثٙبی ثٟساقتی زضٔب٘ی ٘یع ضٕ٘ٚبیی ٔی قٛز  ٚث ٝز٘جبَ آٖ پب ث ٝپبی ٌؿتطـ تبؾیؿبت ٘فتی زض ٌؿتط ٜجغطافیبیی ایطاٖ،
ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٘یع ٌؿتطز ٜتط ٕٞ ٚعٔبٖ پیچیس ٜتط قس ٜاؾت .ایٗ ٘ ٝیه ضٚیىطز تجُٕ ٌطایب٘ ٝو ٝحؽ يطٚضت تٛج ٝتبْ ث ٝحٕبیت  ٍٝ٘ ٚزاقت
ؾطٔبیٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی زض یه ثؿتط اؾتطاتػیه  ٚقطایٍ ٔحیُی  ٚظٔی ٝٙای ٚیػ ٜنٙؼت ٘فت اظ جّٕ ٝحٛازث  ٚثحطاٖ ٞب،ثیٕبضی ظایی قغّی ،نؼٛثت
وبض ،قطایٍ ٚیػ ٜالٕبضیٔ ،حیٍ فٛق اِؼبز ٜوبض  ...ٚاؾت.ای ٍٝ٘ٛٙاؾت و ٓٞ ٝاو ٖٛٙزض ٞط ؾبیت ػّٕیبتی ٘فت ،چ ٝزض زضیب  ٚچ ٝزضذكىی ،قبٞس
حًٛض یه ٔطوع ؾالٔت ثٛز ٚ ٜاظ پؽ آٖ ثب اتىب ث ٝظ٘جیط٘ ٜظبْ اضجبع ،تالـ ٔی قٛز ٔتٛٙع تطیٗ ذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ زض اذتیبض وبضوٙبٖ نٙؼت لطاض
ٌیطز .
تبٔیٗ،ؾبظٔب٘سٞی  ٚاضائَ ٝیف ٌؿتطز ٚ ٜپیچیس ٜای اظ ذسٔبت ٔكتُٕ ثط ؾُٛح پبی ٚ ٝتىٕیّی زضٔبٖ،ؾالٔت وبض  ٚذب٘ٛاز، ٜثٟساقت ػٕٔٛی ٚ
نٙؼتی ،زض وٙبض وبضوطزٞبی ٔرتّف ایٗ ؾبظٔبٖ زض حٛظٞ ٜبی ثیٌٕ ٝطی  ٚزضٔبٖ غیط ٔؿتمیٓ  ،زاقتٗ ؾبذتبض ٔ ٚؿئِٛیت زض لجبَ ؾُٛح ؾٌ ٝب٘ٝ
اضائ ٝذسٔبت ـ پیكٍیطی،زضٔبٖ  ٚتٛا٘جركی ٚ -يطٚضت تٛج ٝث ٝتٛؾؼ ٝذسٔبت ٍٕٞبْ ثب تٛؾؼ ٝنٙؼت ،ثبػج قس ٜاؾت تب ایٗ ؾبظٔبٖ ٘ ٝیه ؾیؿتٓ
زضٔب٘ی ٔحسٚز و ٝایفبٌط ٘مف یه ٘ظبْ ؾالٔت ثبقس  ٚایٗ ٔٛيٛع ٔ ٓٞ ،سیطیت ؾیؿتٓ  ٓٞ ٚتحّیُ آٖ ضا زقٛاض تط ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚاِجت ٝثط چبِف
ٞبی اجطایی آٖ ٘یع افعٚز ٜاؾت.
