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پیش گفتار شــورای راهبری انجمن مدیریت کیفیت ایران
انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران در ادامــه  25ســال تجربــه آن هــا نداشــته باشــد.
موفــق در حــوزه هــای آمــوزش و پژوهــش و اقدامــات اجرایــی   -8مکانیــزم جــذب شــرکت هــای قطعــه ســاز بــرای مشــارکت
کــه منجــر بــه تصویــب قانــون توســعه و ارتقــاء نظــام اســتاندارد در طــرح بــر مبنــای ایجــاد انگیــزه از درون و حمایــت از بیــرون  
و مدیریــت کشــور و تدویــن راهبــرد ملــی کیفیــت و بســیاری قــرار دارد.
دیگــر شــد ،اهــداف آتــی خــود را مترکــز بــر اجــرای راهبــرد در اجــرای ايــن طــرح ،راهبردهــای ارتقــاء ســطح بلــوغ سیســتم
ملــی و توســعه و ارتقــاء ســطح مدیریــت کیفیــت در حــوزه های مديريــت کیفیــت ســازمان شــرکت قطعــه ســاز بــر اســاس تحليل
بــا اهمیــت صنعــت و خدمــات نمــوده اســت و بــرای شــروع وضعيــت آن بــر پايــه انجــام فرآينــد خودارزيابــي گســترده و جامع
تحــول در صنعــت خودرســازی کشــور را  هــدف قــرارداده و در از منظرهــای اســتراتژي و سياســت هــا ،منابــع  ،فرآيندهــا  ،ميزان
اولیــن قــدم طــرح توســعه و ارتقــاء ســطح مدیریــت کیفیــت توفيــق در دســتيابي بــه اهــداف ،عملكــرد در بــازار و ديــدگاه  
زنجیــره ایــن صنعــت را تدویــن و آمــاده اجــرا نمــوده اســت   .مشــتريان و غیــره تعييــن مــي گردنــد .ســپس نتایــج حاصلــه بــا
در تدویــن « طــرح تحــول كيفيــت زنجيــره تاميــن درک و توجــه بــه نيازهــاي ذینفعــان ،اهــداف مدیریتــی و ظرفیــت
خودروســازی» ،انجمــن بــا نگاهــی متفــاوت از رويكــرد جــاري ،هــای اجرایــی ســازمان تحليــل و برنامــه هــاي اجرایــی ،متناســب
بهبــود كيفيــت زنجیــره تامیــن صنعــت خــودرو را بــا تمرکــز بــا راهبــرد هــا ،شناســايي ،بــر اســاس نقشــه راه ،زمانبنــدی شــده
بــر توســعه سیســتم مدیریــت کبفیــت شــركت هــاي قطعــه و  تيــم هــاي متخصــص (از درون و بیــرون ســازمان) ،انتخــاب و
ســاز هــدف قــرار داده اســت.
جهــت اجــراي اثربخــش ايــن برنامه هــا توانمندســازی می شــوند.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بعنــوان يــك تشــکل   انجمــن مديريــت كيفيــت ايــران بــه پشــتوانه تجربــه حضــور
غیرانتفاعــی مســتقل ،بــا نگاهــي کل نگــر ،راهبــردي و همــه  25ســاله در حــوزه صنعــت خــودرو ،ســاختار تشــکلی مســتقل
جانبــه ،وضعيــت صنعــت خــودرو ســازی و زنجیــره تامیــن آن و غیــر انتفاعــی ،منابــع انســانی و دانــش گســترده موجــود
را از منظــر «مدیریــت کیفیــت» مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار در اعضــای آن ،زيــر ســاخت هــاي مناســب ،ارتبــاط نزدیــک 
داده اســت.
بــا منابــع علمــی و آموزشــی در داخــل و خــارج کشــور و در
در این طرح نکات زیر مبنا قرار داده شده است:
امتیــار داشــتن نيروهــاي متخصــص عالقمنــد بــه همــكاري  ،در
 -1ايــن طــرح  كليــه حلقــه هــاي اصلــي زنجيــره ارزش  صنعت
تمامــی مراحــل ایــن طــرح تــا حصــول موفقيــت پايــدار مبتنــی
خــودرو  را پوشــش مــي دهد.
بــر نتايــج ملمــوس  ،همــراه صنعــت خودروســازی و ســازمان
 -2ارتقــاء سیســتم مدیریــت کیفیــت بــا رویکــرد نقــص
هــای زنجیــره تامیــن آن خواهــد بــود.
صفــر( )Zero Defectو توســعه آن در محورهــای کارایــی
شــکی نیســت کــه موفقیــت ایــن طــرح نیازمنــد عــزم جــدی
( )Efficiencyو اثربخشــی ( )Effectivenessانجــام مــی شــود.
 -3ارتقــاء مکانیــزم هــای ارتباطــی و فنــاوري در تمامــی و حمایــت همــه جانبــه نهــاد هــای متولــی صنعــت خــودرو بــه
خصــوص وزارت صمــت و  ارکان مرتبــط آن ،ذینفعــان اصلــی
زنجيــره را بعنــوان يــك اصــل بنياديــن مــد نظــر دارد.
 -4طــرح بــر روي  بــرآورده کــردن  نيازهــاي تمامــي  ذينفعــان بــه ویــژه شــرکت هــای خودروســاز در شــخصیتی یکپارچــه و
هماهنــگ و مشــارکت جــدی و عملــی تشــکل هــای مرتبــط بــه
ايــن صنعــت متمركــز اســت.
 -5موفقيــت پايــدار هــر شــرکت قطعــه ســاز را بعنــوان يــك خودروســازی اســت.
بــه امیــد روزی کــه صنعــت مهــم خودروســازی ایــران بــا دارا
بنــگاه كســب و كار هــدف قــرار مــي دهــد.
 -6اجــرای ایــن طــرح هیچگونــه تعارضــی بــا رونــد موجــود بــودن هویــت مســتقل ،در همــه ابعــاد کیفیــت ،جایگاهــی هــم
ارزیابــی و رتبــه بنــدی تاییــد صالحیــت قطعــه ســازان نداشــته راســتای کمیــت و تعــداد خــودرو هــای ســاخت کشــور داشــته
باشــد.
باشــد.
 -7ایــن طــرح هیچگونــه تداخلــی بــا فرایندهــای خریــد
شورای راهبری انجمن مدیریت کیفیت ایران
محصــوالت توســط خــودرو ســازان و شــرکت هــای تــدارک گــر
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فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
در روز ملی کیفیت صورت می گیرد:
رونمایی از طرح تحول صنعت خودرو از سوی انجمن مدیریت کیفیت
کیفیت صنعت خودرو در گرو ارتقای مدیریت کیفیت قطعه سازان
کیفیــت بــه عنــوان یــک مقولــه نســبی و نســبتی از بــرآورده

المللــی در ســال هــای گذشــته نیــز زمینــه ســاز مقایســه

ســازی انتظــارات مصــرف کننــده ،همــواره مــورد توجــه عرضــه

ســطح کیفیــت خودروهــا بــوده اســت .اگــر چــه بــه طــور

کننــدگان و مصــرف کننــدگان کاال و خدمــات بــوده اســت و

قطــع نمــی تــوان منکــر فاصلــه ســطح کیفــی و تکنولــوژی

بــه دلیــل تغییــر و افزایــش مســتمر ســطح  انتظــارات مصــرف

خودروهــای داخلــی بــا خودروهــای روز دنیــا شــد امــا همــواره

کننــدگان و تغییــرات ماهــوی کــه در کاالهــا و خدمــات

ایــن پرســش مطــرح اســت کــه ایــن فاصلــه بــه چــه میــزان

مختلــف ایجــاد شــده بــه یکــی از مســایل روزمــره مصــرف

بــوده و ریشــه ایــن فاصلــه کیفیــت آیــا تنهــا بــه ســاختار

کننــدگان تبدیــل شــده اســت.یکی از صنایعــی کــه موضــوع

صنعــت خــودرو بــاز مــی گردد؟بــرای ایــن کــه بتــوان مقایســه

کیفیــت آن همــواره زیــر ذره بیــن مشــتریان قــرار دارد صنعــت

ای بیــن ســطوح کیفیــت در صنعــت خــودرو ایــران و جهــان

خــودرو اســت .مشــتریان در سراســر دنیــا حساســیت ویــژه

داشــته باشــیم گفــت و گویــی بــا فرزیــن انتصاریــان ،رییــس

ای نســبت بــه کیفیــت خودروهــا دارنــد و شــاید بــه جــرات

انجمــن ملــی کیفیــت داشــته ایــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

بتــوان گفــت در هیــچ صنعتــی تــا ایــن انــدازه شــاخص هــای
کیفیــت و مقایســه هــای ســطوح کیفــی و رده بنــدی هــای

نگاهــی بــه ســر فصــل مطالــب رســانه هــا  در مــورد صنعــت

مختلــف از حیــث ایــن مقولــه بــه راحتــی در دســترس همــگان

خــودرو نشــان مــی دهــد کــه واژه بــی کیفیتــی بــا صنعــت

قــرار نــدارد .صنعــت خــودرو ایــران بــا وجــود همــه اقدامــات

خودروســازی مــا عجیــن شــده  اســت  .از بررســی وضعیــت

و برنامــه هــای کیفــی و توســعه ای مختلفــی کــه در ســال

کیفیــت و مدیریــت آن  اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه  

هــای اخیــر دنبــال کــرده همــواره جــزو صنایعــی بــوده کــه

صنعــت خودروســازی در ایــران از دوره گــذار مونتــاژکاری

مــورد انتقــاد مصــرف کننــدگان قــرار داشــته و هرجــا کــه

بــه داخلــی ســازی چنــدان بــر روی کیفیــت بــه عنــوان یــک 

بحــث از کیفیــت باشــد  ،نقــد و یــا مقایســه ایــن صنعــت بــا

موضــوع اساســی کار نشــده اســت ،ایــن در حالیســت کــه در

خودروهــای ســطح بیــن المللــی نیــز وجــود خواهــد داشــت.

کشــورهای خودروســاز شــرایط بــه مراتــب متفــاوت اســت .بــر

آنچــه باعــث مــی شــود صنعــت خــودرو در بحــث کیفیــت و

ایــن اســاس تفــاوت هــای خودروســازی در دنیــا و توجــه بــه

ایمنــی بــه راحتــی مــورد نقــد و مقایســه و قــرار گیــرد ســهم

موضــوع کیفیــت در ایــن صنعــت را در ایــران و کشــورهای

بــاالی قیمــت خــودرو در هزینــه هــای خانــوار و همچنیــن

خارجــی چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد و خودروســازهای خارجی

تاثیراتــی اســت کــه خــودرو بــر ایمنــی و ســامت خانــواده

از چــه نقطــه ای از کیفیــت آغــاز کردنــد کــه هــم اکنــون در

دارد .همچنیــن واردات خــودرو بــا برنــد هــای معتبــر بیــن

وضعیــت و جایــگاه فعلــی هســتند؟
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نارضایتــی مــردم از صنعــت خــودرو بــه دلیــل دو عامــل اســت،

بــا ایــن حســاب ،ســطح مدیریــت کیفیــت در کشــور

نخســت عیــب و نقــص فنــی خــودرو بــه ویــژه زمانــی کــه

هایــی خــودرو ســاز هــم بــا هــم تفــاوت هایــی دارد.

خودروهــا نــو و صفر باشــند و عامــل دوم ،بدقولی خودروســازان

لطفــا بیشــتر توضیــح دهیــد و بفرماییــد در ایــن

در شــرایط  و تحویــل خــودروی دیگــر بــه جای خــودروی ثبت

بیــن بــه نظــر شــما ســطح مدیریــت کیفیــت صنعــت

نامــی .بنابرایــن زمانــی کــه  از نارضایتــی از صنعــت خــودرو

خودروســازی مــا کجــا اســت؟

صحبــت مــی شــود ،دو فضــای ذهنــی متفــاوت ایجــاد مــی

خودروســازی تاریخچــه طوالنــی در جهــان دارد .در صدســال

شــود کــه بایــد جداگانــه بــه آن هــا پرداختــه شــود .مدیریــت

اخیــر ،در مدیریــت کیفیــت تولیــد خــودرو ،جهــت گیــری های

کیفیــت بــه معنــای عرضــه خودرویــی بــدون نقــص بــه بــازار

خاصــی در جهــان رخ داده کــه فاصلــه ای از نظــر مدیریــت

اســت کــه در مــدت عمــر انتظــاری  بــدون مشــکل  نیازهــای

کیفیــت و عملکــرد خودروهــا ،بیــن صنعــت خودروســازی

مصــرف کننــده را بــرآورده کنــد .ایــن کار در جهــان براســاس

در کشــورهای صاحــب تکنولــوژی و تولیدکننــدگان پیشــرو

اســتقرار نظــام هــای  پیشــرفته مدیریــت کیفیــت انجــام مــی

در مقابــل تولیدکننــدگان درجــه دوم ایجــاد کــرده اســت.

شــود تــا خــودرو بــر اســاس نیــاز مصــرف کننــده طراحــی و

بنابرایــن بایــد ایــن دو گــروه را جــدا از هــم دیــد و تحلیــل

ســاخته شــده و وارد بــازار شــود و بــه طــور قطــع نبایــد هیــچ

کــرد .صنعــت پیشــرفته ،در جریــان تحــوالت تاریخــی کــه

ایــرادی داشــته باشــد .بــه ایــن ســطح مدیریــت کیفیــت  در

بــرای آن اتفــاق افتــاده ،از نظــر جغرافیایــی ســه حــوزه

اصطــاح "اثــر بخشــی"  یــا  Effectivenessگفتــه مــی شــود .امــا

هــای متفــاوت عملکــرد داشــته کــه یــک حــوزه در اروپــا بــا

ایــن روز هــا در دنیــا محــدوده مدیریــت کیفیــت در صنعــت

محوریــت آلمــان ،و دیگــری در ژاپــن و ســومی در آمریــکا

خــودرو از ایــن ســطح  فراتــر رفتــه و عــاوه بــر اثربخشــی،

اســت و مفاهیــم مدیریــت کیفیــت بــه مــرور در فضاهــای

بــه معنــا و مفهــوم عرضــه خودرویــی بــا حداقــل هزینــه تمــام

جداگانــه کــه هــم اکنــون نیــز جــاری اســت  توســعه یافتــه

شــده نیزهســت کــه آن را بازدهــی (( Efficiencyمــی گوینــد.

و رشــد کــرده اســت  .در ایــن میــان تفــاوت هــای خاصــی در

سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت  کــه هــم اکنــون در

مفاهیــم  و روش و عملکــرد سیســتم مدیریــت کیفیــت در ایــن

خودروســازی بــه کار مــی رود و تویوتــا بــه عنــوان پیشــگام  

حــوزه هــا ی جغرافیایــی بــه وجــود آمــده  .ایــن تفــاوت هــا،

آن شــناخته مــی شــود و دیگــر خودروســازان جهانــی نیــز در

نــه تنهــا در سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت تولیــد کننــدگان

حــال پیــاده ســازی ایــن سیســتم هــا هســتند ،بــر مبنــای بــه

خــودرو ،بلکــه در نحــوه اداره کــردن زنجیــره تامیــن  نیــز

صفــر رســاندن هــر گونــه  ایــراد و ضایعــات زمانــی و مــواد

وجــود دارد کــه در نهایــت  در کیفیــت محصــوالت  تولیــدی

مصرفــی و دوبــاره کاری  درجریــان  تولیــد و عرضــه اســت

آن هــا نیزدیــده مــی شــود .و بــه خودروســازان  در ایــن ســه

کــه بــا اجــرای ایــن سیســتم هــا ،هــر گونــه هزینــه هــای

حــوزه هویــت مشــخصی مــی بخشــد.

پرســنلی ،مــواد مصرفــی ،ماشــین آالت و همچنیــن هزینــه

در اروپــا سیاســت تولیدکنندگانــی ماننــد بنــز و ب ام و و برخی

هــای انبــارداری و مشــابه آن هــا کــه ارزش افــزوده ایجــاد

تولیدکننــدگان درجــه یــک ســایر کشــورهای اروپایــی مبتنــی

نمــی کنــد حــذف مــی شــود کــه در نهایــت منجــر بــه کاهــش
قیمــت تمــام شــده مــی شــود.
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بــر مدیریــت کیفیــت بــر محــور نــوآوری ،تکنولــوژی طراحــی
و ســاخت و همچنیــن نظــام هــای پیشــرفته و ســخت گیرانــه

کنتــرل کیفیــت متمرکــز بــوده و همیشــه تولیــدات آن هــا در

یــا مشــابه  مفهــوم  "خوشــه هــای  صنعتــی هــم جهــت و

ردیــف بهتریــن هــا قــرار گرفتــه اســت  .خصوصیــت دیگــر آن  

هماهنــگ" را  بــرای آن بــه کار بــرد ،بــر اســاس  ایجــاد ارتبــاط  

هــا ،نحــوه مدیریــت تقریبــا آزاد امــا تحــت کنتــرل زنجیــره

نزدیــک ،محکــم و دراز مــدت خودروســاز بــا شــرکت هــای

تامیــن  و نظــارت بــر عملکــرد کیفــی قطعــه ســازان اســت.

قطعــه ســاز در قالــب یــک خوشــه بــزرگ صنعتــی اســت کــه

مدیریــت کیفیــت در صنعــت اتومبیــل ســازی  اروپــا تنهــا بــه

تعــداد قابــل مالحظــه ای نیــز بــا مالکیــت مشــترک هســتند.

معنــای کیفیــت محصــول نیســت بلکــه بــه معنــای کیفیــت

ایــن شــرکت هــای قطعــه ســاز معمــوال ،محصــوالت خــودرا

در کل ســاختار سلســله مراتبــی ســازمان ســازنده و زنجیــره

انحصــارا در داخــل خوشــه  و بــه خودروســازعرضه مــی کننــد.

تامیــن  آن متمرکــز اســت و هــدف آن  حفــظ ارزش نــام

در نتیجــه مدیریــت کیفیــت و مدیریــت زمــان  و مدیریــت

نشــان و برنــد ســازنده اســت.

اطالعــات بــه صــورت یکپارچــه و در حــد اعــای آن قابــل

در ژاپــن خودروســازی عمــر کوتــاه تــری نســبت بــه ســایر

اجــرا مــی شــود.

کشــورها از جملــه آمریــکا دارد .امــا سیاســت هــا و روش هــای

بعضــی ایــن روش هــا و تکنیــک هــا کــه اوج آن هــا را  مــی

مدیریــت کیفیــت در طراحــی و تولیــد و عرضــه در ایــن صنعت

تــوان در شــرکت تویوتــا دیــد ،در غــرب تحــت عنــوان " ،تولیــد

بــا غــرب متفــاوت اســت  .ایــن تفــاوت در نحــوه  ارتبــاط  

نــاب" (  )Lean Productionشــناخته مــی شــود کــه بــرای  

شــرکت خودروســاز بــا زنجیــره تامیــن   آن بــه طــور فاحشــی

صنعــت اتومبیــل ژاپــن هویــت خاصــی ایجــاد کــرده اســت .بــا

نیــز وجــود دارد .نظــام مدیریــت کیفیــت در ژاپــن بیشــترین

وجــود شــناخته بــودن ایــن روش هــا و تکنیــک هــای مدیریت

تمرکــز را بــر کار گروهــی ،عــدم بــی نظمــی و حــذف هــر گونه

کیفیــت  ،هنــوز در بســیاری از هنــوز بــه طــور کامــل اجرایــی

اســراف  و ضایعــات و دوبــاره کاری بــا محوریــت مدیریــت زمان

نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل تولیــد اتومبیــل هــای ژاپنــی

دارد .ضمــن آن کــه در مــورد کیفیــت تولیــدات و رضایــت

درآمریــکا و اروپــا  ،بــا روش و تحــت مدیریــت و سیاســت

مصــرف کننــده حساســیت زیــادی وجــود دارد و نظــام هــای

گــذاری ژاپنــی هــا صــورت مــی گیــرد .نظــام ســرمایه داری در

مدیریــت کیفیــت در تمــام زنجیــره ارزش خــودرو ســازی ،از

امریــکا دیــدگاه تولیــد کننــدگان را همــواره معطــوف بــه ســود

تامیــن مــواد اولیــه تــا  خدمــات پــس از فــروش ،بــر ایــن

آوری  ،آن هــم غالبــا کوتــاه مــدت کــرده اســت  .بنابرایــن در

اصــول قــرار مــی گیــرد وهمــه عوامــل در ســطوح فــردی و یــا

آمریــکا ،ســرمایه گــذاری روی مدیریــت کیفیــت  بــه ســبک 

ســازمانی بــه طــور یکپارچــه عمیقــا و از تــه قلــب متعهدنــد

ژاپنــی کــه بازدهــی بلنــد مــدت دارد چنــدان طرفــدار نــدارد  .

تــا محصولــی ارزان تــر ،بهتــر و ســریع تــر بــه دســت مشــتری

بــا همیــن رویکــرد شــرکت هــای بزرگــی از قبیــل فــورد  ،

برســد .ایــن ذهنیــت مبتنــی بــر فرهنــگ ژاپنــی ،باعــث شــده

کرایســلر و جنــرال موتــورز  در طــول عمرطوالنــی خــود

تــا سیاســت هــا و تکنیــک هــای بســیار متفاوتــی از بابــت

فــراز و نشــیب هــای زیــاد و مهمــی داشــته انــد کــه یکــی از

مدیریــت کیفیــت زنجیــره تامیــن وعوامــل دیگــر در زنجیــره

ایــن مــوارد در دهــه  80میــادی بــود کــه صنعــت خــودروی

ارزش خــودرو بــکار گرفتــه  شــود.

