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یادداشت

 تحریف در  ادبیات فساد
سید  حســن مرتضوی کیاسری*: مــرور ســیر تکاملی 
فساد در دهه های اخیر نشــان می دهد در استراتژی 
نســل اول فســادها، تاکتیک قربانی و در نســل دوم 
(فســادهای هزار میلیاردی) تاکتیــک فرار به خارج، 
تاکتیک هــای مؤثــر در بقای مفســدان بوده اســت؛ 
اما در تاکتیک های نســل سوم فســاد، شبکه فساد با 
مقبولیت دادن به فســاد، به دنبال بقای خود فســاد 
اســت. القای آدرس هــای گمراه کننــده در ادبیات و 
رســانه، با هدف انکار سیستمی فساد، باعث می شود 
صورت مســئله در ذهــن افکار عمومــی و حتی نزد 

مراجع تصمیم گیری، تغییر کند.
برخی از این تاکتیک ها عبارت اند از:

الف) تحریف در انتســاب فساد: فساد سیستمی و 
سیستم فاسد، دو مفهوم جدا هستند؛ اما شبکه فساد، 
در مغالطه هوشمندانه، با برابرانگاری این دو مفهوم، 
ســعی دارد با یارگیری از دولت، موضوع فساد جاری 
را از دستور کار دولت و حتی از پردازش های رسانه ای 
خارج کند. هر سیســتم اقتصادی شامل سیستم های 

زیرمجموعه است.
فســاد در زیرمجموعه به معنای فاسد بودن نظام 
اقتصادی نیســت؛ مثال فســاد در یک واحد آموزشی 
خصوصی، ممکن است یک فساد سیستمی باشد؛ اما 
محدود به همان سیستم بوده و ربطی به  سیستم کالن 

اقتصاد نداشته باشد.
ب) تحریــف در تعریف فســاد: در ادبیات جهانی، 
هرگونــه برخورداری ناحــق از مقام و قدرت، فســاد 
اســت. در قوانین داخلــی هم تقریبــا همین مفهوم 
از فســاد برداشت می شــود؛ البته با بســط بیشتر و با 
تأکیــد بر اموال عمومی. در ایــن تعریف ها نکته مهم 
درباره ماهیت فســاد این اســت که وقــوع در بخش 
خصوصی یا عمومی در تعریف فســاد تغییری ایجاد 
نمی کند. همچنین نصاب مقداری برای فســاد وجود 
نداشــته و برداشــت ناحق آفتابه و دکل، هر دو فساد 
هستند. چه بسا فســادهای بزرگ، مانند شجره خبیثه، 
از آوندهایــی باریک و خــرده فســادهایی در بخش 
خصوصی تغذیه شــوند؛ بنابراین اولویت بخشــی در 
رسیدگی به فسادهای بزرگ و مجازات مفسدان، نباید 
تمام مبارزه با فســاد تلقی شــود؛ بلکــه این، کمترین 

انتظار در قبال فساد است.
برجســته کردن نوع خاص و اندازه خاص از فساد، 
باعث می شــود زمینه های اصلــی و قاعده های هرم 
فســاد، مصون بمانند. ایــن آســیمتری (بی تقارنی) 
استراتژیک، باعث تداوم حیات در ریشه های فساد و در 

نتیجه تداوم فساد خواهد شد.
ج) تحریف در کمیت فساد: در جریان موضوع اخیر 
(موسوم به فســاد ۹۴ همتی) وقوع فسادی در حدود 
مبلغ صد تریلیون تومان یا کاتریلیون ریال مطرح است؛ 
امــا نام واحد پول به همــت و ارزش پول با حذف ۱۵ 
صفر به راحتی تغییر کرده اســت. ایــن تاکتیک، افکار 
عمومی و حتی مراجع تصمیم گیری را در فهم اندازه 
فساد، منحرف می کند و جایگاه خبری و قبح موضوع 

