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سرمقاله

انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه ی صنعت تایر ایران

سرمقاله:انطباقبااستاندارد،چراغراهتوسعهی...

نوشته ی:  دکتر سعید تقوایی
taghvaei@hotmail.com

برگزاری باشکوه همایش یک روزه ی استانداردهای نوین 
تایر در شهریورماه 1397، با حضور و استقبال بیش از 
صد نفر از مدیران و کارشناسان و متخصصان صنایع 
خودرو و تایر، این پیام را به برگزارکنندگان همایش 
در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک داد که 
مسؤولیت خطیری بر عهده ی این مرکز و البته انجمن 

صنفی صنعت تایر است.
به طورقطع، زمان آن فرارسیده است که همگان به استقبال 
انطباق با قانون ها و استانداردهای روز دنیا در حوزه ی 
زنجیره ی تأمین تایر برویم. چراغ توسعه ی صنعت تایر 
ایران، حرکت به سوی رصد قانون ها و استانداردهای مرتبط 
با مواد اولیه، فرایند تولید، محصول و بازیافت، ارائه ی 
خدمات پس از فروش و الزام بر انطباق با این قانون ها و 
استانداردهاست. به طور مسلم هرگونه افزایش سطح کیفی 
در فراورده، از مسیر انطباق با قانون ها و استانداردها 

می گذرد.
باید بر این باور برسیم که امروزه خالقان و تدوین گران 

استانداردها، نه بخش های حاکمیتی و ارزیابان دولتی، 
بلکه خود تولیدکنندگان فراورده ها هستند. دنیای فناورِی 
امروز بر این باور است که در دنیای رقابتی، انطباق با 
استانداردهای به روز شده است که می تواند شرکت های 
پیشرو و هوشمند را از رقیبان کم تحرک شان متمایز 
کند. نکته ی اساسی دیگر این که سازگاری با استانداردهای  
فراورده محقق نمی شود، مگر این که کل زنجیره ی تأمین 
مدنظر قرار گیرد. به عبارت ساده تر باید گفت تایری که 
می خواهد در کالس جهانی تولید و عرضه شود، باید 
دوده ی سازگار با قانون ها و استانداردهای روز دنیا را 
داشته باشد، روغن های فرایندی منطبق و واکس های محافظ 

متناسب داشته باشد و قس علی هذا.
سال هاست که کمیته ی “قوانین و استانداردهای انجمن 
صنفی صنعت تایر ایران” عزم خود را برای رصد، 
جمع آوری و ترویج استانداردهای زنجیره ی تأمین تایر جزم 
کرده و در این راه از هیچ تالشی فروگذار نکرده است. 
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک نیز بر اساس 
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مأموریت آموزشی و ترویج و اطالع رسانی خود بر آن 
شد که ویژه نامه ی قانون ها و استانداردهای تایر را برگرفته 
از نقطه نظرهای اندیش مندان و صاحبان فکر و فن، به 

زینت طبع بیاراید.
بر این اساس بالفاصله پس از برگزاری همایش 
یک روزه ی استانداردهای نوین تایر در شرکت مهندسی، 
شورای سردبیری "ویژه نامه ی استانداردهای نوین تایر" 
متشکل از آقایان مهندس ناصر امامی- رئیس کمیته ی 
قوانین و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر، دکتر 
زاهد احمدی- استاد دانشگاه امیرکبیر و نماینده ی علمی 
ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، دکتر علی 
عباسیان- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، دکتر 
سعید تاجیک- قائم مقام شرکت بازرسی و کنترل کیفیت 
)ISQI( و عضو شورای خودروی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مهندس محسن غفاری- مدیر مرکز آزمون گروه 
صنعتی بارز، و همکاران این جانب در واحد انتشارات و 
واحد مطالعات فناوری شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع 

الستیک، تشکیل و در جلسه های ممتد، به چارچوب  این 
ویژه نامه پرداخته و درباره ی مطالب آن بحث و تبادل نظر 

شد.
در اینجا الزم می دانم ضمن سپاس فراوان از تک تک 
اعضای شورای سردبیری این ویژه نامه، از همکارانم در 
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک، آقایان دکتر 
آرش مراد زادگان- معاونت آموزش و اطالع رسانی، مهندس 
عبدالرزاق تفرشی حسینی- معاونت بازرسی و آزمون، و 
خانم ها نسرین باقری زاده ابیانه- مدیر انتشارات و مرکز 
اسناد و مهندس مینا سقایی- سرپرست دفتر مطالعات 
فناوری و قوانین و استانداردهای شرکت مهندسی که برای 
تدوین این ویژه نامه تالش بسیار کرده اند، سپاس گزاری 

کنم.
هم چنین از تمامی کسانی که برای تهیه ی  مطالب و 
محتوای این ویژه نامه تالش کرده اند، سپاس گزارم. بی شک 
این اثر ارزشمند می تواند ابزاری کوچک برای توسعه ی 

صنعت تایر ایران بشمار آید  
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