آمریــکا بــه طــور کلــی جــا مانــد و بــه نقطــه ای رســید کــه

در ژاپــن مدیریــت زنجیــره تامیــن خــودرو کــه  تحــت نــام

بــازار جهانــی تولیــد خــودرو را تحویــل دو حــوزه اروپــا یــی و

  Keiretsoشــناخته مــی شــود و در فارســی میتــوان متــرادف  

ژاپنــی داد و تقریبــا در بازارآمریــکا محصــور شــد.
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امــا در نهایــت بــا تغییــر رویکــرد مدیریتــی بــه ســمت  ارتقــاء

اگــر از ایــن ســه حــوزه اروپــا ،آمریــکا و ژاپــن و همچنیــن

کیفیــت کــه منجــر بــه نزدیــک شــدن ســه تولیــد کننــده

کــره را کــه از نظــر حجــم  تولیــد بــه آنهــا پیوســته و در شــیوه

اصلــی  و تدویــن یــک اســتاندارد یکســان بــرای مدیریــت

مدیریــت کیفیــت تــا حــدودی دنبالــه رو ژاپــن اســت را جــدا

زنجیــره تامیــن آنهــا تحــت عنــوان اســتاندارد QS 9000

کنیــم ،در حــوزه بعــدی کشــورهای چیــن و هنــد قــرار دارنــد

شــد .ایــن امــر بــه همــراه اختصــاص منابــع مالــی بــرای

کــه در حــال حاظــر متمرکــز بــر تولیــد انبــوه هســتند و هــر

ایجــاد زیرســاخت هــای مــورد نیــاز توســعه کیفیــت ،تــا

کــدام از ایــن کشــورها مســیر خــود را در خودروســازی دنبــال

حــدودی نــگاه بــه خودروســازی در آمریــکا را تغییــر داد .ولــی

مــی کننــد کــه فعــا چنــدان مــورد بحــث مــا نیســت .حــوزه

دوبــاره  در جریــان چالــش هــای اقتصــادی  2008میــادی،

دیگــر کشــور هایــی ماننــد ترکیــه ،ایــران ،مالــزی ،تایلنــد

درعمــل صنعــت خــودرو آمریــکا ســقوط کــرد و در آســتانه

اســت کــه تقریبــا همزمــان بــا هــم وارد صنعــت خودروســازی

ورشکســتگی قــرار گرفــت  .اینبــار نیــز بــا تزریــق منابــع مالــی

شــده انــد .جالــب اســت کــه ایــن کشــورها ایــن صنعــت را

و تغییــرات گســترده الــزام شــده از ســوی دولــت اوبامــا ،ایــن

همزمــان بــا کــره آغــاز کــرده نــد .و اآلن فاصلــه چشــمگیری

صنعــت نجــات یافــت .هــم اکنــون نیــز تمــام تــاش صنعــت

بــا  ایــن کشــور دارنــد.

خودروســازی آمریــکا اینســت کــه از لحــاظ شــیوه مدیریتــی

همانطــور کــه میدانیــد ،خودروســازی در دهــه  60میــادی در

خــود را بــه تولیدکننــدگان ژاپنــی و آلمانــی برســاند بــه

ایــران توســط بخــش خصوصــی ایجــاد شــد .ایــن صنعــت تــا

طــوری کــه تعــداد زیــادی از خودروهــای تویوتــا  ،ب ام و،

قبــل از انقــاب ،تنهــا یــک هســته اولیــه بــرای خودروســازی  

بنــز و هونــدا و بســیاری دیگــر ،در آمریــکا  -البتــه بــا شــیوه

و عمدتــا بــه صــورت مونتــاژ خــودرو بــود و تــا پابــان جنــگ

شــرکت هــای مــادر  -تولیــد مــی شــوند .بــرای مثــال تویوتــا

نیــز در ایــن ســطح باقــی مانــد .در بعــد از انقــاب بــا دولتــی

در کنتاکــی کارخانــه بســیار عظیــم و پیشــرفته ای دارد کــه

شــدن ایــن صنعــت  و پــس از جنــگ ،نــگاه دوبــاره ای  از

یکــی از پیشــرفته تریــن کارخانــه هــای خودروســازی دنیــا

جانــب دولــت بــه صنعــت خودروســازی صــورت گرفــت .ولــی

بــه شــمار رفتــه و خودروهــای کمــری و چنــد مــدل دیگــر را

متاســفانه بــه دلیــل تمرکــز بــر کمیــت کــه هنــوز هــم ادامــه

تولیــد مــی کنــد .ایــن کارخانــه بــه صــورت کامــل اتوماتیــک 

دارد ،موضــوع کیفیــت و نــوآوری  بــه فراموشــی ســپرده شــده  

بــوده و بــا روش مدیریتــی تویوتــا اداره مــی شــود .در آمریــکا

بــه شــکلی کــه  در صنعــت خودروســازی جهــان بــه یــک 

نیــز تســا خودروهــای برقــی را بــا نــگاه کامــا متفاوتــی

نمونــه تمثیلــی تبدیــل شــده اســت .در توضیــح ایــن موضــوع  

بــه خــودرو تولیــد کــرده و نــگاه رباتیــک بــه ایــن صنعــت

همیــن بــس کــه بــه یــاد آوریــم کــه ایــران تنهــا کشــوری

و محصــوالت آن دارد کــه نــگاه نــوآور و خالقــی  در صنعــت

در دنیــا اســت کــه یــک مــدل قدیمــی بــا تکنولــوژی عقــب

خــودرو  ایجــاد کــرده اســت.

افتــاده را حــدود  50ســال تولیــد کــرد و بــه بــازار انحصــاری

در دهــه اخیــر عــاوه بــر تکنولــوژی ،خالقیــت و نــوآوری در

داخلــی عرضــه نمــود .متاســفانه بــه انــدازه ای در تفکــر بســته

تکنیــک هــای مدیریــت کیفیــت حــرف نخســت را در صنعــت

خــود کــه فقــط متمرکــز بــر کمیــت تولیــد بــود درجــا زدیــم

خودروســازی مــی زنــد .بنابرایــن بایــد در طراحــی یــک خودرو

کــه در مدتــی نزدیــک بــه چهــل ســال ،تفــاوت خــودروی

مدیریــت کیفیــت و تکنولــوژی  را توأمــان مدنظــر قــرار داد و

انگلیســی و رانندگــی در ســمت چــپ خیابــان را بــا شــیوه

بــر روی آن هــا  تمرکــز کــرد.

متفــاوت در ایــران را متوجــه نشــدیم  و نفهمیدیــم کــه جــای

5

بــرف پــاک کــن و ســیم بازکننــده کاپــوت بایــد در ســمت

ســازنده خــودرو هــم متفــاوت اجــرا میشــود   .بــه همیــن

چــپ و نزدیــک بــه راننــده باشــد .بررســی ایــن رونــد نشــان

دلیــل ،هــم کیفیــت خودروهــا بــه تدریــج پــس از خــروج و

مــی دهــد کــه متاســفانه ایــن نــوع تفکــر بســته  و کمیــت

یــا کمرنــگ شــدن نظــارت ســازنده خارجــی ،مرتبــا بدتــر و

گــرا ،هنــوز در صنعــت خــودرو ســازی مــا وجــود دارد  و بــد

بدتــر میشــود  .البتــه در مقاطعــی نیــز بــه خاطــر شــخصیت

تــر اینکــه  ایــن نــوع تفکــر در سیاســت گــذاری کالن ایــن

و تجربــه حرفــه ای  بعضــی مدیــران  عامــل شــرکت هــای

صنعــت نیــز جــاری اســت .در حالــی کــه ســطح تکنولــوژی در

خــودرو ســاز در حــوزه مدیریــت کیفیــت ،شــاهد جرقــه هــای

طراحــی و  و تولیــد خــودرو بــه همــراه شــیوه هــای  مدیریــت

ناپایدارتوســعه کیفیــت و مدیریــت آن در محــدوده آن شــرکت

کیفیــت  در ایــن صنعــت همــواره در حــال تغییــر بــوده و

بــوده ایــم .ولــی متاســفانه بــه دلیــل نبــود یــک سیاســت کلــی

امــروزه بســیار پیشــرفته شــده اســت.

و بلنــد مــدت بــرای ایجــاد یــک سیســتم پیشــرفته ،جامــع

بــرای درک ایــن موضــوع همیــن بــس کــه بــه یــاد آوریــم کــه

و هماهنــگ  ،تمامــی ایــن تجربیــات کــه میتوانســت بــرای

صنعــت خودروســازی ایــران در ادامــه ســاخت مــدل خــارج

توســعه صنعــت خودروســازی مــا حکــم نوشــدارو را داشــته

از رده  پیــکان  ،ماشــین آالت دســت دوم و قدیمــی شــرکت

باشــد بالاســتفاده شــده و بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود.

تالبــوت را خریــداری کــرد و عمــا صنعــت خودروســازی را بــر

نکتــه مهــم اینکــه ایــن سیســتم هــا هیچــگاه شــامل حــوزه

پایــه آن بنــا کــرد و ایــن خریــد ،عمــا هســته اولیــه ایجــاد

هــای بســیار مهــم زنجیــره تامیــن و خدمــات پــس از فــروش

صنعــت قطعــه ســازی خــودرو در ایــران شــد .

صنعــت خــودرو ســازی مــا نشــده اســت.

پــس از جنــگ هشــت ســاله  و در دوران  ســازندگی بــه دنبــال

شــرکت هــای تــدارک کننــده خودروســازان  نیــز در شــخصیت

ورود تولیدکننــدگان خارجــی  از هــر ســه  حــوزه جغرافیایــی

خریــدار قطعــه و نــه شــریک در تولیــد خــودرو  ،هــر یــک 

اروپــا (پــژو ،رنــو  ،ســیتروئن )  ،ژاپــن (نیســان) و آمریــکا

بــه طــور جداگانــه اقــدام بــه ارزیابــی و رتبــه بنــدی شــرکت

(فــورد ســازنده اصلــی پرایــد) و همچنیــن از کــره  ،مجموعــه

هــای قطعــه ســاز میکننــد کــه عمدتــا بــر مبنــای دارا بــودن

ای از سیســتم هــا و تکنیــک هــای مدیریــت کیفیــت کــه بــا

گواهینامــه هــای سیســتم هــای اســتاندارد  تضمیــن کیفیــت  

یکدیگرتفــاوت هــای زیــادی داشــتند بــه صنعــت خودروســازی

و ممیــزی شــخص ثالــث  و شــخص دوم صــورت مــی گیــرد    .

ایــران وارد و بــر حســب اینکــه واگــذاری  خــط تولیــد  چــه  

صنعــت قطعــه ســازی هــم به مــوازات ایــن رونــد ،از دل صنعت

نــوع اتومبیلــی بــه کــدام شــرکت واگــذار میشــود ،الزامــا،

خــودرو بیــرون آمــد .بخشــی دردرون و یــا در مالکیــت شــرکت

شــیوه مدیریــت کیفیــت شــرکت خارحــی هــم بــه آن شــرکت

هــای خودروســاز  و برخــی بــه عنــوان شــرکت هــای مســتقل

تحمیــل میشــد و تــا زمانــی کــه آن نــوع اتومبیــل تحــت

فعالیــت مــی کننــد .در حــال حاظــر ،تعــداد شــرکت هــای

نظــارت ســازنده اصلــی  در حــال ســاخت بــود ،ایــن سیســتم

قطعــه ســاز بــه هــزار واحــد تولیــدی مــی رســد  .متاســفانه بــه

هــا اجــرا  و پــس از آن  کــم کــم تحلیــل میرفــت و جــای

دلیــل تحریــم هــا و ورود و خــروج تولیــد کننــدگان خارجــی  

خــود را بــه ملغمــه ای از سیســتم هــا و روش هــای بــدون

در یــک دهــه اخیــر ،ایــن صنعــت گرفتــار کمبــود مــواد اولیــه

هویــت مشــخصی  میــداد کــه حاصــل ترکیــب بــی برنامــه

و نتیجتــا کمبــود بعضــی اقــام  تولیــدی و تحویــل بــه موقــع

از آن هــا بــود .جالــب اینکــه ایــن روش هــا در امــروز هــم

قطعــه شــده اســت.

 ،حتــی در واحــد هــای  وابســته بــه شــرکت هــای بــزرگ
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در عیــن حــال  ایــن صنعــت در فضــای تحریــم هــای

اســت  ،بتوانــد ،در عمــل یــک هویــت مســتقل بــرای صنعــت

خارجــی و محصــور شــدن در مرزهــای کشــور ،در کنــار

خودروســازی خــود ایجــاد کنــد.

صنعــت خودروســازی رشــد کــرده  و بــه شــدت بــه صنعــت

نمونــه دیگــر مالــزی اســت کــه صنعــت خودروســازی آن  

خودروســازی داخلــی وابســته شــده اســت.

محــدود بــه بــازار داخلــی آن اســت و نتوانســته کــه هویــت

ایــن وضعیــت در کشــورهای دیگــر کامــا متفــاوت اســت .اگــر

خاصــی بــرای صنعــت خودروســازی خــود  بــرای رقابــت در

از ســه حــوزه  اروپــا و آمریــکا و ژاپــن و همچنیــن کــره بــا

بازارهــای جهانــی ایجــاد نمایــد.

توجــه بــه بزرگــی وخصوصــی بــودن شــرکت هــای تولیدکننده

صنعــت قطعــه ســازی  مالــزی هــم کــه در ســالهای قبــل در

خــودرو ،صنعــت قطعــه ســازی بســیار عظیمــی نیــز در کنــار

کنــار صنعــت خودروســازی داخلــی فعــال بــوده و از مزیت های

آن هــا ایجــاد شــده ،بــه طــوری کــه دیگــر در حــوزه صنعــت

گمرکــی اســتفاده میکــرده و تقریبــا  70درصــد محصــوالت

خــودرو کشــور هایــی مثــل ایــران قــرار نــدارد و بنابــر ایــن از

خــود را در بــازار داخلــی عرضــه میکــرد  ،در ســالهای اخیــر بــه

بحــث مــا خــارج اســت.

دلیــل قــرارداد تجــارت آزاد «افتــا» در حــوزه  کشــورهای شــرق

در مقابــل ،ترکیــه نمونــه جالبــی بــرای مقایســه بــا ایران اســت.

آســیا ،تــوان جلوگیــری از واردات  قطعــات بــرای تامیــن تولیــد

صنعــت خــودروی ترکیــه همزمــان بــا ایــران بــا مونتــاژ آغــاز

داخلــی را نــدارد و بــه دلیــل رقابــت پذیــری پاییــن ،صنعــت

شــد و ارتبــاط خــود را همــواره بــا شــرکت هــای تولیدکننــده

قطعــه ســازی مالــزی ،بخشــی از بــازار داخلــی خــود را اجبــارا

اصلــی حفــظ کــرده اســت .قطعــه ســازی ایــن کشــور نیــز

بــه قطعــه ســازان خارجــی واگــذار کــرده اســت.

همیــن گونــه بــوده .بررســی آمارهــا  نشــان مــی دهــد ،ترکیــه

بررســی ایــن رونــد نشــان مــی دهــد ،تولیــد کننــدگان در  

ظــرف دو ســال اخیــر ،عــاوه بــر تامیــن نیــاز هــای داخلــی  ،

هرکــدام از ایــن حــوزه هــا بــرای خودروســاز شــدن و تولیــد و

 10میلیــون دالر خــودرو صــادر کــرده و عــاوه بــر ایــن ،مبالــغ

صــادرات در ســطح جهانــی ،و حتــی تولیــد  و عرضــه در بــازار

زیــادی هــم صــادرات قطعــه بــه ســایر کشــورها داشــته اســت  .

داخلــی ،نیازمنــد ایجــاد یــک هویــت بــرای خــود هســتند کــه

در رده بنــدی ،ترکیــه ،بــا تولیــد حــد.ود 1.5میلیــون خــودرو

ایــن هویــت هــم  منــوط بــه بازتــاب ســطح کیفیــت محصوالت

در ســال ،هفتمیــن تولیدکننــده خــودرو در اروپــا بــه شــمار

آن هــا اســت کــه در برنــد  آنهــا متجلــی میشــود .ایــن هویــت،

مــی رود  .همچنیــن ،رییــس جمهورایــن کشــور اخیــرا از دو

هــم در داخــل کشــورها و هــم در بیــرون ،قابــل شناســایی

نمونــه خــودروی جدیــد برقــی بــه عنــوان خــودروی ملــی

اســت .کافــی اســت کــه ســری بــه یــک نمایشــگاه فــروش

رونمایــی کــرد کــه از ســال  2023وارد بــازار مــی شــود و بنــا

اتومبیــل هــای دســت دوم بزنیــد و از تفــاوت هــای  کلــی

دارد در کنــار خودروســازان بنــام اروپایــی بــه طــور کامــل وارد

خــودرو هــا بــا برنــد هــاای اروپایــی ،ژاپنــی ،امریکایــی و کــره

تولیــد و عرضــه خــودرو  بومــی ســاخت خــودش بشــود  .ایــن

ای ،بــدون نــام بــردن از مــدل خاصــی ســوال کنیــد تــا او

رونــد نشــان مــی دهــد ترکیــه در تــاش اســت تــا خــود را بــه

خصوصیــات ظاهــری و عملکــردی ،ســطح تکنولــوژی ،دوام ،

رقابــت بــا ســایر کشــورهای بــزرگ در حــوزه تولیــد خــودرو

قیمــت و خدمــات بعــد از فــروش  آن هــا را بــه هــم پیونــد

بکشــاند .هــدف از ایــن حرکــت هــم ایــن اســت کــه  صنعــت

داده و از ترکیــب آنهــا ،بــرای هرکــدام یــک یــا چنــد مشــخصه

خــودرو ترکیــه  کــه هــم اکنــون ،بــازار داخلــی و صادراتــی

عمومــی اعــام نمایــد کــه مفهــوم هویــت را دارد.

بزرگــی را در اختیــار دارد ،و تکنولــوژی خــود را نیــز ارتقــا داده
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متاســفانه صنعــت خودروســازی ایــران  بــه دلیــل فراز و نشــیب

ســاز را جزیــی از خــود و فراینــد تولیــد قطعــه را بخشــی از

هــای آن وعــدم توجــه  بــه  لــزوم ایجــاد یــک نظــام یــک پارچه

فراینــد خودروســازی  خــود مــی دانــد .در نتیجــه خودروســازان

مدیریــت کیفیــت در طــول عمــر نســبتا طوالنــی خــود ،دارای در کشــورهای مختلفــی کــه در حــوزه هــای اصلی خودروســازی
هویــت مشــخص و مثبتــی نشــده و تــا زمانــی کــه  ظرفیــت قــرار دارنــد ،سیاســت گــذاری خاصــی بــرای ارتقــای کیفیــت
هــای الزم را بــرای نــوآوری در طراحــی و تولیــد ،تکنولــوژی قطعــه ســازان  بــرای تــداوم حضورشــان در بــازار هــای داخلــی
روز و بــه کار گیــری سیســتم هــا و تکینــک هــای  پیشــرفته و جهانــی دارنــد.
مدیریــت کیفیــت  را در درون خــود ایجــاد ننمایــد .بــه هویــت کشــورهایی ماننــد کانــادا و مکزیــک نمونــه هــای بســیار
مســتقلی نخواهــد رســید و همــواره ،نیازمنــد تزریــق مالــی و جالبــی بــرای بررســی اهمیــت صنعــت قطعــه ســازی هســتند.
حمایــت هــای دولتــی و بســتن بازارهــای وارداتــی بــرای زنــده صنعــت خودروســازی در هــر دو کشــور قدمــت صدســاله دارد
مانــدن اســت.

 .کانــادا حتــی در ســالهای دور برندهــای کانادایــی را هــم بــه
بــازار عرضــه میکــرده اســت  .ولــی اکنــون بــا وجــود بــزرگ

در صحبــت هــای خــود بــه شــکل گیــری صنعــت بــودن صنعــت خــودرو در ایــن دو کشــور ،هیچکــدام دارای  
قطعــه ســازی در کنــار صنعــت خــودرو اشــاره کردیــد خــودرو بــا برنــد ومــدل بومــی خــود نیســتند .بلکــه هــردو
کــه ایــن شــکل گیــری در گــذر زمــان و بــر حســب کشــور بــه واســطه قابلیــت هــای گســترده آن هــا در قطعــه
ضروریــات شــکل گرفــت .از آن جــا کــه یــک خــودرو ســازی ،دارای صنعــت خودروســازی  بســیار بزرگــی هســتند.
از ســه هــزار قطعــه تشــکیل مــی شــود و ســنگ بنــای کانــادا ســاالنه  حــدود  2میلیــون  خــودر از مدلهــای متنــوع
کیفیــت خــودرو از ایــن صنعــت گذاشــته مــی شــود ،اروپایــی و آمریکایــی وژاپنــی را  میســازد  .صنعــت اتومبیــل
معضــل فعلــی صنعــت قطعــه را بــه لحــاظ کیفیــت در ســازی  مکزیــک بــا تولیــد  4میلیــون اتومبیــل  از  400مــدل از
چــه بخــش هایــی مــی دانیــد ؟ بــه عبــارت ســاده  42ســازنده بنــام اروپایــی و آمرکایــی ،ژاپنــی و کــره ای  ،بعــد
تــر صنعــت قطعــه بــرای بروزشــدن و ارتقــای کیفیــت

از آمریــکا بزرگتریــن تولیــد کننــده  اتومیبیــل در قــاره آمریــکا

نیازمنــد چــه ملزوماتــی اســت؟

اســت و اتومبیــل هــا را بــه جــز آمریــکا  و کشــورهای آمریــکای

صنعــت قطعــه ســازی  ایــران را بایــد اول از صنعــت خــودر جنوبــی حتــی بــه کشــورهای آســیایی وآفرقایــی هــم صــادر
ســازی جــدا کــرد و ســپس بــا صنعــت قطعــه ســازی ســایر میکنــد .هــر دو کشــور دارای ظرفیــت بــاالی تکنولــوژی و قابلیت
کشــورها مقایســه نمــود .نقطــه تمرکــز در صنعــت قطعــه

تولیــد قطعــات بســیار پیچیــده راهــم دارا هســتند  .هردو کشــور

ســازی در کشــورهای خودروســاز ،جــدا از فاصلــه فیزیکــی بــا   از مزیــت هــای قــرارداد تجــارت آزاد «نفتــا» حداکثــر اســتفاده
کارخانــه خودروســازی قابلیــت تامیــن بــه موقــع و بــدون عیــب

را  کــرده انــد .مکزیــک بــه دلیــل ارزان تــر بــودن نیــروی کار

و مدیریــت پذیــری اســت .بنــا برایــن ،صنعــت قطعــه ســازی نســبت بــه آمریــکا ،بــر قابلیــت هــای  صنعت قطعــه ســازی  خود
لزومــا بایــد تنهــا بــه فکــر بقــای خــود ش باشــد .بــدون آن

متمرکــز شــده بــه طــوری کــه در حــال حاضر بســیاری از شــرکت

کــه خــود را  زیــر چتــر شــرکت خــودرو ســاز و وابســته  بــه

هــای خــودرو ســازی بــزرک در مناطــق صنعتــی  کــه خوشــه

آن  ببینــد .ایــن در حالیســت کــه خــودرو ســاز ،ســازمان قطعــه

هــای تولیــد کننــده قطعــات اتومبیــل  حضــور دارنــد،
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کارخانــه هــای اتومبیــل ســازی خــود را ایجــاد کــرده و از مزیــت

قطعــه ســازی در کشــور ترکیــه مســتقال دارای هویــت  بــوده

نســبی موجــود کــه عمدتــا  نیــروی کار ماهــر و مدیریــت پذیــر و

وعمــا زمینــه ســاز ایجــاد صنعــت خودروســازی باشــد.