ؾبظٔبٖ ؾالٔت ٔحٛض؟؟
ؾالٔت ٔحٛضی یىی اظ ضاٞجطزٞبی زیطی ٝٙؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٘فت زض جٟت تبٔیٗ ؾالٔت ُّٔٛة ثطای جؼیت تحت پٛقف ذٛز  ٚزض ػیٗ
حبَ وٙتطَ ٞعیٞ ٝٙبی ٘بقی اظ ثیٕبضی اؾت .زض حبَ حبيط ثیف اظ  07زضنس ٔطاوع زضٔب٘ی  ٚحسٚز  07زضنس اظ وبزض پعقىی ایٗ ؾبظٔبٖ زض ٔطاوع
ؾالٔت وبض  ٚؾالٔت ذب٘ٛاز ، ٜث ٝػٛٙاٖ ز ٚثبظٚی ٔ ٟٓزض أط ؾالٔت ٔحٛضی ذسٔبت ،ؾبظٔب٘سٞی قس ٜا٘س .ػال ٜٚثط آٖ ایجبز ٔطاوع ٔكبٚض ٜؾالٔت
ضٚاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اؾتمطاض ٔطاوع تحمیمبت ؾالٔت وبض  ٚذب٘ٛاز ٜزض لبِت پػٞٚكىس ٜؾالٔت ،اظ جّٕ ٝالسأبت ا٘جبْ قس ٜثب ٞسف تٛؾؼ ٝایٗ ؾیبؾت ثٛزٜ
اؾت .ثب ایٗ ٚجٛز حجٓ ثبالی ٔطاجؼبت زض ثرف زضٔبٖ ترههی ،ػسْ اضظقٍصاضی نحیح فؼبِیت ٞبی ؾُح یه ذسٔبت  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ػسْ ضػبیت
٘ظبْ اضجبع اظ ؾٛی زضیبفت وٙٙسٌبٖ ذسٔبت  ٚفكبض تمبيب ثطای زضیبفت ذسٔبت ترههی ثس ٖٚػجٛض اظ فیّتطٞبی اِٚی ٟٓٔ ،ٝتط اظآٖ تٕطوع شیٙفؼبٖ
انّی ؾبظٔبٖ ثط ویفیت ذسٔبت زضٔبٖ ترههی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ پبضأتطٞبی اؾبؾی زض لًبٚت ٞب  ٚاضظیبثی ٞبی ٔرتّف ،حؿبؾیت ٞب  ٚث ٝتجغ آٖ
تٕطوع ٔسیطیت ضا ثط چبِف ٞبی ایٗ ثرف افعایف زاز ٜاؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝچ ٝزض حٛظ ٜپیكٍیطی  ٚچ ٝزض حٛظ ٜتٛا٘جركی  ،ذسٔبت ؾبظٔبٖ
،فطاتط اظ ذسٔبت ٚظاضت ثٟساقت ٕٞ ٚب ًٙٞثب اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی ث ٝپیف ٔی ضٚز زض حبِی و ٝوٕتط ؾبظٔبٖ ثیٕ ٝای وكٛض ذٛز ضا ٔٛظف ثٝ
اضئ ٝایٗ ذسٔبت ٔی زا٘س .قبٞس ایٗ ٔسػب اؾتمطاض حسٚز ز ٜؾبِ ٝثط٘بٔ ٝپعقىی ذب٘ٛاز ٚ ٜاجطای ثط٘بٔٞ ٝبیی ٘ظیط غطثبٍِطی  ٚپبیف ثیٕبضی ٞبیی ٘ظیط
زیبثت ,فكبض ذ ٚ ٖٛثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی اؾت و ٓٞ ٝقیٛع ثبالیی زاقتٞ ٓٞ ٚ ٝعیٞ ٝٙبی ثؿیبضی ضا ثط ثیٕبضاٖ  ٚنٙؼت تحٕیُ ٔی وٙٙس  ,زض
حبِی و ٘ ٝظبْ ؾالٔت وكٛض ػّیطغٓ تبویسات ثؿیبض زض اجطای اِٚی ٝثط٘بٔ ٝپعقىی ذب٘ٛازٛٔ ٜفمیت چٙسا٘ی وؿت ٘ىطز ٜاؾت.
