سرمقاله

			

استاندارد،
الزام یا رفع تکلیف!...؟
پرویز رحمتی

توس��عه هر كس��ب و كاري به صورت پيوس��ته و پايدار منوط به تعيين حداق��ل ضوابط و معيارهاي
ضروري در فرآيند توليد و ارایه كاال و خدمات مرتبط است .سازمان استاندارد جهاني ( )ISOاستاندارد را
به عنوان مستندي كه دربرگيرنده قواعد ،چارچوبها و ويژگيهاي مربوط به فعاليتها يا نتايج آنهاست كه
با همراهي طيف ذينفعان تهيه و توسط سازمان شناخته شدهاي به تصويب ميرسد معرفي نموده و هدف
از تهيه و اشاعه و اجراي آن را دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در يك زمينه خاص ميداند .بديهي است
از يك طرف تعريف و بكارگيري واقعي ضوابط و نرمها در قالب استاندارد بستگي به درجه رشد صنعتي،
ش��رايط و مقررات اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جامعه ،ماهيت اس��تاندارد و مواردي از اين قبيل دارد و
از سوي ديگر تسهيل و روانسازي تعامل عرضه و تقاضا نيازمند وجود و بكارگيري استاندارد ميباشد.
س��ازمان نظام صنفي رايانهاي با توجه به اهميت مقوله اس��تاندارد در رابطه با ساماندهي بازار فناوري
اطالعات كشور بر آن است كه در چند زمينه موازي در اين جهت ايفاء نقش نمايد:
نخس��ت :مش��اركت در فرآيند تدوين اس��تانداردهاي بي��ن المللي حوزه فن��اوری اطالعات از طريق
س��ازمان اس��تاندارد و تحقيق��ات صنعت��ي به عنوان عضو رس��مي و نماين��ده جمهورياس�لاميايران در
سازماناستانداردجهاني و توسط شكلگيري كميته متناظر فني  JTC1و ساختارهاي زيرمجموعه آن.
دوم :از طريق مش��اركت در تدوين اس��تانداردهاي حوزه فناوری اطالعات ب��ه كمك نيروهايي كه با
تمرين و ممارس��ت در كميتههاي تخصصي و كارگروههاي كميته متناظر فوق االشاره اشراف نسبي نسبت
به مقوله استانداردهاي فناوری اطالعات پيدا كردهاند.
سوم :اشاعه و ترويج فرهنگ استاندارد به طرق مختلف از جمله ماهنامه حاضر.
انتظار ميرود اجراي درست سياستهاي اشاعه استاندارد از نظر تفكيك منطقي استانداردهاي اجباري
و تش��ويقي و رعايت واقعيتهاي محيطي كشور ،شرايط رشد تدريجي نهادينه سازي استاندارد در حوزه
فناوری اطالعات را در كشور بيش از پيش فراهم نمايد.