بــا تکنولــوژی ســاخت قطعــات پیجیــده  در شــکل یــک زنجیــره

ایــن رونــد در ایــران بســیار متفــاوت اســت .بــا بررســی  

تامیــن کامــل اســت بهــره بــرداری میکنند .عــاوه بر آن بســیاری

رونــد توســعه صنعــت قطعــه ســازی در  25ســال گذشــته ،

از تولیــد کننــدگان در کشــور آمریــکا هــم قطعات مورد نیــاز خود

بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق

را از مکزیــک و کانــادا تامیــن مــی نمایند .شــاید تعجب آور باشــد

قطعــه ســازان ،تمامــا بــه خــودرو ســازهای داخلــی وابســته انــد

کــه مکزیــک بــا نداشــتن مــدل وبرنــد  بومــی خــود ،پنجمیــن

و مســتقال نســبت بــه  تولیــد بــرای برنــد نــای خارجــی  و

ســازنده بــزرگ قطعــه ســازی در دنیــا اســت و ســاالنه حــدود

صــادرات قطعــات خــود بــه ســایر کشــورها اقدامــی نمــی کنند  .

 90میلیــون دالر  تنهــا از ســاخت قطعــات خــودرو درآمــد

ایــن در حالیســت کــه  خودروســازان  آن هــارا  جریــی از

دارد کــه بخشــی در ســاخت اتومبیــل اســتفاده شــده و بخشــی

ســاختار خــود نمــی شناســند و از جایــگاه خریــدار قطعــه بــه

نیــز صــادر میشــود  .همچنیــن شــرکت " ،مگنــا اینترنشــنال”

آن هــای نــگاه میکنــن و لــذا مســئولیتی بــرای توســعه دانــش

  ،Magna Internationalکانادایــی ،بــا  158000نفــر پرســنل

و کیفیــت  آنهــا  احســاس  نمیکننــد .در ایــن مــورد خاطــره

و 342ســازنده قطعــات خــودرو ،ســومین تولیدکننــده وعرضــه

ای بیــادم آمــد  .در جلســه ای کــه بعــد از برگــزاری مراســم

کننــده قطعــات خــودرو در جهــان اســت .دولــت  هــا کانــادا و

جایــزه ملــی کیفیــت  بــا یکــی از مدیــران عامــل  و مدیــران

مکزیــک  نیــز بــا درک  اهمیــت زنجیــره تامیــن خــودرو بــا

ارشــد یکــی از شــرکت هــای خــودرو ســاز بــزرگ داشــتم .او

توجــه بــه ارزش هــای اقتصــادی و اشــتغال زایــی آن ،بشــدت

ازمــن  در مــورد پیشــنهادم بــرای ارتقــای کیفیت در شــرکتش

ازایــن صنعــت ،حمایــت میکننــد.

ســوال کــرد .در پاســخ از ایشــان پرســیدم ،در مجمــوع بــرای

همانطــور کــه ذکــر شــد ،صنعــت خــودرو ســازی در مکزیــک 

شــرکت شــما چنــد نفــر  بــرای تولیــد اتومبیــل کار میکننــد.

و کانــادا بــر اســاس ظرفیــت هــای صنعــت قطعــه ســازی آن

او پــس از پرســش از مدیــر مربوطــه گفــت در حــدود 18000

هــا تعریــف  شــده .امــا در اروپــا ،کــه اغلــب کشــورها صنعتــی

نفــر  .گفتــم اینطــور نیســت ،شــما نزدیــک بــه  400هــزار

هســتند ،نمــی تــوان وابســتگی صنعــت خــودرو و قطعــه ســازی

نفــر پرســنل داریــد .بــا تعجــب پرســید».کجا» گفتــم در قطعــه

را در محــدوده یــک کشــور دانســت .امــا شــرایط کشــورها بــا هــم

ســازی هــا و نمایندگــی هــا وخدمــات پــس از فــروش ،و تــا

متفــاوت اســت  .در کشــورهای خــودرو ســاز مثــل فرانســه  ،بــا

زمانــی کــه آنهــا را  جــزء کارکنــان خــود  نشناســید و بــرای

رشــد صنعــت خــودرو ،صنعــت قطعــه ایــن کشــور نیــز رشــد

ارتقــاء کیفیــت آنهــا برنامــه نداشــته باشــید  وضعیــت کیفیــت

مــی کنــد ،امــا کشــورهای بســیاری در اروپــا ،نظیــر اتریــش

در شــرکت شــما تغییــر اساســی نخواهــد داشــت.

کمتــر وارد خودروســازی شــده و تمرکــز خــود را بــر روی

بــرای ارتقــاء صنعــت خــودرو ،پسشــنهاد میکنــم ،در گام

صنعــت قطعــه  ســازی گذاشــته انــد .در حــوزه کشــورهای

نخســت ،صنعــت قطعــه  ســازی بایــد بــه عنــوان یــک صنعــت

مشــابه ایــران نظیــر ترکیــه نیــز هرچنــد صنعــت قطعــه بــه

مســتقل شــناخته شــود و وزارت صمــت کــه هــم اکنــون بــه

صنعــت خودروســازی وابســته اســت امــا بــه صــورت مســتقل،

نوعــی مالــک  و سیاســت گــذار خودروســازی هــا بــه شــمار

تولیدکننــده قطعــات بــرای کشــورهای بــزرگ خــارج از ترکیــه

مــی رود،

نیــز قطعــه ســازی میکننــد .ایــن رونــد باعــث شــده تــا صنعــت
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بایــد صنعــت قطعــه را جــدا از صنعــت خــودرو بدانــد و بــرای

کــرده اســت و بــرای کمــک بــه سیاســت گــذاری  در ســطح

آن هویــت و شــخصیتی  مســتقل تعریــف کنــد .تــا زمانــی کــه

کالن کشــور بــرای توســعه  کیفیــت صنعــت خــودرو  و هدایــت

صنعــت قطعــه ســازی هویــت مســتقل و مشــخصی نداشــته

آن در یــک مســیر منطقــی  ،اقــدام بــه تهیــه طــرح تحــول

باشــد ،دنبالــه رو صنعــت خــودرو و وابســته بــه آن خواهــد بود  .

صنعــت خودروســازی نمــوده و بــه عنــوان اولیــن گام  اقــدام

شــرکت هــای خودروســازی هــم کــه از نظــر مدیریــت کیفیت،

بــه تدویــن طــرح ارتقــاء کیفیــت زنجیــره تامیــن و ارتقــای

دارای هویــت مشــخصی نیســتند و در اجــرای تعهــدات  کمیتی

مدیریــت کیفیــت قطعــه  ســازان نمــوده اســت .مــا مطمئــن

تولیــد نیــز تحــت فشــار قــرار دارنــد  ،الزامــا بایــد متمرکــز بــر

هســتنیم ،در صــورت اجــرا شــدن ایــن طــرح ،ضمــن توســعه

حــل مشــکالت  عدیــده خودشــان  باشــند و نمیتواننــد بــدون

و ارتقــای همــه جانبــه صنعــت قطعــه ســازی  ،ابــزاری مهــم و

حمایــت  جــدی و سیاســت گــذاری از بــاال  ،برنامــه ریــزی

پشــتیبان بــرای توســعه کیفیــت صنعــت خــودرو ســازی نیــز

عمیــق بــرای توســعه یکپارچــه صنعــت خــودرو و قطعه ســازی

خواهــد بــود.

بــوده وتوســعه کیفیــت اثربخشــی زیــادی  داشــته باشــند  .

هــم اکنــون در ایــران حــدود  1200قطعــه ســاز فعــال وجــود

بــا در نظــر گرفتــن  ارزش اقتصــادی و ظرفیــت بــاالی اشــتغال

دارد کــه دو انجمــن  صنفــی ،ارتبــاط ایــن قطعــه ســازان را  بــه

زایــی ،تمرکــز بــر قطعــه ســازی بــر تمرکــز بــر خودروســازی

عنــوان عضــو بــا یکدیگــر مرتبــط و مســائل و مشــکالت آنهــا

اولویــت دارد .قطعــه ســازی ایــران دارای ظرفیــت هایــی اســت

را پیگیــری مــی کننــد .در مقابــل شــرکت هــای خودروســاز

کــه مــی تــوان بــا برنامــه ریــزی بــرای توســعه مدیریــت

نیــز چنــد شــرکت تــدارک گــر ماننــد ســازه گســتر و ســاپکو

کیفیــت در ســطح اســتاندارد هــای ســازندگان بــزرگ خارجی،

را مامــور خریــد قطعــه  آز آنهــا کــرده انــد و در ایــن میــان

بــرای آن هویــت مســتقلی ایجــاد کــرد .در ایــن صــورت عــاوه

چنــد شــرکت بازرســی و گواهــی دهنــده هــم بــر روی کیفیــت  

بــر توســعه صنعــت خــودرو ملــی  ،شــاهد اســتقبال خــودرو

محصــوالت و تسیســتم تولیــد آن هــا نظــارت دارنــد.

ســازان بــزرگ خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری و حضــور در

ملــی بــه طورخالصــه ،در حــال حاضــر صنعــت قطعــه  ســازی

صنعــت اتومبیــل ســازی ایــران نیــز خواهیــم بــود  .

مــا بــا مفهــوم کیفیــت و مدیریــت کیفیــت  در اســتاندارد هــای
جهانــی ،بخصــوص  در ارتبــاط بــا مدیریــت زمــان ،و مدیریــت

اطــاع دارم کــه انجمــن شــما طرحــی را بــرای توســعه

اطالعــات  مربــوط بــه کیفیــت و میــران تولیــد ،فاصلــه زیــادی

کیفیــت زنجیــره تامیــن خــودرو تهیــه کــرده اســت.

دارد  .لــذا بــرای اینکــه صنعــت قطعــه  ســازی در قالــب یــک 

بــا توجــه بــه ایــن ســابقه در صنعــت خــودرو و قطعــه

زنجیــره تامیــن قابــل اعتمــاد  دارای هویــت باشــد بــه نحــوی

ســازی ،انجمــن مدیریــت کیفیــت در تدویــن طــرح

کــه تولیــد کننــدگان تــراز اول جهــان را ترغیــب وبــه ســرمایه

تحــول کیفیــت در صنعــت خــودرو بــه دنبــال اجرایــی

گــذاری و تولیــد در ایــران بنمایــد  ،بایــد در ارتقــای مدیریــت

کــردن چــه اهدافــی بــوده و تاکنــون چــه اقدامــات

کیفیــت در شــرکت هــای قطعــه ســاز اقــدام جــدی نمــود.

اجرایــی و عملیاتــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت؟

تفــاوت تویوتــا بــا جنــرال موتــورز در حجــم تولیــد و یــا حتــی

انجمــن مدیریــت کیفیــت بــا توجــه بــه ســوابق و تجربیــات

در قیمــت نیســت بلکــه در مفهــوم مدیریــت کیفیتــی اســت

خــود در حــوزه خودروســازی   ،بــر تحــول در صنعــت

کــه تویوتــا  در عملکــرد محصــوالت خــود بــه دنیــا شناســانده

خودروســازی و توســعه کیفیــت در زنجیــره تامیــن آن  تمرکــز

اســت.
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کــه بخــش عمــده آن مربــوط بــه قابلیــت هــای زنجیــره

کیفیــت بایــد دو سیاســت را بــه صــورت مــوازی پیــش مــی

تامیــن آن اســت .صنعــت قطعــه مــا بایــد بــا هماهنگــی و

بــرد ،نخســت آن کــه بــه تولیدکننــدگان بــا کیفیــت پیشــرفته

همــکاری مشــترک تمامــی خودروســازان  ،در توســعه و ارتقــاء

ژاپنــی و آلمانــی فضــای فعالیــت داد و از نظــر اجــرای بعضــی

نظــام مدیریــت کیفیــت  بــا تمرکــز بــر مفهــوم نقــص صفــر و
مدیریــت زمــان ،اقــدام نمایــد .امــا قطعــا  حــد اقــل در شــروع،
نیــاز بــه سیاســتگذاری و حمایــت متولیــان صنعــت خــودرو
خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه رونــد خودروســازی  در  25ســال گذشــته
شــرایطی بوجــود آمــده  کــه متاســفانه  ،نــه خودروســاز از
وضعیــت فعلــی راضــی اســت و نــه قطعــه ســاز و  نــه حتــی
نهادهــای دولتــی ناظــر  از جملــه ســازمان اســتاندارد  .تکلیــف
مصــرف کننــده نیــز روشــن اســت .ضمــن ایــن کــه دامنــه
قوانیــن و مقــررات و اســتاندارد هــا نیــز هــر روزه تغییــر مــی
کنــد .بعــاوه ،مشــکالت تحریــم نیــر شــرایطی را ایجــاد کــرده
تــا صنعــت قطعــه ســازی در وضعیــت  بالتکلیفــی قــرار
داشــته باشــد .در ایــن میــان ،وضعیــت نامســاعد مالــی و عــدم
پرداخــت بــه موقــع مطالبــات  آن هــا نیــز مشــکالت عدیــده
ای را پیــش روی قطعــه ســازان  گذاشــته اســت  .
در ایــن شــرایط  عجیــب نیســت کــه کســی بــه دنبــال ارتقــای
کیفیــت نباشــد .در مقابــل ،مــا درانجمــن مدیریــت کیفیــت  ،
اعتقــاد داریــم  ،بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد و برنامــه
هایــی کــه وزارت  صمــت  بــرای توســعه همــه جانبــه در

مقــررات بــه آنهــا آزادی داد کــه تولیــد را بــا شــیوه هــای
مدیریتــی خودشــان پیــش ببرنــد و دوم ایجــاد نظــام آموزشــی
و مشــاوره ای یکپارچــه ای اســت  کــه بتوانــد توســعه دانــش و
مهــارت مدیریــت کیفیــت در صنعــت قطعــه ســازی را بــا نــگاه
آمریکایی-ژاپنــی ،بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای  موجــود در
آمریــکا ،بــه عهــده بگیــرد  .در ایــن راســتا یکــی از اقدامــات
مهــم ،تاســیس  انجمــن    AIAGاســت کــه ترجمــه نــام آن
بــه فارســی «گــروه اقــدام صنعــت خــودرو» اســت .ایــن انجمــن
در ســال  1982توســط ســه شــرکت بــزرگ اتومبیــل ســازی
آمریــکا تاســیس شــد AIAG  .یــک انجمــن غیــر انتفاعی اســت  
کــه اکنــون حــدود  4000عضــو دارد کــه شــامل بســیاری از
شــرکت هــای بــزرگ ســازنده قطعــه  بــرای صنایــع مختلــف،
از جملــه ،جنــرال موتــورز ،بویینــگ ،تویوتــا ،فولکــس واگــن،
کاترپیــار ،بــوش و بســیاری دیگــر اســت .مســئولیت اصلــی
  AIAGایجــاد و اداره یــک نظــام آموزشــی بسیارگســترده ای
اســت کــه بــا اســتفاده از امکانــات مالــی شــرکت هــای عضــو
و بــا اســتفاده از حــدود  900نفرکارشــناس  متخصــص صــورت
مــی گیــرد.

صنایــع مختلــف و بخصــوص صنعــت خــودرو اعــام کــرده
اســت  ،موقعیــت مناســب و شــانس زیــادی بــرای یــک حرکــت

انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران نیــز بــا نمونــه بــرداری از ایــن

زیربنایــی بــرای توســعه کیفیــت  در صنعــت خــودرو از طریــق

مــدل و بــا تکیــه بــر تجربیاتــی کــه در طــول مــدت  25ســال

اجرایــی شــدن ایــن طــرح وجــود دارد.
تجربــه صنعــت خــودرو امریــکا بــا دو مرحله شکســت ،بــرای ما
میتوانــد مفیــد باشــد .اگــر از ظرفیــت هــای بــاالی تکنولــوژی
در آمریــکا بگذریــم ،ایــن کشــور ،از بابــت ســطح مدیریــت
کیفیــت ،در حــوزه  صنعــت خــودرو ســازی بومــی ،چنــدان
پیشــرفته نبــوده اســت .بنابرایــن بــرای اجــرای مدیریــت
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گذشــته کســب کــرده ،اقــدام بــه تهیــه طــرح تحــول صنعــت
خــودرو نمــوده اســت کــه  در مرحلــه اول زنجیــره تامیــن
را پوشــش میدهــد  .یکــی از زمنیــه هــای کســب تجربــه در
انجمــن ،طراحــی مــدل و انجــام فراینــد  ارزیابــی   16دوره
جایــزه ملــی کیفیــت اســت

کــه نتایــج بســیارمثبتی را بــه همــراه داشــتنه اســت .بــرای

همچنیــن ،در حــال طراحــی مــدل ارزیابــی موفقیــت پایــدار

ارزیابــی شــدن در فراینــد جایــزه ملــی کیفیــت کــه از جنبــه

بــا اســتفاده از باالتریــن روش هــا و اســتانداردهای تخصصــی  

مدیریــت کیفیــت بســیار پیشــرفته اســت  ،ســازمان هــا بایــد

مدیریــت کیفیــت  هســتیم .بــرای صنعــت  خــودرو و بــه ویــژه

بــرای توســعه و ارتثــای کیفیــت کار زیــادی انجــام دهنــد تــا

صنعــت قطعــه ســازی نیــز مــدل خاصــی  در حــال طراحــی

بــه مراتــب بــاال و دریافــت تندیــس برســند .شــرکت هــای
تولیدکننــده قطعــه و حتــی خودروســازهایی  را داشــته ایــم
کــه از مرحلــه اهتمــام بــه کیفیــت  آغــاز کردنــد و پــس از
 4یــا  5دوره شــرکت در فراینــد ارزیابــی ،بــه ســطوح بــاالی
اشــتهار بــه کیفیــت رســیده انــد و برخــی موفــق بــه کســب
تندیــس نیــز شــدند.
و در آخر...
تمــام تــاش مــا اینســت کــه فضایــی در انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایجــاد شــود تــا از دانشــی کــه در صنعــت خــودرو
و قطعــه ســازی وجــود دارد بــرای توســعه کیفیــت  اســتفاده
شــود .یکــی از معضــات صنعــت خــودرو ســازی ما عــدم رابطه
همــکاری  خودروســازان  در حــوزه هــای منافع مشــترک اســت
 .همــه شــرکت هــای خودروســازی  در زنجیــره تامیــن خــود
و اســتفاده قطعــه فضــای مشــترکی دارنــد .هــدف نهایــی مــا
جمــع کــردن بازیگــران اصلــی صنعــت خــودرو در کنــار هــم
و تجمیــع نیروهــای موجــود در آنهــا اســت  .خوشــبختانه در

اســت کــه مراحــل نهایــی را طــی میکنــد .بوجــود آمــده
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا تمــام زیــر ســاخت هایــی
کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای بــاالی اعضــای حقوقــی و
حقیقــی  انجمــن  بــه وجــود آممــده ،قطعــا انجمــن مدیریــت
کیفیــت بــه تنهایــی نمــی توانــد از عهــده چنیــن کار بزرگــی
برآیــد .لــذا اجــرای موفــق ایــن امــر ،نیازمنــد ایجــاد تعامــل و
تفکــر مشــترک و هــم راســتا ،بــا اســتفاده از تمامــی امکاناتــی
اســت کــه در ایــن صنعت بــه صــورت بالقــوه وجــود دارد و باید
بــه یــک حرکــت یکپارچــه بــا محــور متولیــان صنعــت خــودرو
کشــوربیانجامد  .بــرای ایــن منظــور الزم اســت  ،در وحلــه
اول  ،وزارت صمــت  بــه عنــوان متولــی صنعــت خودروســازی و
مالــک اصلی شــرکت هــای عمــده خودروســازی  در کشــو،ر در
انجــام ایــن امــر مهــم همــراه شــود و بــا هدایــت خودروســازان
عمــده  وحمایــت  هــای همــه جانبــه  ،تمــام امکانــات  مــورد
نیــاز را در مســیر انجــام ایــن طــرح قــرار دهــد  .روشــن اســت
کــه  مشــارکت انجمــن هــای مرتبــط بــه خودروســازی نیــز

جریــان ارزیابــی هــا مــا تــا حــدودی توانســتیم بــه ایــن هــدف

بــرای ایجــاد هماهنگــی و عــزم الزم در بیــن قطعــه ســازان

برســیم و از بیــن نیروهــا  موجــود در خــودرو ســازی و صنایــع

و موفقیــت  ایــن طــرح و  ارتقــاء کیفیــت ریجیــره تامیــن،

دیگــر ،حــدود  500ارزیــاب متخصــص در ارزیابــی ،و بــه همین

جایــگاه ویــژه ای را دارنــد.

تعــداد نیــز کارشــناس  مشــاوردر مدیریــت کیفیــت تربیــت
کنیــم .همچنیــن هــم اکنــون زیرســاخت هایــی بــرای اجــرای
طــرح ایجــاد کــرده ایــم و بانکــی از مشــاوران و مهندســان
و مدیــران کیفیــت داریــم کــه گســتره ای از تخصــص هــا
را در زمینــه هــای مختلــف ،از جملــه خــودرو دارا هســتند.
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فرشید شکرخدایی
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
ریشه های بی کیفیتی در صنعت خودرو و ذهنیت ایجاد شده
مصرف کننده مبنی بر کیفیت پایین خودروهای داخلی چیست؟
ریشــه بــی کیفیتــی در صنعــت خــودرو بــا آن چه مــردم عادی

ایــن شــرایط خطاهــای احتمالــی رخ داده از ســوی تعمیــرکاران

عنــوان مــی کننــد متفــاوت اســت .در سلســه مراتــب بررســی

بــه حســاب خودروســازان نوشــته شــد و در حالــی کــه بایــد

وضعیــت یــک محصــول چندیــن مرحلــه داریــم کــه مرحلــه

کنتــرل و نظــات دقیقــی انجــام تــا منجــر بــه تقویــت برنــد

نخســت درســت کار کــردن محصولــی اســت کــه شــما  بــرای

مــی شــد ،در عمــل ایــن اتفــاق رخ نــداد بنابرایــن آمــار نشــان

خریــد آن مبلغــی پرداخــت کــرده ایــد ایــن کار کــردن درســت

مــی دهــد  65تــا 75درصــد نارضایتــی مــردم از خدمــات پــس

بــه معنــای لــذت و کیــف بــردن از محصــول نیســت و هنــوز

از فــروش اســت.