تغییطات ؾبذتبضی :
لسیٕی ٞبی ٘فت تجبضة ٔخجتی اظ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ زاض٘س .آ٘چ ٝو ٝایٗ تجبضة ضا ث ٝزؾت ٔی زٞس زض وٙبض ػّٕىطز ذٛة وبزض ثٟساقت  ٚزضٔبٖ،
فبنّٔ ٝیبٖ ذسٔبت ؾالٔت ٘فت ثب ثبظاض ؾالٔت وكٛض زض آٖ ظٔبٖ ثٛز ٜاؾت  .اِجتٍ٘ ٝب ٜحؿطت آِٛز ؾبیط ثرف ٞبی جبٔؼ ٝث ٝذب٘ٛازٞ ٜبی ٘فتی ثٝ
ذهٛل زض ٔٙبَك ٔحط٘ ْٚیع ث ٝقىُ ٌیطی ایٗ تجبضة زأٗ ظز ٜاؾت .أب أطٚظ ایٗ تجبضة ٔخجت ضا وٕتط ٔی قٛٙیٓ زِیُ آٖ ٞطچ ٝثبقس ٘جبیس اظ
وٙبض ػٛأّی ٘ظیط تغییطات جٕؼیتی  ،پیچیس ٜتط قسٖ ذسٔبت ٚ،ضٚز ٔجبحج التهبزی ثٔ ٝم ِٝٛؾالٔت  ٚاظ ٕٟٔ ٕٝٞتط ٘یبظ ث ٝحفظ ؾبظٔبٖ زض ثطاثط
ٞعیٞ ٝٙب ث ٝؾبزٌی ٌصقت .ؾبظٔبٖ ثٟساقت ٚزضٔبٖ نٙؼت ٘فت یه ؾبظٔبٖ لسیٕی اؾت  .ؾبذتبض زٞی زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٘ ٝثطٔجٙبی ٘یبظیه ؾیؿتٓ
ؾالٔت و ٝثط ٔجٙبی تُبثك ٞطچ ٝثیكتط ثب ان َٛؾبظٔب٘سٞی حبوٓ ثط ٘فت اجطا قس ٜاؾت .اتٕؿفط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حبوٓ ثط ایٗ ؾیؿتٓ ٘یع ثٕٞ ٝیٗ
ٔٛٙاَ اؾت .ایٗ ؾیؿتٓ  ٚؾبذتبض زض قطایٍ ظٔب٘ی ذبلٔ ،ی تٛا٘ؿت پبؾرٍٛی ٘یبظ نٙؼت ثبقس أب أطٚظ ٚ ٜثب پیچیسٌی ٞبی ایجبز قس ٜزض ثبظاض
ؾالٔت وكٛض،تحٛالت فٗ آٚضی ،افعایف اٌبٞی ٞب  ٚث ٝتجغ آٖ افعایف ؾُح تٛلؼبت  ٚتمبيب  ،ثعضي قسٖ ؾبظٔبٖ ثٚ ٝاؾُ ٝپٛقف ٘یبظٞبی نٙؼت ٚ
ٔحسٚزیت ٞبی ٔٙبثغ  ،ایٗ ؾبذتبض ٘یبظ ث ٝثبظٍ٘طی وّی ثب ٞسف پٛیبیی  ٚچبثىی ؾبظٔبٖ ثطای اُ٘جبق ثب قطایٍ ٘ ٚیبظٞبی جسیس ؾالٔت زض حٛظٜ
نٙؼت ٘فت زاضز٘ .ىت، ٟٓٔ ٝتٛج ٝثٔ ٝبٞیت چٙس ثؼسی ؾبظٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه تبٔیٗ وٙٙس ٜوّی ذسٔبت زض ز٘ ٚمف ؾبظٔبٖ اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ٚ
ؾبظٔبٖ ثیٌٕ ٝط  ٚزض وٙب ض آٖ تؼسز  ٚپطاوٙسٌی ٔطاوع اضائ ٝذسٔبت اؾت  .ایٗ ٚيؼیت ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ لبثُ ٔمبیؿ ٝثب یه ؾیؿتٓ نطف زضٔب٘ی ٘ظیط