را به خبر دستبرد به یک شعبه بانک پایین می آورد.
د) تحریف در مســئول انگاری: بازار سرمایه و کاال 
بدون اطالع از نرخ دستوری آتی و مجددا بازگشت آن، 
اقدام به خرید یا فروش ســهم یــا کاال کرده و متضرر 
می شوند. حسابرس، تصمیم مسئوالن را مقررات آمره 
دانسته و تصمیم تغییر نامتعارف در نرخ را در حیطه 
حسابرســی خود تلقی نمی کنــد(!) و فاجعه اصلی 
برای بازار ســرمایه همین است که حسابرس به طور 
کامال قانونی، خود را مجری گروهی از ســهام داران و 
فعاالن بازار سرمایه می داند و ویژگی استقالل خود را 
از دست می دهد. این بخشی از ســاختار قانونی بازار 
سرمایه و فلســفه حسابرسی در کشــور است. با این 
تأکید که مدیران حسابرســی ایــران، در هر دو بخش 
خصوصی و دولتی، درستکار، خبره و حرفه ای هستند. 
آنچه هســت، از مانکن ناصــاف و بی اندام، اما جذاب 
بازار سرمایه و ساختار حسابرسی ماست. در وعده های 
دیگر، درباره «وابســتگی حســابرس» و «مســئولیت 

حسابرس در برابر تقلب» خواهیم گفت.
*حسابدار رسمی و دانش آموخته حقوق بین الملل
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سطح نظام مدیریت کیفیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در   .
چه وضعیتی است؟

این یک نکته بسیار کلیدی  است. در نظامات کنترل کیفیت، مدیریت 
کیفیــت و تضمیــن کیفیت آمار مطرح اســت؛ یعنــی نمونه برداری 
براســاس آمار انجام می شــود و در واقع آمار مبنای رسمی یک نظام 

جامع مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت است.
مسلم اســت که در هر آماری درجه ا ی از خطا وجود دارد که این 
درجــات خطا با هم فرق می کنــد. در صنعتی که بخواهد بدون ایراد 
وارد بازار شــود، می بینیم که استانداردهای کیفی سختگیرانه اعمال 
می شــود و اگر موارد نادری از خطا وجود داشته باشد، محصول شما 
را می گیرند و یک محصول دیگر به شما می دهند و خیلی جاها حتی 
یک چیزی هم اضافه تر می دهند تا اصطالحا دل مشــتری را به دست 
 «zero defect strategy» آورند.  ما به این استراتژی در مدیریت کیفیت
می گوییم؛ یعنی راهبرد مبتنی  بــر نقص صفر. این نقص صفر مبنای 
حرکت اســت در نظام تنظیم مراحل مختلــف و برایندهای کنترل و 
بازرسی ای که در حین تولید انجام می شود. خیلی از این موارد مبتنی 
بر این اســت که اصال چه بکنیم که دیگر اصــال اتفاقی نیفتد؛ یعنی 
در این نگاه، شــما به جای اینکه بازرسی را در مراحل مختلف انجام 
دهید، ســطح بازرســی به درون سیســتم یعنی در پروسه تولید ارتقا 
پیدا می کند. در کشــور ما بازرسی کیفیت هنوز به بازرسی های بیرونی 
متمرکز است و کمتر به پروسه تولید راه پیدا کرده است. ما در انجمن 
مدیریت کیفیت روی این موضوع به عنــوان یک موضوع محوری دو 
ســال کار کردیم؛ طرح ارتقای زنجیره کیفیــت و زنجیره تأمین را بعد 
از دو ســال با تجربیاتی که هم در دنیا و هم در داخل کشــور داشتیم، 
آماده کردیم. اســاس این طرح برای zero defect است و تکنیک ها و 
مکانیســم هایی در این قضیه به کار رفته که تولیدکننده خود به عنوان 

نهاد ناظر کیفیت عمل کند.
 چرا سازمان استاندارد ایران نتوانسته است این مدیریت کیفیت را   .