وارد مرحلــه کیفیــت نشــده ایــم و ایــراد اصلــی خودروســازی

مفهــوم کیفیــت محورهــای متعــددی دارد کــه باعــث لــذت

در ایــران ایــن اســت کــه هنــوز در مرحلــه خرابــی قــرار دارد

بــردن مشــتری از محصــول نهایــی مــی شــود بنابرایــن نبایــد

و مــردم از خریــد آن ناراضــی هســتند امــا همــواره از خرابــی

بــه ســراغ بــی کیفیتــی در محصــوالت خودروســازان برویــم

خودروهــای خریــداری شــده ،تحــت عنــوان بــی کیفیتــی یــاد

بلکــه بایــد ایــن ســوال مطــرح شــود ،چــرا خودرویــی کــه در

مــی شــود در حالــی کــه قســمت زیــادی از نارضایتــی مــردم از

بخــش کیفیــت خودروســازان بــه تاییــد نهایــی رســیده بــا

خرابــی خودروهــا اســت .بنابرایــن نخســتین نکتــه در صنعــت

ایــرادات و خرابــی هــای اساســی تحویــل مشــتری مــی شــود و

خــودرو ایــن اســت کــه هنــوز بــه دنیــای کیفیــت وارد نشــده

چــرا خــودرو نمــاد ایــن موضــوع شــده اســت؟ خــودرو محصول

و هنــوز درگیــر مفهــوم خرابــی اســت.

پیچیــده ای اســت و در حالــی کــه همــواره خانــه هــای صفــر

موضــوع بعــدی بیــن نارضایتــی  60تــا  70درصــدی از ارایــه

همــراه بــا ایــراد و مشــکالت اساســی تحویــل خریــدار مــی

خدمــات پــس از فــروش اســت .مشــتریان بعــد از خرابــی

شــود امــا صحبتــی از بــی کیفیتــی در صنعــت ســاختمان

خــودرو انتظــار دارنــد بــا مراجعــه بــه تعمیــرگاه هایــی کــه

نمــی شــود در حالــی کــه میــزان خرابــی در ســاخت و ســاز

تابلــوی ایــران خــودرو و ســایپا دارنــد مشــکل خــود را برطــرف

تقریبــا صــد برابــر خودروســازی اســت و امــکان نــدارد خانــه

کننــد کــه در برخــی مــوارد ایــن اتفــاق رخ نمــی دهــد زیــرا  

ای بــدون هیــچ ایــرادی تحویــل خریــدار شــود  اما پیمانــکاران

اســتراتژی اشــتباهی در چنــد ســال گذشــته اعمــال شــد و

ایــن حــوزه همــواره از کیفیــت در ایــن صنعــت ســخن مــی

تنهــا صالحیــت تعمیــرگاه هایــی تاییــد شــد کــه بایــد حتمــا

گوینــد کــه دلیــل اصلــی ایــن رونــد ،وجــود امــکان مقایســه

از لوگــو ایــران خــودرو و ســایپا اســتفاده مــی کردنــد در حالــی

میــان خودروهــای داخلــی و خارجــی اســت در حالــی کــه ایــن

کــه تعمیــرکاران فعــال در آن از افــراد عــادی و بــدون دیــدن

امــکان در صنعــت ســاختمان وجــود نــدارد.

آمــوزش هــای تخصصــی از ســوی ایــن خودروســازان بودنــد در
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بنابرایــن بــه عنــوان کارشــناس حــوزه کیفیــت بــه صراحــت

کــه در دهــه  80بــه هــزاران نفــر رســید پــس از ایــن دوران

اعــام مــی کنــم کــه در حــال حاضــر صنعــت خــودرو بــا همــه

بیشــتر مدیــران عامــل خودروســاز از نیروهــای ســپاه بودنــد

ایــرادات بــاز هــم بــا کیفیــت تریــن صنعــت ایــران بــه شــمار

کــه ریشــه آن بــه زمــان جنــگ و تامیــن نیــاز در آن بــازه

مــی رود و چــون صنعــت خــودرو بــا صنعــت خــودروی جهانــی

زمانــی برمــی گشــت.

مقایســه مــی شــود ،ایــن حــس بــی کیفیــت بــودن صنعــت

پــس از جنــگ بــه ســراغ تولیــد خودروهــای جدیــد رفتیــم و

خــودرو بــه مصــرف کننــده دســت مــی دهــد در حالــی کــه

بــا اصــرار مجلــس پیــکان از دور خــارج شــد و رقابــت تــا اندازه

هــم اکنــون مــا درجامعــه بــی کیفیــت غوطــه ور هســتیم .در

ای شــکل گرفــت بــه طــوری ســاپکو برنامــه توانمندســازی

حــال حاضــر یکــی از اصلــی تریــن دالیــل مهاجــرت ،کیفیــت

قطعــه ســازان را اجرایــی کــرد و شــبکه قطعــه ســازی در ایــران

پاییــن زندگــی اســت و ایــن کیفیــت پاییــن در همــه بخــش

شــکل گرفــت و خودروســاز خــود را متعهــد بــه کیفیــت قالــب

هــای زندگــی دیــده مــی شــود و افــراد بــا مهاجــرت وارد

و کیفیــت در زمــان تحویــل مــی دانســت .در ایــن بــازه زمانــی

دنیایــی مــی شــوند کــه تــاش کــرده بــدون ایــراد و نقــص

صنعــت خــودروی ایــران درحــال بهبــود بــود کــه قیمــت ارز

باشــد بنابرایــن آرامــش محقــق مــی شــود.

افزایــش یافــت و تعرفــه نیــز همــواره بیــن  100تــا  150درصد
اعمــال مــی شــد و فاصلــه قیمــت خــودروی داخلــی و خارجــی

نگاهــی بــه گذشــته خودروســازی نشــان مــی دهــد

چشــمگیر شــد و در ایــن زمــان انتظــار سیاســت گــذار ،رقابــت

کــه از آن زمــان بــا تصمیمــات مقطعــی چنــدان بــه

ایــران خــودرو و ســایپا بــود تــا خودروســازان رشــد را تجربــه

دنبــال تحقیــق و توســعه و ارتقــای کیفیــت در ایــن

کننــد کــه در عمــل ایــن اتفــاق رخ نــداد.

صنعــت نبــوده ایــم و حتــی حضــور شــرکای خارجــی

بعــد از دهــه  70و ورود خارجــی هــا شــاهد بــروز شــدن

هــم کمکــی بــه ایــن صنعــت نکــرد .ریشــه ایــن

صنعــت و تنــوع محصــول بودیــم و ایــران خــودرو حــذف پیکان

اتفاقــات کجاســت؟

را اجرایــی کــرد کــه باعــث شــد تــا ســایپا ســهم نخســت بــازار

صنعــت خــودرو در زمــان جنــگ بــا کمبــود منابــع مواجــه

را در اختیــار بگیــرد بــه طــوری کــه ســهم  60درصــدی در

شــد و بــه همیــن دلیــل بــرای جبــران ایــن رونــد و کمبــود،

بــازار داشــت کــه ایــن شــرایط ایــران خــودرو را تحــت فشــار

اقــدام بــه پیــش فــروش پیــکان کــرد بنابرایــن یکــی از

قــرار داد و ناگزیــر بــه تولیــد محصــوالت عجیبــی همچــون

راهکارهــای اداره کشــور ،پیــش فــروش پیــکان بــود امــا

پــژو آردی و حتــی پیــکان بــا موتــور پــژو شــد .بــه نظــر مــی

بــه دلیــل اســتقبال مــردم از ایــن پیــش فــروش ،برخــی از

رســد اشــتباه از ایــن نقطــه آغــاز شــد و ایــن تصــور شــکل

مشــخصات خــودرو حــذف شــد بــه طــوری کــه بــرای داشــتن

گرفــت کــه ایــن رونــد بــه معنــای طراحــی خــودرو اســت در

کمربنــد ایمنــی بایــد مبلــغ اضافــه تــری پرداخــت مــی شــد

حالــی کــه بــه جــای خریــد پلتفــرم بــه دنبــال ســرهم بنــدی

کــه ایــن شــرایط دنیایــی از بــی کیفیتــی بــود و  مفهــوم

بودنــد کــه از ایــن اقــدام دســتاوردی عایــد صنعــت خــودرو

خرابــی صفــر تغییــر کــرد.

نشــد و تنهــا زمــان از بیــن رفــت و فرصــت طالیــی بــا منابــع

بعــد از انقــاب و جنــگ و دوران کاهــش منابــع مالــی ،بالفاصله

در اختیــار کــه بایــد صــرف تحقیــق وتوســعه پلتفــرم مــی شــد

ده هــا نیــروی غیرکارشناســی بــه ایــن صنعــت تزریــق شــد

از دســت رفــت.
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در همــکاری بــا شــرکای خارجــی نیــز تکنولــوژی وارد کشــور

در ایــن شــرایط ایــن پرســش مــی شــود کــه وقتــی خروجــی

نشــد و بــه جــای تمرکــز بــر ورود رنــو بــه ایــران بــه عنــوان

ایــن تصمیــم ،تولیــد خــودروی بــا کیفیتــی همچــون رنــو مــی

شــریک تجــاری قدیمــی کــه مجهــز بــه فنــاوری روز اســت،

شــود چــرا در ســایر خطــوط تولیــد محصــوالت ایرانــی ،نســبت

نســبت بــه ورود پــژو بــه صنعــت خــودرو اقــدام کردیــم در

بــه توقــف اجــرای ایــن موضــوع اقــدام نمــی شــود؟ پاســخ

حالــی کــه ایــن شــرکت در ردیــف شــرکت هــای کالس 3

ایــن پرســش فســاد سیســتماتیک و ســاختار یافتــه در شــبکه

اروپــا قــرار دارد .از دســت دادن ایــن زمــان و تاخیــر  10ســاله

تامیــن اســت بنابرایــن از ایــن سیســتم فاســد ،خــودروی ســالم

منجــر بــه نارضایتــی شــدید مصــرف کننــدگان شــد پــس از آن

خــارج نمــی شــود.

نیــز همزمــان بــا افزایــش تعرفــه و قیمــت ارز ،دسترســی بــه
خودروهــای خارجــی کاهــش یافــت و مــردم ایــن محدودیــت

چگونــه مــی تــوان نســبت بــه بهبــود ایــن وضعیــت

را از چشــم خودروســازان داخلــی دیدنــد.

اقــدام کــرد؟

در ایــن بــازه زمانــی صنعــت خــودرو نســبت بــه بهبــود

ایــن وضعیــت جزبــا رقابــت اصــاح نمــی شــود و وقتــی

وضعیــت اقــدام کــرد و نخســتین نســل بعــد از انقــاب فعــال

خودروســاز شــاهد از دســت دادن بــازار باشــد بــه دنبــال

در صنعــت خــودرو در اوایــل دهــه  80بازنشســت شــده و بــه

تغییــر رفتــار و اصــاح وضعیــت خواهــد رفــت امــا زمانــی کــه

ســمت اخــذ نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش و یــا قطعــه

خودروهــا بــرای چنــد مــاه و یــا حتــی ســال آینــده پیــش

ســازی حرکــت کردنــد بــه طــوری کــه در حــال حاضــر حــدود

فــروش شــده باشــد ،ایــن بهبــود بــه جــای مشــخصی نخواهــد

 70درصــد تامیــن کننــده هــای خودروســازان بازنشســتگان

رســید .ایــن در حالیســت کــه تجربــه ،تخصــص و مهــارت

همیــن شــرکت هــا هســتند کــه ایــن رونــد اثراتــی بــه همــراه

تولیــد بــدون خرابــی در صنعــت خــودروی ایــران وجــود دارد

داشــت.

کــه تولیــد محصوالتــی همچــون زانتیــا ،مــگان و  ...ایــن تجربه

در صنعــت خــودرو واژه ای بــه نــام اجــازه ارفاقــی وجــود دارد

را ثابــت مــی کنــد .بنابرایــن موضــوع ارتقای کیفیــت در صنعت

در حالــی کــه در دنیــا مرســوم نیســت .بــر اســاس ایــن مجــوز

خــودرو بــه دلیــل کمبــود فنــاوری و تخصــص نیســت بلکــه

قطعــه خــراب اجــازه نصــب بــر روی خــودرو را بــا شــرایطی

فســاد سیســتماتیک در زنجیــره تامیــن دلیــل اصلــی اســت که

خــاص پیــدا مــی کنــد در حالــی کــه در خطــوط رنــو در ایــران

ایــن امــر جــز بــا رقابــت اصــاح نخواهــد شــد .در حــال حاضــر

کــه بــا سیســتم فرانســوی هــا مشــغول بــه کار بــود ،هیــچ

صنعــت خــودرو هماننــد نــوزاد  45ســاله ای اســت کــه هنــوز

زمانــی اجــازه اســتفاده از ایــن قطعــات در خطــوط تولیــد

از پســتانک اســتفاده مــی کنــد و بــا وجــود بدنــه  120کیلویــی

صــادر نشــد کــه شــاهد کیفیــت بــاالی تولیــدات بودیــم.

و ســنگین همچنــان نیازمنــد حمایــت دولتــی اســت.

بــه اعتقــاد فرانســوی هــا یــا قطعــه قابلیــت مصــرف دارد و یــا
بــه دلیــل نقــص ،قابــل اســتفاده نیســت کــه در ایــن شــرایط
قطعــه برگشــت مــی خــورد و قطعــه ســاز قطعــات برگشــتی را
بــه عنــوان یــک کاالی متفرقــه بــه بــازار اســتوک مــی فروشــد

15

کیفیــت در صنعــت خــودرو بــا موضــوع نــوآوری گــره خــورده

در درازمــدت همــه را مریــض مــی کنــد و ماننــد مــرض قنــد

بــه طــوری کــه ایــن نــوآوری در صنعــت خــودروی چیــن

در بــدن انســان بــوده کــه بــه مــرور زمــان همــه بــدن را فاســد

بــه وضــوح دیــده مــی شــود و هــر  5مــاه یــک بــار شــاهد

مــی کنــد .تــورم  40ســاله مزمــن مبانــی مدیریــت را زیــر

عرضــه مــدل جدیــدی از خودروهــا هســتیم کــره نیــز شــرایط

ســوال مــی بــرد بنابرایــن صنعــت خــودرو مشــکل مدیریــت،

مشــابهی داشــته و حتــی تغییــر پلتفــرم تویوتــا در ژاپــن نیــز

تکنولــوژی و دانــش نــدارد بلکــه بــا چالــش عــدم رقابــت و

کمتــر از ســه ســاعت زمــان مــی بــرد کــه در آمریــکا ایــن

فســاد سیســتماتیک مواجــه اســت کــه ایــن فســاد ناشــی از

زمــان ســه روز اســت امــا تغییــر پلتفــرم در ایــران کمتــر از

نبــود رقابــت اســت.

دو ســال امکانپذیــر نیســت کــه ایــن چالــش اصلــی صنعــت
خــودرو بــه شــمار مــی رود .مشــکل کیفیــت صنعت خــودرو در

در صحبــت هــای خــود بــه موضــوع رقابــت تاکیــد

ایــران مشــکل ورود محصــول بــه بــازار اســت بــه طــوری کــه

داریــد در ســال هایــی کــه درهــای واردات بــاز بــود چرا

ایــن زمــان در ایــران ســه ســال بــوده کــه زمــان زیــادی اســت.

ایــن رقابــت میــان خودروســازان شــکل نگرفته اســت؟
ایــن رقابــت شــکل گرفــت و حتــی منجــر بــه ارتقــا شــد امــا

دلیل این مشکل را چه می بینید؟

همچنــان ایــن صنعــت موجــب لــذت بــردن و کیــف کــردن

همچنــان بایــد نبــود رقابــت را دلیــل اصلــی ایــن شــرایط

مــردم نمــی شــود و انتظاراتــی وجــود دارد .صنعــت خــودرو

دانســت برخــی معتقدنــد در صــورت بازشــدن درهــای واردات

محصــول پیچیــده ای اســت کــه از ســه هــزار قطعــه تشــکیل

شــاهد نابــودی خودروســازان داخلــی خواهیــم بــود در صورتــی

شــده و اگــر احتمــال خرابــی هــر قطعــه یــک هــزارم باشــد

کــه ایــن اظهارنظــر اشــتباه اســت چــرا کــه خودروســازان

هــر روز صبــح شــاهد خرابــی ســه قطعــه خــودرو خواهیــم

داخلــی ضمــن در اختیــار داشــتن دارایــی هــای زیــاد از

بــود بــا ایــن وجــود خــودرو بــا محصــوالت ســاده ای در بــازار

بهتریــن مهندســان کشــور بهــره مــی برنــد بنابرایــن دانــش و

مقایســه مــی شــود چــرا کــه محصولــی همچــون خــودرو و بــه

تجربــه کافــی وجــود دارد و تنهــا بــاز کــردن درهــای رقابــت

همیــن میــزان پیچیدگــی وجــود نــدارد .بنابرایــن نبایــد تنهــا

در خودروســازی ،باعــث احیــای صنعــت خــودرو خواهــد شــد.

بــه ایــرادات ایــن صنعــت پرداخــت شــبکه دانشــی گســترده،

ســال هــا اســت پســتانک تعرفــه از دهــان خودروســاز ایرانــی

اشــتغال محــور بــودن  ،تــوان صــادرات ،شــکل گیــری شــبکه

بیــرون نیامــده و بــا وجــود بالــغ شــدن همچنــان نیازمند اســت

قطعــه ســازی توانمنــد و ارتبــاط خــوب صنعــت و دانشــگاه و

بنابرایــن اگــر بــه فکــر صنعــت خــودرو و بهبــود آن هســتین

خــودرو از جملــه محاســن ایــن صنعــت اســت کــه در صــورت

بایــد ایــن وضعیــت را اصــاح کنیــم و خودروســازان نیــز بــرای

رشــد رقابــت مــی تــوان شــاهد رشــد ایــن صنعــت و ارتقــای

احیــای هویــت خــود در نــزد مــردم بایــد خواســتار هرچــه

کیفیــت در آن بــود  .

ســریع تــر آزادســازی واردات باشــند .هــم اکنــون خودروســازان

بــا شــکل گیــری رقابــت پلتفــرم هــای مشــترک تشــکیل مــی

شــاهد زیــان انباشــته باالیــی هســتند ایــن زیــان بــه معنــی
ارزش افــزوده منفــی اســت چــرا کــه در حــال حاضــر قیمــت
خــودرو از قیمــت قطعــات کمتــر اســت.در همیــن حــال تــورم

شــود و بــا افزایــش تیــراژ تولیــد ،افزایــش تیــراژ تولیــد قطعــه
نیــز بــرای قطعــه ســاز بــه صرفــه خواهــد بــود در ایــن شــرایط
تولیــد اقتصــادی رخ مــی دهــد ایــن در حالیســت کــه
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هــم اکنــون یکــی از اصلــی تریــن دالیــل قیمــت تمــام شــده

برقــی بــه ســراغ موتورســازی نرفتــه کــه ایــران بایــد از ایــن

بــاال در صنعــت قطعــه ،تولیــد غیراقتصــادی و کــم بــودن تیــراژ

فرصــت تاریخــی اســتفاده کنــد بــدون شــک تــا چنــد وقــت

اســت کــه ایــن امــر جــز بــا ادغــام شــرکت هــای خودروســاز و

آینــده رقیــب ایــران خــودرو و ســایپا ،خودروســازان خارجــی

جلوگیــری از هدررفــت انــرژی محقــق نخواهــد شــد .در عیــن

و بیــن المللــی نیســتند بلکــه مپنــا و برخــی شــرکت هــای

حــال نبایــد بــه بهــره هــای بانکــی بــی توجــه بــود صنعــت

داخلــی نیــز در حــال برنامــه ریــزی بــرای خودروهــای

خــودرو ایــران بــا تولیــد ،ارزش افــزوده بزرگــی ایجــاد مــی

الکتریکــی هســتند.

کنــد امــا بــه دلیــل داشــتن بهــره بانکــی بــاال همــواره بــا

آینــده صنعــت خــودرو ،خودروهــای الکتریکــی اســت امــا

کمبــود منابــع مواجــه اســت بــه طــوری کــه مــی تــوان گفــت

برخــی نظــر دیگــری داشــته و معتقدنــد هیبریــد برنــده

کل صنعــت خــودرو کار مــی کنــد تــا موفــق بــه پرداخــت بهره

بــازی اســت امــا اقداماتــی از ســوی خودروســازان در ایــن

بانکــی شــودو  بانــک هــا صاحــب صنعــت خــودرو هســتند کــه

حــوزه نمــی بینیــم بنابرایــن الزم اســت صنعــت خــودرو خــود

ایــن ،فاجعــه بزرگــی اســت.

را درگیــر خــودروی برقــی نکــرده و بــه ســمت خودروهــای

بــرای بهبــود ایــن وضعیــت پیشــنهاد فــروش دارایــی هــا مطرح

هیبریــد شــیفت کنــد .زیــرا عــاوه بــر آمــاده نبــودن

شــد امــا در نهایــت درآمــد حاصــل از فــروش دارایــی هــا صرف

زیرســاخت خــودروی برقــی در کشــور بــا چالــش بازیافــت

امــور جــاری شــد بنابرایــن تنهــا در صورتــی مــی تــوان درآمــد

باتــری ایــن خودروهــا مواجــه هســتیم و در همیــن حــال  در

حاصــل از فــروش دارایــی هــا را صــرف تحقیــق و توســعه و

کشــوری ماننــد ایــران بــا مشــخصات جغرافیایــی خــودروی

همچنیــن تنــوع محصــول کــرد کــه خودروســاز نســبت بــه

برقــی چنــدان کاربــردی نــدارد .هرچنــد کــه صنعــت خــودرو

صــادرات اقــدام کنــد .

بایــد بــر اســاس سیاســت هــای اعالمــی وزارت صمــت حرکــت
کنــد امــا در سیاســت گــذاری هــا بــرای همــکاری بــا شــریک 

آینده صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می کنید؟

تجــاری بایــد تویوتــا بــه عنــوان پرچمــدار هیبریــد در ردیــف

در صــورت بازشــدن درهــای کشــور و شــکل گیــری رقابــت

نخســت همــکاری قــرار گیــرد .بــا ورود بازیگــران جدیــد در

صنعــت خــودرو تــوان رقابــت خواهــد داشــت و در ایــن موضوع

صنعــت خــودرو شــبکه قطعــه ســازی نیــز بایــد همزمــان بــا

هیــچ شــکی نخواهــد بــود همانگونــه کــه فرانســوی هــا بــه

رویکــرد جدیــد خودروســازان تغییــر کــرده و تعمیــرگاه هــا

دانــش ایرانــی هــا اذعــان داشــتند بنابرایــن آینــده صنعــت

نیــز بــا ایــن تغییــرات بــه روز شــوند.