ثیٕبضؾتبٖ ٘یؿت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٘ؿجتٟبی پطؾّٙی  ٚؾبذتبضی زض ایٗ ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت ثب ٘ؿجتٟبی ٔؼٕ َٛتفبٚت زاقت ٝثبقس .اِجت ٝایٗ ٚالؼیت ،
٘بلى ٘یبظ ث ٝثبظٍ٘طی ٞب  ٚوبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ؾتبزی  ٚپكتیجب٘ی زض أط ذسٔبت ضؾب٘ی ٘یؿت وٕب ایٙى ٝایٗ ٔٛيٛع زض زؾتٛض وبض جسی ایٗ ؾبظٔبٖ
٘یع لطاض زاضز .اظ َطف زیٍط

ضقس ؾطؾبْ آٚض ٞعیٞ ٝٙب زض وٙبض وبٞف ٔٙبثغ زضآٔسیٚ،اٌصاضی قطوتٟبی ٘فتی ث ٝثرف ذهٛنی زضوٙبض ٔٛيٛع

ذهٛنی ؾبظی ؾبظٔبٖ ،ثبػج قس ٜاؾت تب زض ؾبِٟبی اذیط ؾبظٔبٖ ثب چبِكی اؾبؾی تحت ػٛٙاٖ "ثمبی ؾبظٔبٖ" ضٚثط ٚثبقس .ثب ایٗ تٛنیفبت آ٘چٝ
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ؤ ٝؿّٓ اؾت ایٗ و ٝایٗ ؾبظٔبٖ ثب ایٗ قطایٍ ٔحیُی پبیساض ٘رٛاٞس ٔب٘س ٔ ٚب٘ٙس ٞط ؾیؿتٓ زیٍطی ٘یبظ ث ٝتغییط زاضز.أب ؾٛاَ اؾبؾی ایٗ اؾت :
وساْ تغییط؟ لسض ٔؿّٓ ایٙى ٝتغییطات ُّٔٛة اظ زیسٌبٟٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت .آیب تغییط ثبیس ثط ٔجٙبی ثبظتِٛیس ٌصقتٞ ٝبی زٚض نٛضت ٌیطز ؟ اٌط
چٙیٗ اؾت آیب ؾبیط ثرف ٞبی نٙؼت ٘یع چٙیٗ أىب٘ی زاض٘س؟ ثی قه ؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ثبیس ثب ضػبیت ٔحسٚزیت ٞبی ثیٕ ٝای ذٛز  ٚثب ٞسف
پٛقف ٘یبظٞبی ٚالؼی نٙؼت زض حٛظٔ ٜطالجت ٞبی ؾالٔت،انالح ضیك ٝای فطایٙسٞبی ٘بُّٔٛة زض چطذ ٝذسٔبت ضؾب٘ی  ٚوبضثؿت جسی ضٚیىطز
التهبز ؾالٔت زض تٛظیغ ٞعیٞ ٝٙب ،ث ٝاؾتمجبَ تغییط ضفت ٚ ٝزض ایٗ ٔیبٖ اٍِٛی ُّٔٛة  ٚوبضآٔسی ضا ثٕ٘ ٝبیف ثٍصاضز .تغییطات زض ؾبذتبض  ٚثؿتطٞبی
لب٘٘ٛی اضائ ٝذسٔبت ؾبظٔبٖ ثبیس ث ٝاؾتمالَ ٘ؿجی ؾبظٔبٖ ثطای تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی  ٚثٟجٛز فًبی وؿت  ٚوبض ذٛز ٔٙجط قٛز .ایٗ تغییطات ٘یبظٔٙس
تغییط زض ٍ٘طـ ؾیبؾتٍصاضاٖ اظ ضٚیىطز "ذسٔبتی " " ٚضفبٞی"ثٔ ٝم ِٝٛثٟساقت  ٚزضٔبٖ  ٚپصیطـ آٖ ث ٝػٛٙاٖ" نٙؼت ٔطالجت ؾالٔت"

ثب

ٔرتهبت ؾبذتبضی ذبل آٖ اؾت.