به خوبی انجام دهد و اعتماد را به کاالی ایرانی تقویت کند؟
من توضیحی در جایگاه ســازمان اســتاندارد بدهم که خوب یک 
مقداری شــاید با برداشــتی که شما از این ســازمان داشتید، متفاوت 
اســت. سازمان استاندارد همان طورکه از اسمش برمی آید، فعالیتش 
در محدوده استانداردهاســت. استانداردها تمرکزشان بر ایمنی است 
و نه اثربخشــی کاال. اگر شــما مثال فرض کنید یک جعبه دســتمال 
کاغذی می خرید یا یک شیشــه شیر می خرید یا یک اتومبیل می خرید، 
انتظارات یک مشــتری محورهای متفاوتی دارد که زیبایی و شکل هم 
شــامل آن می شود. استانداردها بیشــتر متمرکز بر این هستند که این 
کاالیی که می خرید به شما صدمه نزند؛ بنابراین آزمایش هایی که مثال 
درباره شــیر انجام می دهند، فقط در این حوزه است که موادی که در 
آن به کار رفته، برای مصرف کننده مشــکلی ایجاد نکند یا مثال درباره 
دستمال کاغذی درجه بندی کیفی مختلف ایجاد می شود که نوعی از 

درجه کیفی مناسب دستمال توالت است یا مناسب استفاده به عنوان 
دستمال مرطوب؛  بنابراین وقتی می گوییم که کاالیی استاندارد است، 
به این معنی نیســت که آن کاال بدون عیب است؛ بلکه به این معنی 

است که حداقل استانداردهای ضروری برای مصرف را دارد.
نکته دیگر این است که سازمان استاندارد تنها نهاد ناظر بر عملکرد 
تولیدکنندگان نیست و ســازمان های نظارتی دیگری هم وجود دارند، 

چه در صنعت خودرو و چه در صنایع دیگر.
مثال در مواد غذایی، وزارت بهداشــت خودش ناظر اصلی است. 
در حوزه صنعت هم همین طور است و شرکت های متعدد بازرسی بر 

پروسه تولید خودرو و قطعات خودرو نظارت می کنند و... .
در حال حاضر در کشــور ما چیزی بالغ بر باالی ۱۰۰، ۲۰۰ شــرکت 

بازرسی هستند که کار آنها نظارت بر تولید کاال و خدمات است.
 پس چرا با وجود این همه نهاد ناظر، کیفیت کاالهای ایرانی نتوانسته   .

مصرف کننده را راضی کند؟
نکته ای که در حقیقت شــما دنبال آن هســتید، بازرسی و کنترل 
کیفیت از درون است، نه از بیرون؛ چون شما هرچقدر از بیرون کنترل 
کنید، به عمق ماجرا نمی رســید. به دالیل مختلف؛ یکی اینکه وقت و 
بودجه مورد نیازش را ندارند یا پرسنلش را ندارند، دوم اینکه خیلی از 

مسائلی که در پروسه تولید اتفاق می افتد، پنهان است.
خیلی از اینها در جریان بازرســی اصال دیده نمی شــود، به اضافه 
اینکه شــما در حــوزه بازرســی همان طورکه قبال هم عــرض کردم، 
براساس آمار جلو می روید و درصدی از اینها را نمونه می گیرید. خب! 
همه اینها در مجمــوع مقابل یا مغایر راهبرد zero defects به معنی 
نقص صفر است؛ این به آن معناست که شما صد نمونه برای ارزیابی 

۱۰ هزار کاال انتخاب و تست می کنید.
هیچ کس نمی توانــد تضمین کند که من فرضا این صد تایی را که 
نمونه گرفتم که همه اش هم ســالم از آب درآمده است؛ پس به این 
معنی است که در آن ۱۰ هزار کاال هیچ عیبی وجود نداشته است؛ اما 
در پروسه تولید تمام آن ۱۰ هزار کاال کنترل کیفیت اتفاق افتاده است. 
این تفاوت اساســی بین کنترل کیفیت کاال از درون و از بیرون است که 
ما در انجمن مدیریت کیفیت تالش مان بر این اســت که این مفهوم را 

هم به صنعت و هم به دستگاه های اجرائی منتقل کنیم.
  تولیدکننده ایرانی با تورم دو رقمی و هزینه های باالی تولید مواجه   .