خــودرو تاریــک نیســت و بــا تولیــد مشــترک ،آینــده خوبــی

صنعــت خــودرو در آینــده بــا کاهــش نیــروی انســانی نــه بــه

در انتظــار ایــن صنعــت اســت.

لحــاظ تعدیــل بلکــه جایگزینــی نیروهــای بازنشســته مواجــه

فرصــت طالیــی تکنولــوژی موتورســازی کــه دانــش پیشــرفته

خواهــد شــد کــه در ایــن شــرایط نیــروی جــوان در صنعــت

ای بــوده و فرصــت تاریخــی اســت ،وجــود دارد  .در صــورت

خــودرو باقــی مــی مانــد .در دو ســال آینــده شــاهد کاهــش

حــذف موتــور همــه کشــورهای دنیــا فرصــت ورود بــه صنعــت

دارایــی هــا و کاهــش میــزان بدهــی هــای بانکــی خودروســازان

خــودرو را خواهنــد داشــت زیــرا موتــور انحصــار ایجــاد مــی

خواهــد بــود کــه امیدواریــم فــروش ســهام دارایــی بــا تســویه

کنــد بنابرایــن بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد.

حســاب بانــک هــا باشــد تــا ارزش افــزوده ای بــرای صنعــت

هــم اکنــون  90درصــد موتــور خودروهــای چینی میتسوبیشــی

خــودرو باقــی بمانــد.

اســت و ایــن کشــور بــه دلیــل جایگزیــن شــدن خودروهــای
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نسرین وفایی
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
طراح طرح تحول کیفیت در صنعت خودرو تاکید کرد
زیرساخت های ارتقای کیفیت در صنعت خودرو فراهم نیست/
ضرورت تدوین شاخص های کیفی مواد اولیه در صنعت خودرو
نبــود زیرســاخت هــای الزم بــراي ارتقــای کیفیــت در صنعــت

محصــوالت نهايــي ســازمان ،بــه مــوارد متعــددی بســتگي دارد.

بــر آن تاکیــد دارنــد و حــل ایــن مشــکل را در گــرو همدلــی

کیفیــت ورودي هــا و قطعــات  ،كيفيــت فرايندهــا و سيســتم ،

تــا بــه امــروز همــواره بــر ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو

اطالعــات  ،كيفيــت زنجیــره تامیــن و كيفيــت ارتباطــات فــي

انجــام شــده در حلقــه هــاي مختلــف زنجيــره ایــن صنعــت بــه

واقــع ماحصــل كار بــا كيفيــت تمامــي اجــزاي يــك ســازمان

خــودرو امــری اســت کــه کارشناســان صنعــت خــودرو و کیفیت

و همراهــي متولیــان ایــن صنعــت عنــوان مــی کننــد .هرچنــد

تاکیــد شــده اســت  امــا بــه نظــر مــی رســد اقدامــات اجرایــی

كيفيــت محصــول نهايــي حاصــل نمــي گــردد مگــر اينكــه از

كيفيــت كاركنــان   ،كيفيــت مديريــت کســب و کار  ،كيفيــت
مابيــن در تمامــي ايــن حــوزه هــا اطمينــان حاصــل كنيــم .در

صــورت جداگانــه  اتفــاق افتــاده  و از ایــن رو چنــدان کارآمــد

اســت كــه منجــر بــه خلــق محصولــي بــا كيفيــت مــي گــردد.

هــر اقدامــي  متمرکــز بــر راهبردهــای ارتقــای کیفیــت بــه

اســت يعنــي محصــول بــا كيفيــت ( خــودرو ) از يــك زنجيــره

نبــوده اســت  .بــر ایــن اســاس متولیــان امــر معتقدنــد انجــام

صــورت يكپارچــه در همــه بخــش هــای صنعــت خــودرو از
تامیــن کننــده مــواد اولیــه گرفتــه تــا تاميــن كننــدگان ســطوح

ايــن رويكــرد بــر ســطح زنجيــره صنعــت خــودرو نيــز حاكــم

بــا كيفيــت حاصــل مــي گــردد كــه در آن هــر حلقــه از زنجيــره

عــاوه بــر اجــراي صحيــح  ،مناســب و بــه موقــع مســئوليت

مختلــف و ســپس توليــد كننــدگان خــودرو و خدمــات پــس از

هــاي داخلــي خــود  ،نقــش هــا و وظايــف در ســطح صنعــت را

ایــن موضــوع حلقــه مفقــوده عــدم يكپارچگــي اقدامــات انجــام

همــه حتــی کســانی کــه در صنعــت خــودرو نیســتند بــه ایــن

از ایــن رو در گفــت و گــو بــا نســرین وفایــی ،مديــر برنامــه ريزي

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد وکافــی اســت تــا یــک قطعــه

انجمــن مديريــت کیفیــت ایــران و طــراح طــرح تحــول کیفیــت

کیفیــت در محصــول نهایــی بــا چالــش مواجــه گــردد ،و كيفيت

صنعــت و چالــش هــای ایــن حــوزه را مــرور کردیــم کــه در

اســاس ايــن ديــدگاه ،كيفيــت قطعــات و نقــش مهــم آن در

فــروش  مــی توانــد اثربخشــي بیشــتری بهمــراه داشــته باشــد و

شــده گذشــته در بخــش هــاي مختلــف ايــن صنعت بوده اســت.

و بهبــود فرايندهــاي کیفیــت ســایپا و عضــو هیــات مدیــره

در صنعــت خــودرو ضــرورت هــای ارتقــای کیفیــت در ایــن

ادامــه مــی خوانیــد:

کیفیــت در صنعــت خــودرو را چگونــه مــی تــوان

نيــز بــا كيفيــت مناســب اجــرا كنــد.

موضــوع آگاهنــد کــه هــزاران قطعــه در تولیــد یــک خــودرو
از ایــن تعــداد قطعــات از کیفیــت باالیــی برخــوردار نباشــد تــا
آن قطعــه خــود بــه عوامــل بســياري بســتگي دارد .بنابرایــن بــر

صنعــت خــودرو ،كامــا شــفاف مــي شــود   .در حــال حاضــر
اغلــب حلقــه هــاي زنجيــره صنعــت خودروســازي از نظــر كيفت

اجــراي مســئوليت هــاي خــود و يكپارچگــي بــا ســاير حلقــه

تعریــف کــرد و بــی کیفیتــی در صنعــت خــودرو بــه

هــاي زنجيــره دچــار اشــكال هســتند .ايــن ايــراد در حــوزه هــا و

کیفیــت موضوعــی نیســت کــه در یــک نقطــه از ســازمان  و

هــا و يكپارچگــي بــا ســاير حــوزه هــاي ســازماني نيــز عينــا

طــور دقیــق بــه چــه معنــا اســت؟

توســط يــك واحــد بــه وجــود بیايــد .کیفیــت توليــدات و

فرايندهــاي داخلــي ســازمان از نظــر كيفيــت اجــراي مســئوليت
قابــل مشــاهده اســت.
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مشــكالت ناشــي از فضــا و محيــط حاكــم بــر  ايــن صنعــت و
ســازمان هــا نيــز خــود مزيــد بــر علــت شــده انــد .مجموعــه

ايــن عوامــل هــر حركتــي را در صنعــت بــا اشــكال مواجــه مــي

كننــد و خروجــي چنيــن زنجيــره اي حتمــا از كيفيــت مناســب

برخــوردار نخواهــد بــود .پــس بــي كيفيتــي در صنعــت خــودرو
ناشــي از يــك سلســله بــي كيفيتــي هــا در تمامــي حــوز ه

هــاي ايجــاد كننــده ايــن زنجيــره اســت .يعنــي  ،بــي كيفيتــي
ســازمان هــا و نهادهــاي تشــكيل دهنــده آن تــا بــي كيفيتــي

فرآيندهــا  ،ارتباطــات  ،سيســتم هــا  ،بــي كيفيتــي قوانيــن و

مقــررات حاكــم بــر صنعــت ،بــي كيفيتــي در بازرســي هــا و

نظــارت هــا  ،و ...

و حمايــت اســت  .ايــن مــدل بــه دلیــل دیــدگاه راهبــردي و
چندگانــه نگــر ،در صــورت اجــرا مــی توانــد اثربخشــی بیشــتری
نســبت بــه طــرح هــای کنونــی داشــته باشــد.

در صحبــت هــای خــود بــه ایــن موضــوع اشــاره
کردیــد کــه زیرســاخت هــای ارتقــای کیفیــت در

صنعــت خــودرو فراهــم نیســت .در ایــن میــان ایــن

پرســش مطــرح مــی شــود کــه بــا گذشــت بیــش از
 40ســال از نخســتین فعالیــت خودروســازان در کشــور

چــرا هنــوز ایــن اتفــاق رخ نــداده و توجهــی بــه آمــاده
ســازی ایــن زیرســاخت هــا نشــده اســت؟

در ایــن کــه شــرکت هــای خودروســاز مســئول نهايــي بــه

در حــال حاضــر راهبردهــای کیفیــت در ســطح کشــور بــراي

سيســتم بــي كيفيتــي كــه عــرض شــد نمــي توانــد محصــول بــا

شــاهد چالــش هایــی در شناســایی راهبردهــا در صنایــع

كيفيــت رســاني خــودرو هســتند شــکی نیســت امــا توليــد در

هيــچ صنعتــي بــه معنــاي واقعــي و اجرايــي وجــود نــدارد  .و

كيفيتــي را بــه بــازار ارائــه كنــد .بــه هميــن دليــل اســت كــه

مختلــف هســتیم بــا شناســایی ایــن راهبردهــا بــرای اینکــه

خارجــی بــه صنعــت خــودرو را دلیلــی بــرای تولیــد محصــول

صنایــع وابســته شناســایی و بــرای آن راهبــردی متناســب بــا

هــاي مشــترك از درصــد کیفیــت باالتــری برخوردارهســتند امــا

در طــرح هــای راهبــردی کشــورهایی همچــون هنــد و آســياي

نمــي توانيــم صرفــا كار بــا شــریک خارجــی و ورود خودروســازان

بــا کیفیــت تــر بدانیــم ،هرچنــد محصــوالت تولیــدی همــكاري

محصــوالت تولیــدی آن در ایــران در مقایســه بــا محصوالتــی که

در ســاير ســايت هــاي خــود (خــارج از ايــران ) توليــد مــي كنند
فــرق فاحشــي دارد.

آیــا طــرح تحــول کیفیــت در صنعــت خــودرو مــی

کشــور و صنعــت جایــگاه مناســب را پیــدا کنــد بایــد همــه
برنامــه هــاي توســعه و ارتقــاي كيفيــت تعییــن شــود.

جنــوب شــرقی  ،معمــوال برنامــه هــاي چنــد ســاله بــا هــدف

ارتقــای کیفیــت صنعــت خــودرو و توســعه آن مشــاهده مــي

شــود .در نمونــه هايــي كــه از ايــن برنامــه هــا مشــاهده شــده

 ،عــاوه بــر تعييــن راهبردهــاي مشــخص بــراي شــركت هــاي

خودروســازي و قطعــه ســازي  ،راهبردهــا و مســئوليت هــاي

توانــد از ابتــدا زنجیــره تامیــن را ملــزم بــه ارتقــای

ســاير حــوزه هــاي موثــر بــر صنعــت خودروســازي  ،ماننــد

بــه طــور کلــی زیربنــا را تغییــر دهــد؟

بــراي تحقــق اهــداف كيفــي و توســعه خــودرو دقيقــا مشــخص

کیفیــت و اجــرای آن در سیســتم هــای تولیــد کنــد و
ایــن اســناد نمــی توانــد الزامی بــرای ارتقــای کیفیــت در صنعت

خــودرو و قطعــه ايجــاد كنــد .همانطــور كه بيان شــد زیرســاخت
هــا بــا مشــکالت جــدی روبرو هســتند و بخــش وســيعي از موانع

نيــز بــه سیاســت هــای کالن کشــور و حمایــت هــای متولیــان
صنعــت بــر مــی گــردد .ایــن طــرح از نظــر انجمــن ایــن قابلیــت

را دارد کــه در صــورت اجــرا اثربخشــی باالتــری نســبت بــه
اســناد دیگــر داشــته باشــد  ،امــا شــرط اصلــي آن اجــرا شــدن
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پتروشــیمی ،فــوالد ،راه و ترابــری و ســاير وزارتخانــه هــاي موثــر،

مــي شــوند .حتــي مباحــث كنتــرل و نظــارت بــر عملكــرد

صحيــح و بــه موقــع آن هــا نيــز ديــده مــي شــود  .راهبــرد
ملــي اســت و دســتيابي بــه آن وظيفــه ملــي محســوب مــي

شــود .بــه عنــوان مثــال  اگــر هــدف ،تولیــد خــودروی برقــی
تــا ســه ســال آينــده عنــوان شــده اســت ،مســئوليت هــا و

وظایــف همــه حــوزه هــا تعییــن مــي گــردد تــا كشــور بــه
جایــگاه مشــخص شــده در ســه ســال آينــده دســت یابنــد.

در برنامــه راهبــردی ایــران نیــز وظایــف خودروســاز و قطعــه
ســاز از نظــر تيــراژ توليــد  ،اهــداف كيفيتــي  ،رضايــت ،

ايــرادات در خــودرو  ،حتــي قيمــت خــودرو ،بازارهــاي هــدف
و   ...مشــخص شــده اســت و انــواع و اقســام نظــارت هــا و

واحدهــاي ناظــر بــراي دســتيايبي بــه اهــداف مــورد نظــر ،
مشــخص شــده انــد ،ولــي در راهبردهــاي ســاير صنايــع هيــچ

ســخني از نقــش و وظايــف ايــن حــوزه هــا بــراي دســتيابي

بــه هــدف توســعه صنعــت خــودرو ويــا نظارتــي بــر عملكــرد

جهــت بهبــود كيفيــت در آنهــا ،از نظــر فاكتورهــاي موثــر بــر
صنعــت خودروســازي  ،آورده نمــي شــود يعنــي بــراي بهبــود

كيفيــت ورق هــاي صنعــت فــوالد  ،بهبــود كيفيــت بنزيــن و
محصــوالت پليميــري و  ...صنعــت پتروشــيمي  ،نظــارت بــر
اجــراي طــرح خودروهــاي فرســوده توســط وزارتخانــه هــاي

مســئول  ،طــرح هــاي اســتاندارد ســازي و بهيــود كيفيــت راه

هــاي كشــور  ،بهبــود سيســتم هــاي راهنمايــي و رانندگــي و
امثــال آن مشــاهده نمــي شــود  .

در پيشــنهادات اصالحــي ارائــه شــده  ،تاکیــد هميشــه بــر

آن بــوده كــه همانگونــه کــه بــرای کیفیــت خــودرو شــاخص

کیفــی تعییــن مــی شــود بایــد بــرای صنايــع مــادر يعنــي
فــوالد ،پتروشــیمی و حتــی بنزیــن مصرفــی نیــز شــاخص

هــای کیفــی تعییــن شــود .بايــد راهبــرد ارتقــاء كيفيــت ايــن
صنايــع در خصــوص محصوالتــي كــه ورودي صنعــت خــودرو

خواهنــد بــود همــگام بــا رويكــرد توســعه و ارتقــاي صنعــت

خودروســازي تعريــف و اجــرا گــردد .و چنانچــه  هــر يــك از

ايــن صنايــع محصــوالت خــود را بــا کیفیــت پاییــن تــر از حــد

مجــاز بــه صنعــت خودروســازي وارد كننــد بايــد نظارتــي بــر

آن وجــود داشــته باشــد  .

وجــود رقابــت در ســطح بــازار نيــز باعــث  مــي شــود كــه
ســازمان هــا بــراي حفــظ ســهم بــازار خــود فعاليــت هــاي

بيشــتري بــراي تاميــن نيازهــاي مشــتري و رضايتمنــدي او
انجــام دهنــد .معمــوال هــر نــوع دســتكاري در ايــن مراحــل

بيــش از آن موجــب تســهيل  ،خدمــات بهتــر  ،قيمــت پاييــن
تــر يــا حمايــت از قشــر ضعيــف باشــد  ،برعكــس موجــب
افزايــش داللــي  ،ســود كاذب بــراي واســطه هــا  ،كيفيــت

پاييــن  ،قيمــت بــاال  ،نارضايتــي مشــتريان و ضــرر كســب و

كارهــا  مــي گــردد.

در وضعيتــي كــه قوانيــن و قيمــت هــا توســط ده هــا نهــاد غير

مرتبــط بــا ايــن صنعــت و ناآشــنا بــا آن ،بــه شــور گذاشــته

مــي شــود و تعييــن و تائيــد و اعــام مــي گــردد وضعيــت
فقــط بــه ضــرر دو طــرف معاملــه يعنــي صاحبــان كســب و
كار و مشــتريان اســت .قیمــت هــا کمتــر از قیمــت تمــام شــده

تعییــن مــی شــود،هزينه هــاي ســربار روز بــه روز افزايــش مــي

يابــد چــون اجــازه تعدیــل نیــرو وجــود ندارنــد .هزینــه هــای
ســربار در قیمــت نهایــی خــودرو شکســته مــی شــود و در

قیمــت تمــام شــده خــودرو تاثیــر مــی گــذارد و ايــن داســتان

همچنــان ادامــه دارد  .

در ایــن میــان آنچــه مــا شــاهديم ايــن اســت كــه هرکــس

بــه دنبــال يافتــن يــك «مقصــر» اســت تــا بــی کفایتــی هــا
 ،پوشــش داده شــود در حالــی کــه مشــکالت ریشــه دارتــر از

ایــن حــرف هــا اســت.

بــا فــرض آزادســازی واردات خــودرو و متصــور شــدن
رقابــت در بــازار خــودرو ،خودروســاز ناگزیر بــه ارتقای
کیفیــت خواهــد بــود در ایــن شــرایط بــرای تحقــق

تــا چــه انــدازه وضعیــت فعلــی کیفیــت در صنعــت

ایــن برنامــه از مرحلــه نخســت بایــد دســت بــه چــه

دانیــد؟

خواهــد کــرد یــا بایــد بازنگــری اساســی در سیســتم

خــودرو را ناشــی از نبــود بــازار رقابتــی در ایــران مــی

اقدامــی بزنــد؟ آیــا تمرکــز بــر زنجیــره تامیــن کفایت

در يــك اقتصــاد آزاد  ،قیمــت نهایــی هــر محصولــي بــر اســاس

هــای خطــوط تولیــد خودروســازان صــورت گیــرد؟

شــود .ايــن قيمــت معمــوال پوشــش دهنــده قيمــت تمــام

هســتند ،لــذا بــا فــرض عــدم وجــود قوانيــن دســت و پاگيــر

ميــزان عرضــه و تقاضــا آن محصــول در بــازار تعییــن مــی

شــده و ســود مناســب بــراي ســازمان نيــز هســت .از طرفــي

شــركت هــاي خودروســازي هــم اکنــون در حــال تولیــد

و وجــود رقابــت آزاد در بــازار خــودرو  ،بایــد در گام نخســت
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همــگام بــا اجــراي راهكارهــاي منطقــي بــراي تاميــن مالــي و

بــود امــا حركــت اصلــي بايــد جامــع تــر از ايــن باشــد يعنــي

انجــام اقدامــات اصالحــي در زنجيــره  ،توليــد را بــا حداكثــر

حركــت حداقــل بايــد شــامل صنايــع توليــد كننــده مــواد

ظرفيــت ادامــه داد .يــك كســب و كار ســودآور مــي توانــد بــر

اوليــه و سياســت هــاي كالن كشــور نيــز شــود تــا بــا نیازهــای

كيفيــت و نيازهــاي مشــتريان متمركــز شــود .از طرفــي اگــر

خودروســازان و مصــرف کننــدگان خــودرو متناســب شــوند تــا

سيســتمي طراحــي گــردد كــه در آن طــراح و قطعــه ســاز،

نــه تنهــا دســت و پاگیــر نباشــد بلکــه برعكــس پیــش رونــده

تامیــن کننــده مــواد و خودروســاز ارتبــاط تنگاتنــگ و نظــام

صنعــت خــودرو باشــد.

منــدی داشــته باشــند کــه همــه امــور بــدون وقفــه و در ســریع
تریــن زمــان بــا درســت تریــن حالــت انجــام شــود ،مطمئــن
باشــید بخــش زیــادی از ایــن مشــکالت داخــل صنعــت کنتــرل

تــا پیــش از ایــن طــرح مشــابهی بــا ایــن مشــخصات
تدویــن شــده بــود؟

و مدیریــت مــی شــود .پــس از ایــن مراحــل  مــی تــوان روی

تابــه امــروز ســندی در ایــن حــد و انــدازه تدویــن نشــده و اگــر

ســرمايه گــذاري بــر بهبــود تجهیــزات ،ارتقــای نیــروی انســانی

چــه كارهــا و طــرح هــاي زيــادي اجــرا شــده ولــي همیشــه

و توانمنــدی هــای آنــان تمرکــز کــرد .

بــه صــورت مجــزا و تــک بعــدی بــوده كــه باعــث شــده تــا

بــدون شــک ظرفیــت هایــی وجــود دارد کــه بــه درســتی از

موفقیــت مدنظــر ایجــاد نشــود .پیــش از ایــن فعاليــت هــاي

آن اســتفاده نمــی شــود کــه یکــی از ایــن نــكات مهــم نظــام

زيــادي بــراي نظــام منــد و توانمنــد كــردن بخــش طراحــی،

منــد کــردن  ،کنتــرل و مدیریــت ایــن ظرفیــت هــا اســت کــه

شــركت هــاي خودروســازی و بــه صــورت مجــزا بــر روی قطعــه

بهتریــن اقــدام بــرای بقــاي ســازمان و ارتقــای کیفیــت بــه

ســازان  کار شــده امــا بــه صــورت مشــترک تاکنــون اقدامــی

شــمار مــی رود.