ضؾبِت ؾبظٔبٖٔ :تٗ یب حبقیٝ
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜضفت تبٔیٗ ؾالٔت یه ٔم ِٝٛچٙس ٚجٟی اؾت  ٚث ٝوبضوطزٞبی ٔرتّف یه ؾیؿتٓ ؾالٔت ٔحٛض  ،اظ جّٕ ٝتِٛیت ٚ
ؾیبؾتٍصاضی ،تِٛیس ٔٙبثغ ،تبٔیٗ ٔبِی  ٚاضائ ٝذسٔبت ٚاثؿت ٝاؾت.وّی ٝایٗ فؼبِیت ٞب ثط ٔجٙبی تئٛضی ؾیؿتٓ ٞب اظ اضظـ یىؿبٖ ثطذٛضزاض ثٛزٕ٘ ٚ ٜی
تٛاٖ ث ٝثٟب٘ ٝیىی ،زیٍطی ضا ث ٝحبقی ٝضا٘س.ؾالٔت یه پسیس ٜفطاثركی اؾت ٔ ٚتغیطٞبی ثؿیبضی اظجّٕٔ ٝؿبئُ ظٔی ٝٙای  ٚاجتٕبػی ٘ظیط ؾجه
ظ٘سٌی,تحهیالت,قغُ  ٚزضآٔس  ... ٚزضوٙبض زؾتطؾی ثٔ ٝطالجت ٞبی ؾالٔت ,ثط حفظ  ٚتٛؾؼ ٝآٖ احط ٔی ٌصاض٘س . .زض ایٗ ٔیبٖ ؾیؿتٓ ٞبی
ثٟساقتی اظ جّٕ، ٝؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ نٙؼت ٘فتٛٔ ،ظف ث ٝتبٔیٗ ٔطالجت ٞبی ؾالٔت ثب اضائ ٝذسٔبت ُّٔٛة  ٚاؾتب٘ساضز ,ثطای جٕؼیت
تحت پٛقف ذٛز ٔی ثبقٙس .زضن ایٗ ٔٛيٛع زض٘ح ٜٛاضظیبثی ٞب اظ ػّٕىطز ایٗ ؾیؿتٓ إٞیت ٔی یبثس.
ثطای ضٚقٗ تط قسٖ ٔٛيٛع وبضٔٙسی ضا زض ٘ظط ثٍیطیس و ٝزض یه ٚاحس ػّٕیبتی فؼبِیت ٔی وٙس  ٚزض ٔؼطو آؾیت ٞبی قغّی ٔتؼسزی اؾت .