اســت و اغلب اوقات در مواجهه با مطالبه کیفیت پاسخ می دهد که 
هزینه باالی تولید در ایران اجــازه افزایش کیفیت را نمی دهد. چقدر 
با این موضوع موافق هســتید؟ آیا افزایش کیفیت مترادف با افزایش 

هزینه تولید است؟
خدمتتــان عرض کردم کــه االن کیفیت به مفهــوم مرغوبیت با 
بهره وری به معنی قیمت تمام شــده، زمان و استفاده از آن زمینه های 
کاهــش هزینــه و کاهش زمــان در هم ادغام شــده اســت. خب! 
ســازمان های مختلف حاال چه شــرکت های تولیــدی در حوزه های 

مختلف مثل خودرو و لوازم خانگی یا مواد غذایی تمرکزشان بر همین 
حوزه ای اســت که شما اشاره کردید. به عبارت دیگر هر کارخانه یا هر 
بنگاه اقتصادی که ایجاد می شــود، هدف اولیه اش سود است. غیر از 
این معنی ندارد. حاال مسیر رسیدن به سود از تولید محصول و فروش 
به مشــتری که قطعا باید رضایتش را جلب کند، ایجاد می شود. حاال 
زمانی که این ســود باال و پایین می شــود و می خواهد به ضرر برسد، 

تولیدکننده ناچار می شود برای این مسئله چاره اندیشی کند.
گزینه هــای متداول پیش پای تولیدکنندگان چیســت؟ اینکه دِر   .

کارخانه را ببندد یا قیمت هایش را باال و پایین کنند یا از کیفیت بزنند.
در این میان یک معادله برای تولیدکننده ایرانی همیشه وجود داشته 
اســت. تولیدکننده ای که معموال گرفتار تــورم دو رقمی و هزینه های 
باالی تولید اســت و آن معادله این است که آیا واقعا باال بردن کیفیت 
نیاز به هزینه بیشتر دارد؟ تصور رایج تولیدکنندگان ایرانی این است که 
بله، باعث افزایش هزینه های تولید می شــود. در صورتی که این تصور 
کامال اشــتباه اســت. چرا؟ چون ما در حــوزه مدیریت کیفیت یکی از 
مواردی که روی آن خیلی متمرکز هستیم، محاسبه هزینه های کیفیت 

است.
ما باید در ایران و در هر سازمانی فرایندی تحت عنوان حسابداری 
کیفیت داشــته باشیم که این را نداریم. شــما چقدر هزینه می کنید تا 
بازاری را به دســت بیاورید و مشتریان بیایند به شما اعتماد کنند؟ این 
فقط هم پول نیســت؛ بلکه سال ها هزینه، زمان و انرژی و اعتبار است 
و ممکن اســت با یک اشــتباه کوچک یک دفعه کل بــازار از بین برود 
که ما در همین ۲۰، ۳۰ ســال اخیر شــاهد آن بوده ایم و سهم تجارت 
در بازارهای آســیای مرکزی را از دســت دادیم. چرا؟ به خاطر اینکه 
فروشنده  و تاجر غیرمتخصص اجناس بی کیفیت و متقلبانه را به عنوان 
کاالی ایرانــی وارد بازار منطقه ای و جهانی کردنــد و کاالی ایرانی را 
در مواردی بدنام و بی اعتبار نشــان دادند و سهم ایران از بازارها را به 
تجار و بازرگانان ترکیه و سایر کشورها واگذار کردند؛ بنابراین حسابداری 
کیفیت به تولیدکننده می گوید که ضرر مالی کاالی بی کیفیت برای او 
چقدر بزرگ است و آیا صرفه دارد که کاالیی بی کیفیت را تولید کند و 

در مدت محدودی بفروشد یا نه؟
نکته دوم این اســت که ما باید در مسیر تولید، هزینه اتالف انرژی 
و هزینه اسراف یا ضایعاتی را که به  وجود می آوریم، محاسبه کنیم و 
برآورد داشته باشــیم که با این سطح هزینه، تولید کاالی بی کیفیت و 

بازار مقطعی صرفه دارد یا نه؟
در واقع باید گفت که بسیاری از کارخانه های ایران گران اداره   .