صــورت نگرفتــه و بــه نظــر مــی رســد کــه تدویــن ایــن ســند

تقــش تدویــن طــرح هایــی همچــون طــرح تحــول
کیفیــت در صنعــت خــودرو را تــا چــه انــدازه در

بهبــود کیفیــت ایــن صنعــت موثــر مــی دانیــد؟

مــی توانــد اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــد.
از نظــرات خودروســازان در تدویــن ایــن طــرح

اســتفاده شــده اســت؟

ایــن ســند ،طــرح جامعــی اســت کــه بــا تکیــه بــر خــرد

در جلســات و کارگــروه هــای مشــترک بــا خودروســازان نظرات

جمعــی تدویــن شــده اســت .بــر اســاس ديــدگاه كالن حاكــم

آن هــا دریافــت شــد ضمــن آن کــه هــم اکنــون حــدود ســه

بــر ايــن طــرح  ،تمامــي مشــكالت صنعــت ديــده شــده ،بــه

نفــر از اعضــای هیــات مدیــره انجمــن از صنعت خودرو هســتند

هميــن دليــل اجــراي آن بــدون حمایــت متولیــان ایــن صنعــت

كــه هــر ســه در طراحــي ايــن طــرح نقــش داشــته انــد .در

راه بــه جایــی نمــی بــرد .ایــن کــه چنــد خودروســاز و قطعــه

فراینــد ارزیابــی نیــز حــدود  500ارزیــاب داریــم کــه بیــش از

ســاز تــوان اجــرای ایــن ســند در فعالیــت هــای خــود را داشــته

 200ارزیــاب در حــوزه خــودرو فعــال هســتند .ایــن ارزیابــان

باشــند ضمانــت و کارایــی الزم را نخواهــد داشــت  .هرچنــد که

از شــرکت هــای ایــران خــودرو ،ســایپا ،پــارس خــودرو ،بهمــن

تمرکــز بــر بهبــود در درون خودروســازان و تــک تــک قطعــه

خــودرو ،كرمــان خــودرو  و ســایر شــرکت هــا و انجمــن هــاي

ســازان و ارتقــاء توانمنــدي هــاي هــر يــك از درون مــي توانــد

صنعــت خــودرو هميشــه بــا ارایــه نظــرات خــود مــا را یــاری

زمينــه هــاي رشــد و موفقيــت پايــدار آنهــا را ايجــاد كنــد و

مــی دهنــد.

ايــن رشــد مشــخصا بــر زنجيــره نيــز تاثيــر گــذار خواهــد
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احمد نعمت بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران
دبیر انجمن خودروسازان ایران تشریح کرد:
ارتقای کیفیت در صنعت خودرو در گرو حذف قیمت گذاری
دستوری /زیان تصمیمات دولتی بر پیکره صنعت خودرو
ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو ،تنــوع و توســعه محصــول،

محصــول ،ارتقــای کیفیــت و برنامــه هایــی از ایــن

توانمنــد و مــواردی از ایــن دســت جــز بــا منابــع مالــی و

مصــرف کننــدگان نیــز پایانــی نــدارد و ایــن روزهــا از

تمرکــز بــر تحقیــق و توســعه ،اســتفاده از شــبکه تامیــن
مدیریــت آن و عــزم و اراده مســئوالن محقــق نخواهــد شــد

و در ایــن شــرایط تامیــن خواســته هــای مشــتریان و حرکــت
صنعــت خــودرو در راســتای ایــن نیــاز از درجــه اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت کــه ایــن امــر در ســال های گذشــته و

دســت را انتظــار داشــت .امــا بــا ایــن حــال انتظــارات
صنعــت خــودرو بــه عنــوان یــک صنعــت بــا کیفیــت
پاییــن یــاد مــی شــود .دلیــل اصلــی ایــن ذهنیــت و
اظهــار نظــر مشــتری را چــه مــی دانیــد؟

صنعــت خــودرو بــه عنــوان ســومین صنعــت کشــور بــه لحــاظ

بــا زیاندهــی خودروســازان بــه دلیــل قیمــت گــذاری دســتوری

گــردش مالــی بعــد از صنعــت بانکــداری ونفــت؛ ســال ها اســت

اســت .خودروســازان معتقدنــد تصمیمــات دولــت مبنــی بــر

خودروهــا زیــر قیمــت تمــام شــده هــر ســاله هــزاران میلیــارد

در ســال هــای اخیــر کــه از اثــرات حضــور دولــت در صنعــت

طبیعــی اســت بــا زیاندهــی شــرکت هــای خودروســازی تــوان

نــداده بلکــه منجــر بــه زیاندهــی بیشــتر آن شــده اســت .بــر

از ایــن رو قطعــه ســازان نیــز در حــال زیاندهــی هســتند.

راســتای توســعه محصــول و همچنیــن ارتقــای کیفیــت بایــد

درصــد قیمــت خــودرو را شــامل مــی شــود و اگــر نارضایتــی

دســتوری برداشــته شــود .بــرای آگاهــی از ضــرورت هــای

ســاز و عملکــرد او بــر مــی گــردد .بنابرایــن عمــده ایراداتــی

در ایــن مســیر گفــت و گویــی بــا احمــد نعمــت بخــش ،دبیــر

درب هــا ،فاصلــه درب هــا بــا ســتون هــا کــه بــه قالــب هــای

خوانیــد:

قابــل توجهــی نیســت .بنابرایــن نبایــد اقدامــات خودروســازان

بــه طــور قطــع از صنعــت خودرویــی کــه ایــن روزهــا

دانســت بلکــه بایــد از ابتــدا و در گام نخســت دولــت و وزیــر

دســت بــه گریبــان بــوده و مطالبــات قطعــه ســازان از

هــزاران میلیــارد تومــان زیــان انباشــته بــه خودروســاز تحمیــل

چنــدان طبــق خواســته هــا و برنامــه ریــزی هــا پیــش نرفتــه

کــه گرفتــار شــورای رقابــت شــده و بــا تعییــن قیمــت فــروش

قیمــت گــذاری دســتوری و همچنیــن زدو بندهــای سیاســی

تومــان بــه شــرکت هــای خودروســازی ضــرر وارد شــده اســت.

خــودرو بــوده نــه تنهــا ایــن صنعــت را در مســیر رشــد قــرار

پرداخــت مطالبــات قطعــه ســازان وجــود نخواهــد داشــت و

ایــن اســاس بــرای تحقــق اهــداف برنامــه ریــزی شــده در

قطعــات  86درصــد و بدنــه  ،رنــگ و مونتــاژ نهایــی 14

نقــش دولــت در ایــن صنعــت کمرنــگ و قیمــت گــذاری

در زمینــه کیفیــت خــودرو وجــود دارد  86درصــد بــه قطعــه

ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو و چالــش هــای موجــود

کــه بــه عملکــرد خودروســاز بازمــی گــردد تنظیــم نبــودن

انجمــن خودروســازان ایــران داشــته ایــم کــه در ادامــه مــی

بدنــه مربــوط مــی شــود و یــا رنــگ خــودرو اســت کــه ایــرادات

در زمینــه داخلــی ســازی را دلیلــی بــر کاهــش کیفیــت خودرو

بــا زیــان انباشــته بیــش از  90هــزار میلیــارد تومانــی

صمــت مشــکل قیمــت گــذاری خــودرو را حــل کننــد تــا

آن هــا بــه باالتریــن ســطح رســیده نمــی توان توســعه

نشــود بلکــه خودروســاز ســودی داشــته باشــد تــا بتوانــد از
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آن محــل نیــز ســودی بــه قطعــه ســاز برســاند .طبیعــی اســت

وقتــی قطعــه ســاز از خودروســاز طلبــکار اســت و خودروســاز
حتــی تــوان پرداخــت پــول قطعــات فروختــه شــده بــه قطعــه
ســاز را نــدارد ،نمــی تــوان از او توقــع ارتقــای کیفیــت داشــت

بنابرایــن قیمــت گــذاری اصلــی تریــن مانــع در مســیر ارتقــای

کیفیــت بــوده کــه امیدواریــم در دولــت جدیــد شــجاعت
تصمیــم گیــری ایــن اقــدام وجــود داشــته باشــد.

هــای جدیــد و بــه روز شــاهد تولیــد قطعــه بــا اســتانداردهای
روز خواهیــم بــود کــه ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه ارتقــای

کیفیــت تولیــدات در صنعــت خــودرو خواهــد شــد ضمــن آن
کــه از نظــر نــرم افــزاری نیــز انجمــن ملــی کیفیــت خــودرو
اقــدام بــه تدویــن طــرح ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو

کــرده کــه انجمــن خودروســازان ایــران نیــز در تهیــه و تدویــن
ایــن ســند مشــارکت داشــته و امیدواریــم در صــورت اصــاح

قیمــت گــذاری شــاهد بروزرســانی خطــوط تولیــد و اعمــال

پیشــنهاد خودروســازان بــرای تعییــن قیمــت خــودرو

بندهــای مربــوط بــه ارتقــای کیفیــت در خطــوط تولیــد باشــیم

بارهــا از دولــت درخواســت فــروش بــر اســاس قیمــت خــودرو

داخلــی ســازی نیــز اصــاح خواهــد شــد و در نهایــت مصــرف

پــس از حــذف قیمــت گــذاری دســتوری چیســت؟

در حاشــیه بــازار را مطــرح کــرده ایــم تــا ایــن رانــت موجــود

از بیــن رفتــه و خــودرو تــک نرخــی شــود .در نیــم ســال
نخســت امســال  35میلیــون تقاضــای خــودرو بــرای 480

هــزار خــودرو تحویــل داده شــده وجــود داشــته کــه احتمــال

در ایــن صــورت تصــور کاهــش کیفیــت بــا افزایــش میــزان

کننــده شــاهد بهبــود کیفیــت در صنعــت خــودرو خواهــد بــود.
یکــی از فرضیــات موجــود در خصــوص کاهــش کیفیت

در صنعــت خــودرو حمایــت دولــت و بازارســازی هــای

شــانس برنــده شــدن در قرعــه کشــی را بــه کمتــر از یــک 

انجــام شــده بــرای ایــن صنعــت از ابتــدای فعالیــت

مــی شــود ،در حالــی کــه ســازمان هــای نظارتــی بــر فراینــد

محصــوالت خودروســازان در هــر شــرایطی فراهــم

درصــد رســانده اســت و اتهــام تقلــب نیــز بــه خودروســاز وارد
قرعــه کشــی کنتــرل دارنــد امــا در مقابــل اختــاف قیمــت

بــازار و کارخانــه در برخــی از خودروهــا بــه بیــش از 100
میلیــون تومــان رســیده و باعــث شــده تــا ســرمایه هــای
ســرگردان کــه بالــغ بــر  4میلیــون میلیــارد تومــان اســت

وارد بــازار خــودرو شــود .ایــن شــرایط در حالیســت کــه در

صــورت مجــوز فــروش خــودرو بــر اســاس قیمــت حاشــیه

بــازار بــازار داده شــود  80درصــد تقاضاهــا کاهــش یافتــه و
خــودرو نیــز از دو نرخــی بــودن خــارج مــی شــود ،در ایــن
شــرایط خودروســاز از زیاندهــی خــارج و بــه ســوددهی مــی
رســد و مــی توانــد بخشــی از ایــن ســوددهی را در اختیــار
قطعــه ســاز قــرار دهــد کــه در ایــن شــرایط امــکان ارتقــای

کیفیــت در صنعــت قطعــه و خــودرو بــه لحــاظ ســخت افــزاری
و نــرم افــزاری نیــز وجــود خواهــد داشــت .در حــال حاضــر

برخــی از ماشــین آالت خطــوط تولیــد قطعــه ســازان بــه 20
ســال گذشــته بــاز مــی گــردد کــه ایــن موضــوع منجــر بــه بــی

کیفیتــی مــی شــود امــا در صــورت تولیــد قطعــه بــا دســتگاه
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تاکنــون بــوده اســت بــه طــوری کــه زمینــه فــروش
بــوده و ایــن رونــد باعــث شــده تــا آن هــا برنامــه
جامعــی بــا هــدف ارتقــای کیفیــت در ایــن صنعــت

نداشــته باشــند .آیــا موافــق ایــن فرضیــه هســتید؟
بــه شــدت ایــن موضــوع را رد مــی کنــم در ایــن ســال هــا
دولــت نــه ارز ارزان قیمــت و  ارز ترجیحــی بــه صنعــت خــودرو
اختصــاص داده و نــه بازارســازی بــرای ایــن صنعــت کــرده و
حتــی بــا دســتورات خــود مبنــی بــر راه انــدازی ســایت هــای
تولیــد خــودرو در کشــورهایی همچــون ونزوئــا و ســنگال نیــز
زیــان هــای هنگفتــی بــه خودروســازان وارد کــرده اســت .
بــرای نمونــه پــس از صــرف هزینــه هــای هنگفــت در ســنگال
در نهایــت متوجــه شــدند کــه ســنگال برقــی بــرای راه انــدازی
کارخانــه نــدارد در همیــن حــال برخــی از نماینــدگان مجلــس
دوره هــای گذشــته ،بــر راه انــدازی خطــوط تولید در شهرســتان
هــای خــود تاکیــد داشــتند کــه ایــن مــوارد از اثــرات ســهم دولت
در صنعــت خــودرو بــوده کــه بــا سیاســت گــذاری اشــتباه زیــان
هــای میلیــاردی بــه خودروســازان تحمیل شــده اســت.

اگــر امــروز واردات خــودرو ممنــوع اســت بــه دلیــل حمایــت

درصــد درآمــد حاصــل از فــروش خــودرو را بــه تحقیــق و توســعه

از صنعــت خــودرو نبــوده بلکــه بــه دلیــل کمبــود منابــع ارزی

اختصــاص دهــد  .خودروســازان معتقــد بــه افزایــش بودجــه بــه

اســت ایــن در حالیســت کــه بــه دفعــات نظــر خــود را مبنــی

مراکــز تحقیــق و توســعه و مهندســان ایــن حــوزه هســتند امــا

بــر آزادســازی واردات خــودرو در مقابــل معافیــت صنعــت

ایــن امــر مســتلزم خــروج آن هــا از زیاندهــی اســت.

خــودرو از قیمــت گــذاری دســتوری را در رســانه هــا و حتــی
در کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس اعــام و تاکیــد کــرده

بــه کیفیــت صنعــت خــودرو چــه نمــره ای مــی دهیــد

ایــم کــه فــروش خــودرو در بــورس هــم پاســخگو نبــوده و چــاره

و آیــا خودروهــای ایرانــی را بــا کیفیــت مــی دانیــد؟

کار نیســت .بنابرایــن آزادســازی قیمــت و حتــی کاهــش تعرفــه

بســتگی بــه نــوع خــودرو دارد و شــرکت بازرســی کیفیــت و

واردات همــواره از خواســته هــای خودروســازان و بــه ویــژه انجمن

اســتاندارد بــر اســاس معیارهــا نســبت بــه اختصــاص ســتاره

خودروســازان ایــران بــوده اســت .در پایــان ســال گذشــته زیــان

هــای کیفــی بــه خودروهــا اقــدام مــی کنــد بنابرایــن گرفتــن

انباشــته ایــران خــودرو بــه  15هــزار و  500میلیــارد تومــان ایران

میانگیــن کیفیــت کار درســتی نیســت امــا بــه طــور قطــع مــی

خــودرو و ســایپا نیــز بــه میــزان کمتــر رســیده بنابراین ایــن روند

تــوان کیفیــت بــه مراتــب بهتــری بــه شــرط اصــاح مــدل

نشــان مــی دهــد نــه تنهــا حمایتــی از صنعــت خــودرو نســبت به

قیمــت گــذاری خواهیــم داشــت.با تــک نرخــی شــدن قیمــت

ســایر صنایــع نشــده بلکــه بــا تصمیمــات دولتــی ظلــم بزرگی به

هــا در بــازار خــودرو ،خودروســازان بایــد بــرای خریــداران فــرش

ایــن صنعــت شــده اســت.

قرمــز پهــن کننــد زیــرا بــا ایــن مــدل فــروش هجــوم خریــدار

نبــود تنــوع در صنعــت خــودرو و تــوان ایجــاد

کاهــش یافتــه و رانــت از بیــن مــی رود و همزمــان بــا کاهــش
تقاضــا در بــازار خــودرو ،خودروســاز ناگزیــر بــه ارتقــای کیفیــت

تغییــرات بنیادیــن بــا طراحــی پلتفــرم هــای جدیــد

محصــوالت و تنــوع آن هــا خواهــد بــود.

ذهنیــت ایجــاد شــده مبنــی بــر بــی کیفیتــی در

تدویــن طــرح و اســنادی همچــون طــرح ارتقــای

و معرفــی محصــوالت جدیــد را تــا چــه انــدازه در
صنعــت خــودرو موثــر مــی دانیــد؟ آیــا اختصــاص

بودجــه بیشــتر بــه مراکــز تحقیقــات و نــوآوری مــی
توانــد کیفیــت باالتــر در صنعــت خــودرو را محقــق

کیفیــت در صنعــت خــودرو را تــا چــه انــدازه در

مســیر ارتقــای کیفیــت موثــر مــی دانیــد؟

از وزیــر صمــت خواســتار راه انــدازی دوبــاره شــورای سیاســت

کنــد؟

گــذاری صنعــت خــودرو کــه از زمــان مرحــوم دکتــر نــژاد

طراحــی پلتفــرم نیازمنــد هــزاران میلیــارد تومــان بودجــه اســت

حســینیان برپــا شــده بــود ،شــده ایــم کــه در صــورت احیــای این

البتــه ایــران خــودرو و ســایپا بــه تازگــی نســبت بــه ارایــه

شــورا ،طــرح ارتقــای کیفیــت کــه توســط انجمــن ملــی کیفیــت

محصــوالت جدیــد تــارا و شــاهین اقــدام کردنــد کــه از تــاش

بــه تدویــن رســیده را مــی تــوان در شــورای سیاســت گــذاری

خودروســازان بــرای تنــوع تولیــد حکایــت دارد .امــا وقتــی

بــا حضــور انجمــن هــای تخصصــی ارایــه و بررســی و در صــورت

خودروســاز بــا زیــان مواجــه اســت نمــی توانــد بــه تنــوع تولیــد

تاییــد ،شــرکت هــای قطعــه ســازی نیــز بــرای شــرکت در اجرای

و اختصــاص بودجــه بــه طراحــی اقــدام کنــد کــه ایــن موضــوع

ایــن طــرح ملــزم شــوند کــه در صــورت تحقــق می تــوان امیــدوار

بــاز هــم بــه موضــوع قیمــت گــذاری بــر مــی گــردد .خودروســاز

بــه بهبــود کیفیــت در صنعــت قطعــه ســازی باشــیم.

بایــد از زیــان خــارج شــود تــا ماننــد ســایر کشــورها  3تــا 5
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محمدرضا نجفی منش
رییس انجمن صنایع همگن ،نیرو محرکه و قطعه سازی
رییس انجمن صنایع همگن ،نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید کرد:
شائبه بی کیفیتی در صنعت خودرو با جوسازی مخالفان تولید
بــدون شــک یکــی از عوامــل موثــر در ارتقــای کیفیــت هــر

بــه واســطه عــدم برنامــه ریــزی هــای پیشــین وجــود

قاعــده نــه تنهــا در صنعــت خــودرو مســتثنی نبــوده بلکــه

ریــزی بــا هــدف ارتقــای ایــن صنعــت در حــال حاضــر

ســهم را در ارتقــای کیفیــت صنعــت خــودرو خواهــد داشــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه نخســتین اســتانداردهای  9002در

صنعتــی توجــه بــه زنجیــره تامیــن آن خواهــد بــود و ایــن

دارد .وضعیــت کیفیــت در صنعــت قطعــه و برنامــه

اهمیــت ایــن زنجیــره بــه انــدازه ای اســت کــه بیشــترین

چگونــه اســت؟

تولیــد قالــب بــا اســتانداردهای بــه روز و اســتفاده از مــواد
اولیــه بــا کیفیــت در تولیــد قطعــه از اصلــی تریــن عواملــی
اســت کــه کیفیــت در صنعــت قطعــه را محقــق خواهــد کــرد و
حــال اگــر بــه هــر دلیلــی یکــی از ایــن مــوارد نادیــده گرفتــه
شــود بالطبــع اثــرات ســویی در تولیــد محصــول نهایــی خواهــد
داشــت .هرچنــد در حــال حاضــر ایرادهایــی بــه صنعــت قطعــه
و اســتفاده از قطعــات کــم کیفیــت و دارای ایــراد بــر اســاس
اجــازه ارفاقــی گرفتــه مــی شــود امــا قطعــه ســازان بــا رد ایــن
اظهــارات معتقدنــد اســتانداردهای اخــذ شــده از ســوی قطعــه
ســازان در ردیــف اســتانداردهایی اســت کــه ســایر صنایــع
هنــوز موفــق بــه اخــذ آن نشــده انــد و ایــن نشــان از توجــه
ایــن صنعــت بــه اســتاندارد و موضــوع کیفیــت اســت .بــرای
آگاهــی از ضــرورت هــای تحقــق ارتقــای کیفیــت در صنعــت
قطعــه گفــت و گویــی بــا محمدرضــا نجفــی منــش ،رییــس
انجمــن صنایــع همگــن ،نیرومحرکــه و قطعــه ســازی داشــته
ایــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد:
بررســی تاریخچــه شــکل گیــری صنعــت قطعه نشــان
مــی دهــد کــه ایــن صنعــت در گــذر زمــان و بــر
حســب نیــاز خودروســازان بــه صــورت اتفاقــی شــکل
گرفــت از ایــن رو شــائبه بــی کیفیتــی در ایــن صنعــت
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صنعــت قطعــه اخــذ شــده و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه
صنعــت قطعــه همــواره توجــه ویــژه بــه موضــوع اســتاندارد و
کیفیــت را داشــته اســت ایــن شــرایط در حالیســت کــه باقــی
صنایــع بعدهــا اقــدام بــه اخــذ اســتاندارد کردنــد در همیــن
حــال نخســتین اســتاندارد ایــزو  14000نیــز توســط قطعــه
ســازی در ایــران اخــذ شــد کــه مجموعــه ایــن اقدامــات نشــان
از توجــه قطعــه ســازی بــه موضــوع اســتاندارد دارد بنابرایــن
ایــن کــه صنعــت قطعــه در زمینــه ارتقــای کیفیــت کاری
نکــرده را رد مــی کنیــم .کیفیــت همانگونــه کــه از نــام آن
مشــخص اســت و در تعریــف آن آمــده یــک هــدف نیســت بلکه
یــک راه بــی پایــان اســت و بایــد همــواره در ایــن راه قــدم
برداشــت و بــه نقطــه باالتــر رســید .ایــن راه هیــچ گاه بــه
پایــان نمــی رســد زیــرا کمــال مطلــق وجــود خداونــد اســت
بنابرایــن هیــچ وقــت بــه کمــال مطلــق نخواهیــم رســید .بــر
اســاس تاکیــد آمــوزه هــای دینــی امــروز بایــد بهتــر از دیــروز
باشــد بــر اســاس نظریــه کالــزون نیــز بهبــود مســتمر بایــد
همــواره مدنظــر قــرار گیــرد بنابرایــن پیشــگامی صنعــت قطعــه
در ارتقــای کیفیــت صنعــت خــودرو تاکیــد درســتی اســت و
بــرای رســیدن بــه نقطــه هــدف گــذاری شــده بایــد خودروســاز
خواســتار بهبــود مســتمر کیفیــت در شــبکه تامیــن باشــد.