ٔطالجت ؾالٔت ثطای ایٗ وبضٔٙس،پبیف ٔٙظٓ ؾالٔت(زض لبِت ٔؼبیٙبت زٚض ٜای  ،)... ٚاضائ ٝآٔٛظـ ٞبی ػٕٔٛی  ٚاذتهبنی ،اضائ ٝذسٔبت زضٔب٘ی اِٚیٝ
 ٚاضجبع ثطای ٔكبٚضٞ ٜب  ٚالسأبت ترههی اؾتٕٞ.یٗ فؼبِیت ٞب ثطای ذب٘ٛاز ٜایٗ وبضٔٙس ٘یع زض لبِت ثط٘بٔٞ ٝبی پعقىی ذب٘ٛاز ٜا٘جبْ ٔی قٛز.ایٗ
ٔطالجتٟب لُؼب" ضیؿه ثیٕبضی ضا وبٞف زاز ٚ ٜقب٘ؽ ثبظٌكت ؾالٔتی ضا افعایف ٔی زٞس أب پبیساض ثٛزٖ ایٗ قطایٍ زض ٌط ٚػٛأُ زیٍطی ٘ظیط ثٟجٛز
قطایٍ ٔحیٍ وبض،وبٞف اؾتطؼ ٞبی ٔحیُی  ٚانالح ؾجه ظ٘سٌی اؾت و ٝاظ ٘ظط ؾبذتبضی زض حٛظٚ ٜظبیف  ٚاذتیبضات ؾبیط ثرف ٞبی
نٙؼت،تؼطیف قس ٜاؾت .اظ ایٗ ٔٙظط ٔٛيٛع ؾالٔت ٔحٛضی ثیف اظ آ٘ى ٝث ٝػٛٙاٖ ٔبٔٛضیت ؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ُٔطح ثبقس ثیكتط ث ٝػٛٙاٖ
یه ضؾبِت فطاثركی ثطای وُ نٙؼت ثبیس ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌیطز ٚ .زض ایٗ ٔیبٖ ؾبظٔبٖ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٘یع – ث ٝػٛٙاٖ یه ٔطجغ ترههی زض أط
ٔطالجت ؾالٔت – ثبیس ثتٛا٘س اظ یه ؾٙٔ ٛبثغ الظْ اظ جّٕ٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی،ؾبذتٕبٖ،تجٟیعات  ٚأىب٘بت  ٟٓٔ ٚتط اظ ٙٔ ٕٝٞبثغ ٔبِی الظْ ضا ،تبٔیٗ ٚ
ػّٕیبتی ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ؾیبؾتٟب ،ؾبذتبضٞب  ٚفطایٙسٞبی ٔٙبؾت ضا ثطای اضائٔ ٝطالجتٟبی ُّٔٛة  ٚتبٔیٗ اٞساف ؾالٔت ایجبز  ٚجبضی ٕ٘بیس .زض
حبَ حبيط  ٚثب تٛج ٝث ٝقطایٍ ذبل نٙؼت ٔ،طالجت ٞبی اضائ ٝقس ٜاظ ؾٛی ؾبظٔبٖ زض ز ٚزؾت ٝوّی زضٔبٖ ٔؿتمیٓ  ٚاضائ ٝذسٔبت ثیٕ ٝی زضٔبٖ،
قىُ ٌطفت ٝاؾت .اظ ایٗ ٔٙظط قطایٍ ؾبظٔبٖ وٓ ٘ظیط اؾت .پٛقف ثیٕ ٝای ث س ٖٚؾمف تؼٟس  ٚثس ٖٚفطا٘كیع زض وٙبض پٛقف ٌؿتطزٔ ٚ ٜتٛٙع
ذسٔبت زضٔبٖ نٙؼتی ،ذب٘ٛاز ٚ ٜذسٔبت زضٔب٘ی  ٚتكریهی ترههی  ٚفٛق ترههیٔ ،جٕٛػ ٝای اؾت و ٝوٕتط ؾبظٔبٖ ثیٕ ٝای زض ؾُح وكٛض،
تٛاٖ اضائ ٝآٖ ضا زاضز .اِجت ٝایٗ ؾُح اظ پٛقف ٞ ٓٞعیٞ ٝٙبی ذبل ذٛز ضا زاضز  ٓٞ ٚاحتٕبَ ذُبٞبی فطایٙسی -و ٝزض اوخط ٔٛالغ ٔجٙبی لًبٚتٟبی
والٖ لطاض ٔی ٌیط٘س -ضا افعایف ٔی زٞس.