می شــوند. این گران اداره شــدن کارخانه های ایران نکته جالبی 
است. کمی بیشتر این موضوع را باز کنید... .

ببینید! بیشــتر صنایع ایران هزینه های پنهان دارند. مثال شــما در 
بسیاری از کارخانه های ایران می بینید که دو تا خط تولید وجود دارد! 

یکی خط رزرو است و یک خط فعالیت می کند!

چرا؟ چون سیســتم تعمیر و نگهداری ندارند و اگر سیستم تعمیر 
و نگهداری داشــتند، یک ماشین کفایت می کرد. پس آنجا تولیدکننده 
دو بار هزینه می کند.  االن مثال حســاب کنید میزان تولید اســمی یک 
کارخانه ممکن اســت ۲۰ هزار قطعه در روز باشــد؛ اما فقط ۱۰ هزار 
قطعه تولید می کند. چرا؟ به این دلیل که یا نمی تواند بفروشد یا مواد 
اولیه ندارد یا خط تولیدش خراب شــده یا پرسنل باکیفیت ندارد و... . 
این مســائل هزینه تولید را باال می بــرد و این هزینه تولید باال به جیب 

مصرف کننده هم تحمیل می شود.
اتفاق دیگر این است که شما در صنایع و کارخانه های ایران مدام 
نیروی انســانی را تعویض می کنیــد و ارزش نیروی کار متخصص در 
نظر گرفته نمی شود و در نتیجه با نیروی کار ضعیف و غیرمتخصص 

هزینه های تولید باال می رود.
در نتیجه مواردی که در حسابداری کیفیت ها داریم، خیلی گسترده 
اســت و اگر محاســبه اینها را انجام دهند، متوجه می شوند که تفکر 
مدیریــت کیفیت متمرکز برای کاهش هزینه اســت. این محاســبات 
سال هاســت که در صنایع چین انجام می شــود که توانسته ۶۰ تا ۷۰ 
درصــد بازار دنیا و از جملــه بازار آمریکا و اروپا را در دســت بگیرد و 
به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شــود. این محاســبات در 
چیــن در حدی دقیق بوده که کمپانی های بزرگ آمریکایی و برندهای 
معتبری مانند مایکروسافت یا اپل برای کاهش هزینه های تولید خود، 
کارخانه های شان را به چین می برند یا در صنعت ژاپن سال های سال 
است که این موضوع دیده شده است. در کشورهای پیشرفته  صنعتی 
که ما می شناسیم، مثل آلمان اینها همه روی تولید باکیفیت و مدیریت 
هزینه های خود متمرکز شــده اند که توانسته اند بخش بزرگی از بازار 

جهان را به دست آورند.
 االن در ایران برای اعمال مدیریت کیفیت چه کمبودی وجود دارد؟   .

نقص قانونی؟ آموزش و فرهنگ سازی و...؟ از کجا باید شروع کرد؟
به نکته جالبی اشاره کردید. اوال در حوزه قانون، آن محدوده ای که 
به عنوان بسترسازی برای تولید باکیفیت نیاز بوده، مواد قانونی برایش 
وجود دارد؛ بنابراین ما در این حوزه نقص قانونی نداریم؛ اما در زمینه 
حمایت از حقوق مصرف کننده متأسفانه باید گفت که ضعف قانونی 
فراوانی داریم. اگر مصرف کننــده نتواند از انتظارات خودش و حقوق 

خودش دفاع بکند که خب اصال این سیستم جواب نمی دهد.
من در حوزه تولید خدمت شــما عرض کردم که به جای اینکه ما 
بازرس بگذاریم، خود پروســه تولید بهترین بازرسی را دارد؛ اما قانون 
زمانی ضمانت اجرا پیدا می کند که یک تولیدکننده موظف باشد کاالی 
خوب تحویل بدهد و بداند مصرف کننده اولین کســی اســت که این 
نقص را می فهمد و خسارت می گیرد و خسارت سنگینی هم می گیرد. 
در ایران این فرایند حقوق مصرف کننده به حدی دشوار و پیچیده است 
و مبلغ خسارت به حدی پایین است که عمال مصرف کننده ناچار است 