بــه نظــر شــما چــرا در چنــد ســال اخیــر و همزمــان

کافــی از او ســاقط مــی شــود بنابرایــن در صــورت اصــاح رونــد

بــا افزایــش داخلــی ســازی واژه بــی کیفیتــی در

قیمــت گــذاری خــودرو شــاهد ارتقــای کیفیــت و همچنیــن

صنعــت خــودرو پررنــگ شــد؟

توســعه کیفــی و کمــی محصــول خواهیــم بــود .بنابرایــن در

در کشــور مــا از گذشــته تاکنــون قشــری وجــود دارنــد کــه

حقیقــت قیمــت گــذاری دســتوری خودزنــی در صنعــت خودرو

اعتقــادی بــه ســاخت داخــل و حمایــت از تولیــد داخــل

خواهــد بــود و هرچنــد تحریــم هــا نتوانســت ایــن صنعــت را

ندارنــد و بــه هــر دری مــی زننــد تــا تولیــد را تختطئــه کــرده

بــه تعطیلــی بکشــاند امــا بــا قیمــت گــذاری دســتوری ایــن

و بــه ســراغ واردات برونــد .در حالــی بــی کیفیتــی در صنعــت

صنعــت رو بــه نابــودی مــی رود.

خــودرو و بــه ویــژه قطعــه ســازان ،در حالــی مــورد تاکیــد
قــرار مــی گیــرد کــه همزمــان بــا ورود رنــو 60 ،قطعــه ســاز
بــه عنــوان همــکار رنــو انتخــاب شــدند کــه فعالیــت آن هــا در
رده بیــن المللــی ارزیابــی  و حتــی برخــی از قطعــات آن هــا
صــادر شــد و قــرار بــود رونــد صــادرات آن هــا ادامــه یابــد کــه
بــا بــر هــم خــوردن برجــام ایــن امــر وارد فــاز عملیاتــی نشــد.
ارزیابــان قطعــه ســازان ایرانــی نیــز بــر اســاس اســتانداردهای

از منظــر تولیــد بــرای حــذف شــائبه هــای بــی
کیفیتــی در صنعــت خــودرو و تحویــل محصــول
نهایــی بــدون هیــچ ایــراد بــه مصــرف کننــده و
همچنیــن قــرار گرفتــن همــه خودروهــا در باالتریــن
ســطح ســتاره هــای کیفــی الزم اســت چــه اقداماتــی
انجــام شــود؟

بیــن المللــی عمــل شــد و قطعــه ســازان توانمنــد موفــق بــه

اصــاح فضاســازی هــای انجــام شــده بــر علیــه صنعــت خــودرو

قــرار گرفتــن در ردیــف قطعــه ســازان همــکار رنــو شــدند

در داخــل کشــور ناشــی از اینســت کــه بــه دلیــل شــرایط ارزی

بنابرایــن بــی کیفیتــی در صنعــت خــودرو و بــه دنبــال آن

کشــور امــکان واردات خــودرو میســر نیســت ایــن در حالیســت

قطعــه ،محلــی از اعــراب نــدارد و قطعــه ســازان در حــال

کــه یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای از بیــن بــردن ایــن شــائبه

تــاش و بهبــود و توســعه کار خــود هســتند.

هــا ،آزادســازی واردات خــودرو اســت در ایــن شــرایط کســانی
کــه تمایــل بــه خریــد خــودروی خارجــی دارنــد دســت از آزار

یکــی از موانــع توجــه بــه ارتقــای کیفیــت و همچنیــن

صنعــت خــودرو و فضاســازی علیــه ایــن صنعــت برمیدارنــد که

توســعه محصــول از نظــر کارشناســان صنعت خــودرو،

تجربــه ایــن شــرایط در زمــان آزادســازی واردات وجــود دارد

قیمــت گــذاری دســتوری عنــوان مــی شــود تــا چــه

و ایــن تجربــه نشــان مــی دهــد هــر زمــان ایــن محدودیــت

انــدازه ایــن موضــوع را بــه عنــوان یکــی از موانــع

ایجــاد شــده فشــارها بــر صنعــت خــودرو افزایــش یافتــه و

ارتقــای کیفیــت مــی دانیــد؟

رســانه هــا نســبت بــه تولیــد داخــل و صنعــت خــودرو بــی

قیمــت گــذاری دســتوری در عمــل باعــث وارد آمــدن ضربــه

انصافــی کــرده انــد  .

هولناکــی بــه ایــن صنعــت شــده و خودروســازان بــه دلیــل
زیــان انباشــته فــراوان ،تــوان پرداخــت مطالبــات قطعــه

آیــا بــه طــور کلــی بــی کیفیتــی در صنعــت خــودرو

ســازان را ندارنــد و ایــن امــر باعــث شــده قطعــه ســاز هــر

را رد مــی کنیــد؟

روز بیشــتر از قبــل غــرق کمبــود نقدینگــی شــود و فرصــت
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موضوعــی تحــت عنــوان بــی کیفیتــی در صنعــت خــودرو

سیاســت گــذاری بــا هــدف ارتقــای کیفیــت مــی توانــد نقشــه

وجــود نــدارد چــرا کــه در صنعــت خــودرو اســتانداردهایی

راه باشــد امــا الزم اســت سیاســت هــای تشــویقی و تنبیهــی

تعریــف شــده و خــودرو در صــورت دارا نبــودن این اســتانداردها

نیــز در ایــن مســیر بــه کار گرفتــه شــود کــه ایــن سیاســت هــا

اجــازه خــروج از خــط تولیــد را نخواهــد داشــت امــا بایــد ایــن

از جریمــه تــا سیاســت گــذاری را در بــر مــی گیــرد بنابرایــن

موضــوع را در نظــر گرفــت کــه بــدون شــک خــودروی پرایــد،

بایــد کار را بــا ابزارهــای تشــویق و تنبیــه پیــش بــرد.

مرســدس بنــز نخواهــد شــد امــا اســتانداردهای تعریــف شــده
بــرای پرایــد را بــرآورده مــی کنــد.
عــدم تنــوع محصــول در صنعــت خــودرو در ســال
هــای گذشــته و تکیــه بــر تولیــد پلتفــرم هــای
قدیمــی بــه دلیــل نداشــتن بودجــه و دانــش را تــا
چــه انــدازه در ایجــاد تصــور بــی کیفیتــی و مطابــق
نبــودن بــا اســتانداردهای بیــن المللــی موثــر مــی
دانیــد؟
یکــی از چالــش هــای صنعــت خــودرو در کنــار قیمــت گــذاری
دســتوری ،مدیریــت دولتــی در ایــن صنعــت اســت اگــر
شــرکت هــای خودروســاز داخلــی از ابتــدا در اختیــار بخــش
خصوصــی قــرار گرفتــه بــود در حــال حاضــر از کــره ای هــا
هــم جلوتــر بودیــم.
مدیــر دولتــی همیشــه نگــران تغییــرات وزارتخانــه اســت چــرا
کــه بــا هــر تغییــر وزیــر ،تصمیمــات تغییــر خواهــد کــرد
بنابرایــن بــرای ایــن کــه ایــن صنعــت راه رســتگاری خــود را
پیــدا کنــد بایــد دولــت از مدیریــت صنعــت خــودرو دســت
بکشــد و اختیــار ایــن صنعــت را بــه ســهامداران بدهــد و دولــت
نیــز هرچــه ســریع تــر نســبت بــه واگــذاری ســهام تحــت
مدیریــت خــود اقــدام کنــد.
تدویــن طــرح ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو
در بــروز کــردن واحدهــا و ایجــاد تمایــل در ارتقــای
کیفیــت تــا چــه انــدازه مــی توانــد تاثیرگــذار باشــد؟
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شــامل ســهام داران ،مشــتریان و مصــرف کننــدگان ،تامیــن کننــدگان و شــرکا ،کارکنــان ،جامعــه و محیــط زیســت (شــکل  )1از
طریــق توجــه بــه موضــوع کیفیــت و ارتقــا بهــره وری از نــگاه آنهــا مــی باشــد .لــذا ضــروری اســت بنگاههــای اقتصــادی ،کســب
و کار خــود را بــر مبنــای تحقــق کیفیــت از ابعــاد مختلــف طــرح ریــزی نماینــد.

شکل   -1خانه رشد و توسعه پایدار کسب و کار

بــر ایــن اســاس مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد (یزدتایــر) در مســیر تعالــی و بالندگــی ،طــی  30ســال اخیــر همــواره تــاش
نمــوده در راســتای پاســخ گویــی بــه نیازهــا و انتظــارات مشــتریان ،مصــرف کننــدگان و ســایر ذینفعــان خــود بــا بهرهگیــری از
دانــش فنــی و فنــاوری هــای روز دنیــا و جــاری ســازی نقشـهراه ســرآمدی ( شــکل  )2شــامل طــرح ریــزی و جــاری ســازی  نظــام
کنتــرل کیفیــت ،تضمیــن کیفیــت ،مدیریــت کیفیــت جامــع ( ،)TQMبهبــود و توســعهی زیرســاخت هــای کســب موفقیــت پایــدار
و ســرآمدی ،اقــدام بــه توســعه و بهبــود کســب وکار خــود و ارائــه محصــوالت و خدمــات بــا کیفیــت نمایــد؛ تــا در راســتای تحقــق
چشــم انــداز و ماموریــت خــود مبنــی بــر ســازمانی پیشــرو در صنعــت تایــر ایــران گام بــردارد.

شکل  - 2نقشه راه سرآمدی مجتمع صنایع الستیک یزد
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لــذا مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد در مســیر تحقــق چشــم انــداز خــود ،با هــدف مدیریــت بهبــود و توســعهی متــوازن کســب وکار و
دســت یابــی بــه رضایــت تمامــی ذینفعــان در مســیر تعالــی و بالندگــی از ســال  1392اقــدام بــه  بهرهگیــری از مــدل جایــزه ملــی
کیفیــت ایــران ( )INQAبــه عنــوان ابــزاری جهــت رصــد رشــد و ارتقــای کیفیــت در تمــام ابعــاد کســب وکار نمــوده اســت .ایــن مــدل
بــا توجــه بــه ماهیــت وجــودی خــود ( شــکل   )3مبنــی بــر درنظرگرفتــن ابعــاد مختلــف کســب وکار شــامل :رهبــری و مدیریــت،
فرآیندهــا ،منابــع ،کارکنــان و نتایــج مشــتریان و مصــرف کننــدگان ،نتایــج عملکــردی و نتایــج جامعــه و محیــط زیســت و همچنیــن
نقــش یادگیــری ،خالقیــت و نــوآوری توانســته اســت  معیارهــای مناســبی را جهــت توســعه و بهبــود متــوازن کســب و کار در اختیــار
ســازمان قــرار دهــد.

شکل  -3مدل جایزه ملی کیفیت ایران ()INQA

مطابــق ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه  طــی ســال هــای  1392الــی  ، 1398حرکــت بــا اســتفاده از مــدل جایــزه ملــی کیفیــت
ایــران ( )INQAبطــور کلــی دســت آوردهــا و نتایــج زیــر را بــرای ســازمان بــه همــراه داشــته اســت:
حــوزه رهبــری :توســعه و بهبــود مدیریــت برنامهریــزی راهبــردی ،توســعه و بهبــود ارزش هــای ســازمانی ،توســعه و بهبــود
فرهنــگ یادگیــری ،خالقیــت و نــوآوری.
حــوزه منابــع :توســعه و بهبــود مکانیــزم هــای ارزیابــی و رتبــه بنــدی تامینکننــدگان و شــرکا ،بهبــود نظــام مدیریــت
تکنولــوژی ،توســعه و بهبــود مکانیــزم هــای مدیریــت دانــش.
حــوزه فرآیندهــا :توســعه و بهبــود مدیریــت فرآیندهــای ســازمانی ،توســعه و بهبــود مدیریــت پــروژه هــای ســازمانی ،بهبــود
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان  و مصــرف کننــدگان.
حــوزه کارکنــان :توســعه و بهبــود مکانیــزم هــای نظرســنجی و ارزیابــی عملکــرد کارکنــان ،توســعه و بهبــود کمیتههــای کاری،
طــرح ریــزی نظــام مدیریــت شایســتگی
حــوزه نتایــج مشــتریان و مصــرف کننــدگان ،نتایــج عملکــردی و نتایــج جامعــه و محیــط زیســت :توســعه و بهبــود
شــاخص هــای برداشــتی و عملکــردی ،توســعه و بهبــود منطــق هــدف گــذاری شــاخص هــا  ،توســعه و بهبــود مکانیــزم هــای
تجزیــه و تحلیــل شــاخص هــا.
لــذا بــا توجــه بــه نتایــج و تجربــه کســب شــده طــی ایــن ســال هــا توســط مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد بــه تمــام رهبــران
کســب وکارهــا پیشــنهاد میشــود تــا جهــت اســتمرار رشــد متــوازن و تعالــی کســب وکار خــود از  مــدل جایــزه ملــی کیفیــت
ایــران ( )INQAبــه عنــوان الگــو و ابــزاری جهــت توســعه و بهبــود مــدل کســب وکار خــود بهــره ببرنــد.

29

عباسعلی غیاثی
دبیر انجمن خدمات پس از فروش ایران
دبیر انجمن خدمات پس از فروش ایران اعالم کرد:
رشد شاخص های کیفی در خدمات پس از فروش/
نمره قبولی خودروسازان با روش های جدید ارایه خدمات
رضایــت مشــتریان از کیفیــت خدمــات پــس از فــروش نقــش

بــی کیفیــت شــناخته شــود ،کاســتی هــای موجــود

هــا ایفــا مــی کنــد و از آن جــا کــه خدمــات پــس از فــروش

بــر اســاس اســتانداردهای روز اســت .در حــال حاضــر

اســتراتژیک و بســیار مهمــی در موفقیــت و ســودآوری شــرکت
یکــی از شــاخص هــای کیفیــت در صنعــت خــودرو بــه شــمار

مــی رود بــا تغییــر رویکــرد خودروســازان در ایــن حــوزه و

در زمینــه ارایــه خدمــات پــس از فــروش مناســب

وضعیــت ارایــه خدمــات در ایــن صنعــت تــا چــه
انــدازه بــا اســتانداردهای جهانــی متفــاوت اســت؟

ارایــه خدمــات جدیــد منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی

ارزیابــی هــای انجــام شــده از خدمــات پــس از فــروش شــرکت

بازرســی و کیفیــت اســتاندارد دریافــت کنــد .کاهــش قطعــه

اســتاندارد و بــر اســاس اســتانداردهای تعریــف شــده انجــام

در ســال هــای گذشــته بــه واســطه عوامــل گوناگونــی همچــون

هــای خودروســازی نشــان مــی دهــد در ســال گذشــته بــا

کننــدگان شــده بــود .از آن جــا کــه خودروســازان در تــاش

شــاخص خدمــات پــس از فــروش بــوده ایــم بنابرایــن مــی

تمرکــز بــر نمایندگــی هــای ارایــه خدمــات توانســته انــد

ســال 98همــراه بــا رشــد دانســت .بازرســی هــای ســال 1400

و اپلیکیشــن هــای جدیــد ارایــه خدمــات را طراحــی و اجــرا

اعــام مــی شــود امــا شــواهد نشــان مــی دهــد کــه خدمــات

شــاخص هــای کیفیــت در بخــش خدمــات پــس از فــروش

از وضعیــت بهتــری برخــوردار باشــد.

خــودرو همچنــان در اذهــان پررنــگ اســت از ایــن رو بــرای

رشــد اتفــاق افتــاده را ناشــی از چــه موضوعــی مــی

بهبــود آن گفــت و گویــی بــا عباســعلی غیاثــی ،دبیــر انجمــن

بــه مراتــب آســان تــر شــده یــا ارایــه خدمــت از

مــی خوانیــد:

بــوده اســت؟

توانســته در ســال هــای گذشــته نمــره قبولــی از شــرکت

هــای خودروســازی از ســوی شــرکت بازرســی کیفیــت و

و خــواب خــودرو در واحدهــای ارایــه خدمــات پــس از فــروش

مــی شــود بنابرایــن آدیــت و ارزیابــی ایــن شــرکت از شــرکت

تحریــم یکــی از دالیلــی بــود کــه منجــر بــه نارضایتــی مصــرف

وجــود همــه مشــکالت و نقــص هــای موجــود ،شــاهد رشــد

بــرای بهبــود ارتقــای کیفیــت در ایــن صنعــت هســتند بــا

تــوان کیفیــت در ایــن بخــش را در ســال  99نســبت بــه

ضمــن بهبــود ایــن شــرایط و کاهــش نارضایتــی  ،روش هــا

نیــز ظــرف دو مــاه آینــده آغــاز و نتایــج آن در پایــان ســال

کننــد کــه آمــار نشــان مــی دهــد ایــن مــوارد منجــر بــه رشــد

پــس از فــروش در ســال جــاری نیــز نســبت بــه ســال گذشــته

شــده اســت ،امــا بــا ایــن حــال تصــور بــی کیفیتــی در صنعــت

آگاهــی از دالیــل بــه وجــود آمــدن ایــن ذهنیــت و راهکارهــای

خدمــات پــس از فــروش ایــران انجــام داده ایــم کــه در ادامــه

یکــی از ایــرادات اساســی در صنعــت خــودرو و
عواملــی کــه باعــث شــده تــا بــه عنــوان یــک صنعت

دانیــد؟ آیــا تامیــن قطعــه نســبت بــه ســال گذشــته

شــرکت هــای خودروســازی بــا تغییراتــی همــراه
بلــه بــدون شــک در ســال جــاری شــاهد تغییــر در ارایــه
خدمــات از ســوی شــرکت هــای خودروســاز بودیــم و زمانــی
کــه رضایــت مشــتری افزایــش مــی یابــد  ،اعــداد در حــوزه
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خدمــات پــس از فــروش تغییــر مــی کنــد کــه ایــن رونــد

خــودرو فعــال بــوده انــد امــا اگــر خودرویــی بــه ذات با مشــکل

حاکــی از تغییــر و بهبــود خدمــات اســت  .بررســی آمــار نشــان

مواجــه باشــد ارایــه خدمــات پــس از فــروش عالــی هــم نمــی

مــی دهــد پیــش از ایــن بیشــترین نارضایتــی در حــوزه تامیــن

توانــد رضایــت منــدی ایجــاد کنــد .بنابرایــن در دســترس

قطعــه و کمبــود آن بــود امــا هــم اکنــون هرچنــد نمــی تــوان

بــودن قطعــه و وفــور آن و همچنیــن آمــوزش و بــه روز کــردن

ادعــا کــرد بیــش از گذشــته نســبت بــه واردات قطعــه اقــدام

تعمیــرکاران بــا دوره هــای آموزشــی و اســتانداردهای جدیــد

مــی شــود امــا شــرکت هــا در زمینــه ارایــه خدمــات پــس از

و بــه روز مــی توانــد در تصــور مشــتری از صنعــت خــودرو

فــروش و معرفــی اپلیکیشــن هــا تمهیداتــی اندیشــیده انــد کــه

و رضایتمنــدی آن موثــر باشــد و خــاف ایــن موضــوع نیــز

در نهایــت رضایــت مشــتریان را بــه همــراه داشــته اســت چــرا

مصــداق خواهــد داشــت بــه طــوری کــه اگــر تعمیــرکار آشــنا

کــه بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه در حــوزه خدمــات پــس

بــه کار باشــد و در کنــار آن کمبــود قطعــه وجــود نداشــته

از فــروش تنهــا رضایــت مشــتری شــرط اســت  .

باشــد در بســیاری از مــوارد کمبودهــای کیفــی پوشــیده داده

آیــا نقــش خدمــات پــس از فــروش نامناســب در ســال
هــای گذشــته را در بــی کیفیــت خوانــدن صنعــت

خــودرو در ســال هــای گذشــته ســهیم مــی دانیــد ؟
متاســفانه در حــال حاضــر تصــور مــردم نســبت بــه صنعــت
خــودرو تصــور درســتی نیســت و ایــن کــه ایــن تصــور تــا

خواهــد شــد  .
در ســخنان خــود بــه تصــور بــد مــردم از صنعــت
خــودرو و بــی کیفیتــی در خدمــات پــس از فــروش
اشــاره کردیــد .ایــن تصــور از کجــا خــراب شــد و ایــن
ذهنیــت چگونــه اصــاح مــی شــود؟

چــه انــدازه واقعــی اســت ،بحــث جداگانــه ای اســت .ســال

ایــن موضــوع چنــدان ریشــه یابــی نشــده بــا ایــن کــه از ســال

هــا اســت هرکــس کــه بــه دنبــال کســب شــهرت و مطــرح

هــا پیــش اظهــارات غیرکارشناســی مطــرح بــود امــا بــه نظــر

شــدن نــام خــود در رســانه هــا اســت ،نســبت بــه اظهارنظــر

مــی رســد نارضایتــی مــردم از مراجعــه بــه تعمیــرگاه هــا و

در خصــوص صنعــت خــودرو اقــدام و علیــه ایــن صنعــت نظــر

زمزمــه هــای حــذف قطعــات اصلــی از روی خــودرو و تعویــض

مــی دهــد ایــن در حالیســت کــه در همــه صنایــع از جملــه

آن بــا قطعــات تقلبــی دلیــل اصلــی اظهــارات مطــرح شــده

دارو بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه هســتیم امــا هیــچ کــس

در زمینــه خدمــات پــس از فــروش نامناســب باشــد ،ایــن

در خصــوص ایــن صنعــت و صنایــع مشــابه اظهارنظــری نمــی

در حالیســت کــه بایــد ابتــدا بررســی الزم انجــام و مشــخص

کنــد .ایــن شــرایط در حالیســت کــه صنعــت خــودرو در چنــد

شــود کــه ایــن کار بــرای تعمیــرکار بــه صرفــه خواهــد بــود

وقــت اخیــر بــا تحریــم هــای ظالمانــه دســت و پنجــه نــرم

یــا خیــر  .استانداردســازی تعمیــرگاه هــا از ســال  77آغــاز

کــرده وهمــواره در شــرایط تحریمــی بــه ســر بــرده و بــا وجــود

شــده و هرچنــد مالــک و تعمیــرکار جــدا از یکدیگرهســتند

آن کــه آن چــه از دســتش برآمــده انجــام داده امــا بــاز هــم

امــا تعمیــرکاران زیــر ذره بیــن قراردارنــد و بــا دوربیــن کنتــرل

مــورد هجمــه قــرار مــی گیــرد .