ویفیت ذسٔبت ؛چ ٝثبیس وطز؟
پبق ٝٙآقیُ پبیساضی ؾیؿتٓ ٞبی ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی،ویفیت ذسٔبت اؾتٚ .الؼیت ایٗ اؾت و ٝتؼطیف ٚاحس  ٚضٚقٙی ثطای ویفیت ذسٔبت ؾالٔت
ٚجٛز ٘ساضز ٔ ٚی تٛا٘س تحت تبحیط ػٛأُ فٙی  ٚغیط فٙی زضٔبٖ ،حیبتی ثٛزٖ ذسٔبت ٚآؾیت پصیطی ٔكتطیبٖ  ٚحتی قطایٍ ٔحیُی  ٚجغطافیبیی
،تفؿیط ٞبی ٔتفبٚتی پیسا وٙس .پیچیس ٜثٛزٖ ذسٔبت ثٚ ٝاؾُٚ ٝاثؿتٍی ٔتمبثُ ٔیبٖ ثرف ٞب  ٚاجعای ٔرتّف یه ٔطوع زضٔبٖ ثطای تِٛیس یه ٚاحس
ذسٔتی ،ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی ،فطایٙسٞبی ٔؼیٛة ٘ ٚبُّٔٛة  ٚػسْ ثطلطاض اضتجبٌ ٔٙبؾت ٔی بٖ ثرف ٞبی ٔرتّف  ٚزقٛاضیٟبی اضتجبَبت ا٘ؿب٘ی ٔیبٖ اضائٝ
زٙٞسٌبٖ  ٚزضیبفت وٙٙسٌبٖ ذسٔبت ،اظ چبِف ٞبی اؾبؾی ٔسیطیت ویفیت زض ثرف ؾالٔت اؾت.
ویفیت زضٔبٖ یه ثؿتٚ ٝاحس اؾت ؤ ٝی تٛا٘ستحت تبحیط ذُبی تٟٙب یه جعء اظ ظ٘جیط ٜتِٛیس ذسٔبت ث ٝچبِف وكیس ٜقٛزٔ .تبؾفب٘ ٝحؿبؾیت
ٞبی ایٗ ٔٛيٛع ث ٝذهٛل زض ثرف ٞبی زِٚتی ؾالٔت چٙساٖ زضن ٘كس ٜاؾت ٌ ٚبٞی ث ٝثٟبی پطضً٘ قسٖ یه جعء ،اجعای زیٍط ویفیت ثٝ
فطأٛقی ؾپطزٔ ٜی ق٘ٛس  ٚاظ ؾٛی زیٍط زض لًبٚتٟب ٘یع ٌبٞی تٟٙب ث ٝیه یب چٙس تجطث٘ ٝبُّٔٛة ثؿٙس ٜقس ٚ ٜزض لًبٚتٟب ٘ ٚمسٞب،ثب جبثجبیی
ضيبیتٕٙسی -ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ اجعای ویفیت -ثب ٔف ْٟٛوّی ویفیت ضا ٜثط ضیك ٝیبثی  ٚثٟجٛز ویفیت ثؿتٔ ٝی قٛز .ثی قه لًبٚت زض ٔٛضز ویفیت
یه ذسٔت حك زضیبفت وٙٙس ٜذسٔت اؾت أب َطح ٔساذّ ٝثطای ثٟجٛز آٖ ٘یبظ ث ٝثطضؾی ٞبی ػّٕی  ٚترههی زاضزٚ .جٛز حتی یه فطایٙس  ٚیب
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ػٕ ّىطز ٘بُّٔٛة زض ٞط ؾیؿتٕی ٘یبظٔٙس پیٍیطی ٔٛضزی اؾت ِیىٗ ضاٞىبض اؾبؾی ثط ٖٚضفت اظ ایٗ ٔؼًُ ،انالح ؾیؿتٓ ٞب  ٚثبظتؼطیف ضٚقٗ ٚ