ضرر و زیان کاالی بی کیفیت را به دوش بکشد و هیچ نگوید.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران علل کیفیت پایین کاالهای ایرانی
 را در گفت وگو  با «شرق» واکاوی می کند

اداره گران کارخانه های ایران
بیش از صدها نهاد ناظر کیفیت در ایران وجود دارد و جالب اینکه بررسی های انجمن مدیریت کیفیت ایران نشان 
می دهد که صنعت خودروســازی بیشترین جوایز و تندیس کیفیت ایران را از آن خود کرده اند! نتیجه اما چه بوده 
است؟! رویگردانی بسیاری از مردم از کاالی ایرانی و خودروی داخلی که سمبل بی کیفیتی کاالی ایرانی شده است.
این نکاتی اســت که فرزین انتصاریان، رئیــس انجمن مدیریت کیفیت ایران، با «شــرق» در میان می گذارد و از 
چالش هــای مدیریت کیفیت در زنجیره تولید کاالی ایرانی می گوید. او توضیح می دهد که کارخانه های ایران گران 

اداره می شوند؛ چرا که اعتقادی به ارتقای کیفیت تولید ندارند.

 بــه گزارش روابط عمومی حــوزه نمایندگی ولی  فقیه در وزارت جهاد  کشــاورزی، 
بیســت وچهارمین کنگره گیاه  پزشــکی کشــور و دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی با 
حضــور ســیدمجتبی خیام نکویی (معاون وزیر و رئیس ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی)، علیرضا مهاجر (معاون امور زراعت)، شاهپور عالیی مقدم (معاون 
وزیر و رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور)، حجت االسالم والمسلمین سیدحسن ربانی 
(نماینده ولی  فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی)، محققان، استادان و دانش آموختگان 

گیاه پزشکی کشور در محل سالن شهید شاه حسینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی به میزبانی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، برگزار شد.

در این مراســم حجت االسالم والمســلمین سیدحســن ربانی نماینده ولی  فقیه در 
وزارت جهاد کشــاورزی، ســالمت غذا و امنیت غذایی را نیازمنــد تحقیقات راهبردی 

دانست و از محققان گیاه پزشکی به عنوان افسران محافظ سالمت جامعه یاد کرد.
وی به تشریح ابعاد غذای سالم پرداخت و افزود: غذای سالم دارای دو بعد ظاهری 

و معنوی است که توجه کامل به هر دو ُبعد در این کنگره، الزم است.
نماینده ولی  فقیه در وزارت جهاد  کشاورزی نقش غذا را بر روح انسان، نقشی مؤثر 
دانست و اظهار کرد: ما در این کنگره، نیازمند سند ملی در گیاه پزشکی با نگاه به آینده 
هستیم؛ به گونه ای که نه تنها اگر بحرانی پیدا شد راه حل داشته باشیم؛ بلکه به سمت 

پیشگیری از آسیب های احتمالی برویم.
وی خطاب به اســتادان و دانشــجویان دانشکده های کشــاورزی که در این کنگره 
حضور داشــتند پیشــنهاد داد که به مسئله گیاه پزشــکی، به صورت ملی نگاه کنیم و 
افزود: برای رسیدن به این مهم، نیازمند مردمی سازی و استفاده از «ان جی ا»ُ ها هستیم.
حجت االسالم والمسلمین ربانی در پایان، فرهنگ سازی را الزمه سالمت گیاه دانست 
و گفت: باید این گونه کنگره ها به صورت مســئله محور برگزار شــود و مباحث آن را به 

سوی مسائل اولویت دار و حل آنان، هدایت کنیم.

نماینده  ولی  فقیه در  وزارت جهاد کشاورزی:
محققان گیاه پزشکی، افسران محافظ سالمت جامعه هستند