قفبف ٔؿئِٛیتٟب زض لجبَ ته ته اجعای تبحیط ٌصاض ثط ویفیت ٕٞ ٚچٙیٗ تؼطیف ضٚقٗ قطایٍ ٔ ٚحسٚزیت ٞبی تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔت اؾت ،ظیطا
ویفیت  ٞعیٞ ٝٙبی ذبل ذٛز ضا زاضز.افعایف ؾُح اػتٕبز ٔكتطیبٖ ث ٝذسٔبت ؾبظٔبٖ زض وٙبض اضتمبء لبثّیت إَیٙبٖ ث ٝفطایٙسٞبی زضٔب٘ی زٞ ٚسف
ٔ ٚ ٟٓز ٚضٚی ؾى ٝویفیت ذسٔبت زضٔب٘ی ٞؿتٙس و ٝثبیس زض زؾتٛض وبض ٔسیطاٖ ؾیؿتٓ ٞبی ؾالٔت لطاض ٌیطز .زض ؾبِٟبی اذیط ثط٘بٔٞ ٝبی
اػتجبض ثركی  ٚحبوٕیت ثبِیٙی زض ؾُح ٔطاوع زضٔب٘ی وكٛض  ٚاظ جّٕ ٝنٙؼت ٘فت زض زؾت پیٍیطی  ٚاجطا ٞؿتٙس و ٝزض نٛضت اجطای ٔٙبؾت ٔی
تٛا٘ٙس ایٗ اٞساف ضا تبحسٚزی ثطآٚضز ٜؾبظ٘س .يٕٗ آ٘ى ٝاجطای پػٞٚف ٞبی وبضثطزی ٔطتجٍ ثب اؾتفبز ٜاظ ظطفیت ٞبی ػّٕی ٔٛجٛز زض ؾبظٔبٖ ٚ
وكٛض ٔ ،ی تٛا٘س ث ٝجبی ٘مسٞبی احؿبؾیٔ،ساذالت ُٔٙمی  ٚوبضقٙبؾی قس ٜای ضا ثطای ثٟجٛز ویفیت ذسٔبت زض ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٘فت تٟی ٚ ٝاضائٝ
زٞس
جٕغ ثٙسی:
ایٗ ٘ٛقتبض ث ٝز٘جبَ آٖ ٘جٛز و ٝاظ تغییط ؾبذتبضٞب  ٚانالح ضٚـ ٞب و ٝزغسغ ٝای ٕٞیكٍی اؾت  ،ؾرٗ ثٍٛیس .ایٗ زغسغ ٝثبیس زضاتبق ٞبی فىط
ثطضؾی قس ٚ ٜتٛؾٍ وبضقٙبؾبٖ تهٕیٓ ؾبظی قٛز تب ٔسیطاٖ ثتٛا٘ ٙس ثب تٛج ٝث ٝضا ٜحّٟبی ثسیُ ث ٝتهٕیٓ ُّٔٛة ثطؾٙس  ،اِجت ٝیبزٔبٖ ثبقس تٛضْ
چ ُٟزضنسی  ٚتح طیٓ ٌؿتطز ٜثركی اظ ضا ٜحّٟب ضا ٔ ٌٛٙث ٝحُ ایٗ ٔؼًالت وطز ٜاؾت  ،ذٛقجرتب٘ ٝافك حُ ایٗ ٔكىالت أیسٚاض وٙٙس ٜاؾت ٚ
ثی تٛجٟی ث ٝایٗ ٔؼًالت اِجت ٝثطذی اظ ٘مسٞبی اذیط ضا ٔؿئّ ٝزاض وطز ٜاؾت ِٚ ،ی ٞیچ ٔكىّی ٘جبیس اضازٞ ٜبی ٔؼُٛف ث ٝتغییط ضا ذسق ٝزاض ؾبظز
 .حبَ و ٝفًبی ضؾب٘ ٝای ٘فت پؽ اظ ؾبِٟب تؼطیف  ٚتٕجیس یىُطف ٝث ٝیىجبض ٜث ٝؾٕت ٘مس ػطیبٖ چطذیس ٜاؾت أیسٚاضیٓ ایٗ پتب٘ؿیُ وٕه وٙس تب
ٔ ٕٝٞب ثب ضٚی ٌكبز ٚ ٜثب ٞسف ثٟجٛز  ٚتؼبِی ث ٝاؾتمجبَ تغییط زض  ٕٝٞثرف ٞبی نٙؼت ثطٚیٓ.
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