مــی شــوند امــا بــا ایــن حــال ایــن امــکان وجــود دارد کــه از

بنابرایــن حتــی در بخــش هایــی ارایــه خدمــات پــس از فــروش

 100هــزار مــورد یــک مــورد اتفــاق افتــاده باشــد بنابرایــن

بهتــر هــم تــوان اصــاح وضعیــت و ذهنیــت هــای موجــود در

ایــن ذهنیــت وجــود دارد کــه ایــن موضــوع را کســانی دامــن

زمینــه بــی کیفیتــی خــودرو را نــدارد .از ســال  62برخــی

زدنــد کــه خواســتار عــدم مراجعــه مــردم بــه نمایندگــی هــا

از شــرکت هــای ارایــه خدمــات پــس از فــروش در صنعــت

بودنــد.
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هــم اکنــون خودروســازان در حــال طراحــی پلتفــرم
و تنــوع محصــول هســتند و شــکل ارایــه خدمــات
پــس ازفــروش در شــرکت ها نیــز متفــاوت از گذشــته

اســت ،امــا بــاز هــم انتظــارات مصــرف کننــدگان

تامیــن نمــی شــود دلیــل ایــن رونــد چیســت؟

بــا تحویــل یــک خــودرو انتظــار بــرای کارایــی آن بــا توجــه
بــه مبلــغ پرداختــی وجــود دارد امــا همیشــه اعتــراض بــرای

الزم را انجــام دهنــد تــا اگــر ایــن صنــف ملــزم بــه دریافــت
مالیــات اســت ،باقــی واحدهــا نیــز ایــن عــدد را دریافــت کننــد
تــا تصــور گرانفروشــی در حــوزه خدمــات پــس از فــروش از
بیــن بــرود.
در حــال حاضــر در زمینــه خدمــات پــس از فــروش تــا

چــه انــدازه بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه داریم؟

محصــوالت ایرانــی اســت بــا ایــن کــه نگاهــی بــه مراجعــه بــه

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــه رتبــه بندی شــرکت بازرســی

تعمیــرگاه هــا بــرای تعمیــر خودروهــای خارجــی احتمــال

اســتاندارد و کیفیــت مراجعــه کنیــد ایــن در حالیســت کــه

خرابــی خودروهــای صفــر کیلومتــر خارجــی و مونتــاژی نیــز

هدفگــذاری بــرای افــق  1404انجــام و جایــگاه خدمــات در

وجــود دارد.

صنعــت خــودرو مشــخص شــده اســت.

قطعــه ســازان در حــال حاضــر بــر روی کیفیــت کار کــرده انــد
و خودروســاز و خدمــات نیــز در حــال بهبــود رونــد تولیــد و
ارایــه خدمــات هســتند امــا بــه نظــر مــی ردس حــوزه خدمــات

بــه کیفیــت در صنعــت خــودرو چــه نمــره ای مــی
دهیــد؟

مــورد ظلــم قــرار گرفتــه و همــه هجمــه هــا بــه ایــن بخــش

بایــد اجــازه داد تــا مــردم قضــاوت کننــد .امــا در مــورد

اســت .در حــال حاضــر ارایــه خدمــات بــه دلیــل  دریافــت 9

کیفیــت خدمــات همــواره تــاش مــی شــود ،هرچنــد در

درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده گــران تــر تمــام مــی شــود.

بخــش هایــی ناتــوان بودیــم کــه ایــن موضــوع نیــز خــارج از

ســال  80مرکــز آمــار ایــران گزارشــی ارایــه کــرد کــه هنــوز

حــوزه اختیــارات مــا بــوده زیــرا زمانــی کــه بــا اعمــال تحریــم

ایــن آمــار بــه روز نشــده بــر اســاس ایــن آمــار در آن بــازه

ناگزیــر بــه پرداخــت چمدانــی پــول هســتیم احتمــال ایجــاد

زمانــی  360هــزار واحــد صنفــی وجــود داشــت کــه 2400

نارضایتــی در ارایــه خدمــات نیــز وجــود دارد.

واحــد ،بــه حــوزه خدمــات مرتبــط بــود کــه همــه نارضایتــی ها
بــه ایــن واحدهــا نســبت داده شــد در حالــی کــه ایــن واحدهــا
ملــزم بــه دریافــت ارزش افــزوده هســتندو در حــال حاضــر

تدوین طرح هایی همچون طرح ارتقای کیفیت در صنعت
خودرو را تا چه اندازه در ایجاد انگیزه موثر می دانید؟

اغلــب تعمیــرگاه هــا از بــازار آزاد قطعــه تهیــه مــی کننــد و

در اختیــار داشــتن چنیــن طــرح هــا و اســنادی مــی توانــد

بیــن قطعــه ای کــه از بــازار تهیــه مــی شــود بــا قطعــه ای کــه

کمــک کننــده بــوده و بــه عنــوان نقشــه راهــی بــرای افزایــش

قطعــه ســاز و خودروســاز آن را مــی ســازد ،تفــاوت وجــود دارد

کیفیــت باشــد ایــن در حالیســت کــه انجمــن ملــی کیفیــت

 .در همیــن حــال قطعــات غیراصلــی وارد بــازار مــی شــود کــه

ایــران نیــز همــواره همــراه خودروســازان و فعــاالن زیــر

خریــدار بــه آن آگاه نیســت امــا نمایندگــی هــا تنهــا قطعــات

مجموعــه ایــن صنعــت بــوده کــه ایــن همراهــی مــی توانــد

اصلــی عرضــه مــی کننــد کــه ایــن امــر نیــز منجــر بــه قیمــت

بســیار موثــر باشــد.

تمــام شــده بیشــتری بــرای خدمــات مــی شــود کــه بــر ایــن
اســاس از ســازمان امــور مالیاتــی و دارایــی درخواســت شــده
تــا نســبت بــه دریافــت ایــن مبلــغ از تعمیــرگاه هــا بازنگــری
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بهنام خلج
معاون کیفیت پارس خودرو
معاون کیفیت پارس خودرو تشریح کرد:
کیفیت ،اولویت دوم صنعت خودرو /با فکر کوچک نمی توان جهانی عمل کرد
کیفیــت صنعــت خــودرو ایــن روزهــا تبدیــل بــه پاشــنه آشــیل

هــم اکنــون گذشــته را از ســکوی حــال حاضــر نــگاه مــی

ایــن صنعــت شــده و خریــداران ایــن محصــوالت همــواره از بی

کنیــم در حالــی کــه بایــد خــود را جــای مدیرانــی کــه در

کیفیتــی تولیــدات داخلــی ناراضــی هســتند .در ســوی دیگــر

آن مقطــع زمانــی در راس مدیریــت قــرار داشــتند ،بگذاریــم.

خودروســازان در تــاش بــوده انــد تــا بــا تغییراتــی هرچنــد

در مقطعــی از زمــان ،کشــور بــا بحــران ارزی مواجــه شــد و

کوچــک نارضایتــی هــا را کاهــش دهنــد امــا ایــن تغییــرات در

بــه دنبــال تغییــر اســتراتژی فــول ســی کــی دی کاری بــود

عمــل راهــی بــه جایــی نبــرده اســت .فعــاالن صنعــت خــودرو

بنابرایــن داخلــی ســازی را آغــاز کــرد در ایــن میــان بایــد

معتقدنــد از آن جــا کــه داخلــی ســازی و کاهــش ارزبــری

پذیرفــت کــه تجربــه ســاخت داخــل نیــز ضعیــف بــود و در

در ســال هــای گذشــته در اولویــت صنعــت خــودرو بــوده از

عیــن حــال شــرکت هایــی کــه صاحــب برنــد بودنــد ،اطالعــات

ایــن رو بــه موضــوع کیفیــت چنــدان توجهــی نشــده و اقــدام

و دانــش کافــی را در اختیــار خودروســازان داخلــی قــرار

خودروســازان بــه بهبــود ایــن شــرایط هــم کمکــی نکــرده چــرا

ندادنــد امــا در عیــن حــال جســارتی بــرای داخلــی ســازی

کــه ســنگ هــای اولیــه بــه درســتی بنــا نهــاده نشــده اســت

وجــود داشــت.

از ایــن نمــی تــوان بــا اقدامــات کوچــک تصمیمــات بــزرگ

در مقطعــی از زمــان داخلــی ســازی چنــد محصــول آغــاز شــد

آفریــد .بــرای آگاهــی از اقدامــات خودروســازان و کاســتی هــای

کــه در ســایپا محصــول پرایــد و در ایــران خــودرو محصــول

موجــود در زمینــه ارتقــای کیفیــت در صنعــت خــودرو گفــت

پــژو   405در دســتور کار تولیــد قــرار گرفــت .در آن زمــان

و گویــی بــا بهنــام خلــج معــاون کیفیــت پــارس خــودرو انجــام

محصولــی در ســایپا بــه نــام رنــو  5بــه تولیــد مــی رســید کــه

داده ایــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

بــا انتقــال آن بــه پــارس خــودرو تحــت عنــوان ســپند داخلــی

واژه بــی کیفیتــی در صنعــت خــودرو همزمــان بــا گام
هــای اولیــه خودروســازان مبنــی بــر داخلــی ســازی
آغــاز شــد و تــا بــه امــروز نیــز همــواره از ایــن صنعت

بــه عنــوان یــک صنعــت بــی کیفیــت یــاد مــی شــود.

ســازی شــد ایــن اقدامــات در حالــی بــود کــه نــه اطالعــات
کافــی بــرای ایــن موضــوع وجــود داشــت و نــه دانــش داخلــی
ســازی در اختیــار قطعــه ســاز و خودروســاز قــرار گرفتــه بــود
بلکــه تنهــا فیزیــک قطعــه در اختیــار قطعــه ســاز قــرار مــی
گرفــت و او بــدون نقشــه بــا دمونتــاژ کــردن اقــدام بــه تولیــد

ریشــه ایجــاد ایــن ذهنیــت چیســت؟

مــی کــرد .در ایــن زمــان شــرکت هایــی همچــون ســازه گســتر

در بــازه ای از زمــان صنعــت خــودرو تصمیــم بــه خــروج از

ســایپا ،دســکو پــارس خــودرو و ســاپکو ایــران خــودرو بــه عنوان

ســی کــی دی کاری داشــت و تــاش کــرد تــا از مونتــاژکاری

تامیــن کننــدگان ایــن شــرکت هــا ،در تــاش بــرای ســاخت

صــرف خــارج شــود .در آن بــازه زمانــی عوامــل متعــددی

شناســنامه قطعــات و مســتندات فنــی بودنــد و آن را در اختیــار

مطــرح بــود و باعــث شــد تــا پایــه هــای اولیــه قــرار گرفنــن

قطعــه ســازان قــرار مــی دادنــد.

کیفیــت در اولویــت هــای دو یــا گذاشــته شــود.
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در ایــن مســیر چنــد نکتــه وجــود داشــت نخســت آن کــه

بــا دریافــت پلتفــرم ،ســایپا و ایــران خــودرو خــودروی مــورد

ســفارش قطعــات بــه قطعــه ســازان در تیراژهــای پاییــن آغــاز

نظــر خــود را بــر روی پلتفــرم اجرایــی کننــد تــا در نهایــت

و بــه طــوری کــه قراردادهــا بــرای پرایــد بــا تیــراژ بســیار

توســعه دو محصــول اتفــاق بیفتــد کــه در عمــل ایــن اتفــاق

پاییــن منعقــد شــد چــرا کــه ایــن تصــور وجــود داشــت کــه

رخ نــداد و هــر دو شــرکت اقــدام بــه تولیــد ال  90کردنــد.

در ابتــدا نســبت بــه تــوان ســنجی قطعــه ســاز اقــدام شــود.

در ایــن زمــان قطعــه ســازانی از ســوی رنوپــارس  انتخــاب و

در ایــن شــرایط قطعــه ســاز بــرای ســاخت قالــب بــا چنیــن

قــرار شــد تــا ایــن شــرکت هــا نســبت بــه تشــکیل جوینــت

تیــراژی از محصــوالت بــا کیفیــت اســتفاده نکــرد چــرا کــه

ونچــر بــا شــرکت هــای اروپایــی اقــدام کننــد کــه بــا تحقــق

بــرای او بــه صرفــه نبــود امــا بــا گذشــت زمــان و افزایــش

ایــن موضــوع در نهایــت بابــت دانــش فنــی مبالغــی پرداخــت

میــزان سفارشــات قالــب هــا تغییــری نکــرد و بــه دلیــل پاییــن

و دریافــت نــرم افــزار و ســخت افزارهایــی محقــق شــد کــه

بــودن دانــش نــوع جدیــدی از قطعــات نیــز خریــداری نشــد

نخســتین دانشــی بــود کــه بــه صــورت جــدی وارد صنعــت

و در نهایــت ایــن عــادت در ایــران بــه وجــود آمــد کــه بــرای

قطعــه شــد و پــس از آن رویکــرد شــرکت هــای قطعــه ســازی

کســب دانــش پولــی پرداخــت نشــود کــه ایــن رونــد تاکنــون

نســبت بــه ایــن موضــوع تغییــر کــرد.

نیــز ادامــه دار شــده اســت .بنابرایــن نــه حاضــر بــه پرداخــت
مبلــغ و نــه داشــتن شــریک خارجــی بودیــم بلکــه تنهــا

بــا ایــن تفاســیر مــی تــوان ضعــف صنعــت خــودرو را

کســب اطالعــات بــدون پرداخــت هزینــه را ادامــه دادیــم کــه

بــی توجهــی بــه موضــوع کیفیــت از ابتــدای فعالیــت

ضررهــای زیــادی از ایــن بابــت متحمــل شــدیم.

جــدی پــس از انقــاب دانســت.

صنعــت خــودرو در دنیــا از اواخــر قــرن  19و اوایــل قــرن 20

بلــه کیفیــت در صنعــت خــودرو همــواره اولویــت دوم بــود و

شــکل گرفــت و بیــش از  130ســال تجربــه و دانــش پشــت آن

اولویــت نخســت داخلــی ســازی و کاهــش ارزبــری بــود چــرا

بــوده امــا در ایــران قطعــه ســازی و داخلــی ســازی در دو دهــه

کــه صنعــت خــودرو بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه نبایــد

اخیــر شــدت گرفتــه و حتــی فعالیــت خودروســازان پیــش

تنهــا متکــی بــه ســی کــی دی کاری باشــد در ایــن دوران،

از انقــاب نیــز مبتنــی بــر فــول ســی کــی دی کاری بــود و

مشــوق هــای دولتــی نقــش تیــغ دو لبــه را داشــت .در آن زمان

همزمــان بــا تصمیــم بــر داخلــی ســازی ،ســاپکو و ســایپا بــه

دولــت بــه خودروســازان اعــام کــرده بــود کــه بــرای واردات

فکــر راه انــدازی مرکــز تحقیقــات افتادنــد و مراکــز تســت راه

بــه صــورت ســی کــی دی بایــد درصــد مشــخصی حقــوق و

انــدازی شــد کــه در حــال حاضــر در کنــار بخــش خصوصــی در

عــوارض گمرکــی پرداخــت کننــد امــا اگــر ایــن محصــول بــه

حــال فعالیــت هســتند نقطــه عطــف ایــن موضــوع ،ورود رنــو

 60درصــد ســی کــی دی کاری کاهــش یابــد ،میــزان تعرفــه

بــه ایــران بــود کــه البتــه تــا انــدازه ای از اهــداف اولیــه فاصلــه

و عــوارض واردات و مبلــغ پرداختــی کاهــش مــی یابــد کــه در

گرفــت و نمــی تــوان منکــر آن شــد.

ایــن شــرایط قیمــت تمــام شــده محصــول بــرای خودروســاز

در مقطعــی از زمــان تــاش برایــن بــود کــه محصولــی بــا

کاهــش مــی یافــت.

پلتفــرم مشــترک بــه تولیــد برســد و تولیــد مشــترک ال  90در
ایــران خــودرو و ســایپا مدنظــر نبــود بلکــه هــدف ایــن بــود که
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بــه همیــن دلیــل همــه بــه ســرعت بــه دنبــال افزایــش میــزان

و حتــی در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته تعــداد برندهــای

داخلــی ســازی بودنــد و در ایــن ســرعت و اســترس زمانــی ،اگر

خــودرو نســبت بــه ایــران کمتــر اســت در حالــی کــه یکــی از

قطعــه ای مراحــل کیفیــت را طــی نکــرده بــود و در تســت های

مشــکالت ایــران ،تعــدد خودروســازان اســت .هــم اکنــون در

اولیــه قبــول نمــی شــد خودروســاز چشــم خــود را بــر روی

آمریــکا تنهــا دو برنــد اصلــی بــازار را در اختیــار دارنــد امــا

ایــن موضــوع مــی بســت و حتــی اگــر تــا انــدازه ای کیفیــت

اینگونــه تصــور مــی شــود کــه تعــدد خودروســاز مــی توانــد

قطعــه تولیــدی نســبت بــه کیفیــت قطعــه شــرکت اصلــی

انحصــار را از بیــن ببــرد در حالــی کــه بــا ایــن اقــدام نمــی

افــت داشــت ،ایــن نظــر وجــود داشــت کــه داخلــی ســازی

تــوان انحصــار را از بیــن بــرد.

بــه صرفــه اســت و در صــورت بــروز مشــکل بــرای خریــدار ،او
مــی توانــد بــا مراجعــه بــه نمایندگــی هــا نســبت بــه تعویــض
قطعــه اقــدام کنــد  .در ایــن شــرایط  بــه موضــوع نارضایتــی
مشــتری توجهــی نشــد و تنهــا افزایــش میــزان داخلــی ســازی
هــدف بــود امــا بــه تدریــج تــاش شــد تــا ایــن تفکــر کنــار
گذاشــت شــده و بــه دنبــال رضایــت مشــتری برونــد چــرا

در نهایــت نیــز مشــخص نیســت انحصــار در صنعــت

خــودرو وجــود دارد یــا خیــر .اگر انحصــار وجــود دارد
پــس تعــدد برندهــا چیســت و اگــر انحصــاری نیســت

پــس چــرا قیمــت گــذاری بــه صــورت دســتوری

انجــام مــی شــود؟

کیفیــت چیــزی جــز رضایــت مشــتری نخواهــد بــود هرچنــد

یکــی از اصلــی تریــن محدودیــت هایــی کــه کشــور بــا آن

کــه هنــوز بــا آن هــدف فاصلــه زیــادی داریــم .

مواجــه اســت ارتبــاط و بــازی بــا دنیــا اســت کــه در حــال

هرچنــد کــه بــه اعتقــاد خودروســازان حمایــت هــای

دولــت تنهــا در قالــب حمایــت هــای ارزی و ریالــی
اســت و ناگزیــر بــودن مصــرف کننــده از تولیــدات

داخلــی و بســتن درهــای واردات حمایــت از ایــن
صنعــت لقــب نمــی گیــرد امــا بازارســازی هــای انجــام

شــده از ســوی دولــت در چنــد ســال گذشــته کــه بــه
نوعــی حمایــت جــدی از ایــن صنعــت بــوده را تــا

چــه انــدازه در بــی توجهــی خودروســاز بــه موضــوع
کیفیــت موثــر مــی دانیــد؟

حاضــر وجــود نــدارد .نمونــه کشــور موفــق در ایــن زمینــه
چیــن اســت .ایــن کشــور بــا ایــن کــه اقتصــاد دولتــی
متمرکــزی داشــته و بخــش زیــادی از اقتصــاد او در اختیــار
دولــت اســت امــا درهــا را بــه روی دنیــا بــاز کــرده بــه طــوری
کــه برلیانــس در محوطــه اصلــی کارخانــه ب ام و ســالن تولیــد
دارد و دانــش فنــی را در اختیــار برلیانــس قــرار مــی دهــد،
ایــن موضــوع کمــک مــی کنــد تــا در بخــش هــای فنــاوری
و تحقیــق و توســعه چهــره هایــی از کشــورهای مختلــف را
ببینیــد .بــدون شــک بــا نشســتن در اتــاق دربســته و تنهــا
تفکــر ،تجربــه ای بــه دســت نمــی آیــد .خــودرو چکیــده ای

حمایــت تنهــا ایــن نیســت کــه منابعــی بــه صنعــت خــودرو

از همــه رشــته هــا اســت و رشــته هــای شــیمی ،فیزیــک تــا

تزریــق و یــا در مباحــث قیمــت گــذاری تصمیمــی گرفتــه

مکانیــک و مدیریــت در آن کاربــرد دارد بــه همیــن دلیــل

شــود .در حــال حاضــر خودروســازان بــه شــدت بــا مشــکل

حتــی جدیدتریــن محصــوالت ســایپا و ایــران خــودرو هنــوز بــا

قیمــت گــذاری دســتوری دســت بــه گریبــان هســتند و

خودروهــای روز کــره ای ،آلمانــی و آمریکایــی یکســان نیســت

هرچنــد ارگان هــای قیمــت گــذاری تغییــر کــرده انــد امــا

بــا ایــن کــه پلتفــرم هــای ایــن خودروهــا وارداتــی بــوده امــا

از آن جــا کــه دســتور ایــن بــود کــه خودروســازی در ایــران

مقــدورات بیــش از ایــن اجــازه نمــی دهــد ،بنابرایــن بــه نظــر

انحصــاری اســت بایــد تعییــن قیمــت در آن از ســوی یــک 

مــی ر ســد هــم اکنــون تاکیــد بیــش از انــدازه بــر ســاخت

مرجــع انجــام شــود در حالــی کــه در واقعیــت اینگونــه نیســت

داخــل بــا شــرایط فعلــی اســتراتژی خوبــی نباشــد.

35

ســال گذشــته ترکیــه طرحــی را بــه عنــوان محصــول ملــی

 85اســتاندارد هســتیم ،بایــد بدانیــم ایــن کار امکانپذیــر

معرفــی کــرد ایــن در حالیســت کــه هــم اکنــون برندهایــی

نخواهــد بــود .نمــی تــوان اقــدام جهشــی را بــدون پرداخــت

همچــون هیونــدای ،فولکــس و رنــو تحــت لیســانس در ترکیــه

بهــای آن انجــام داد و ایــن بهــا ،ارتبــاط بــا دنیــا و ارتبــاط

مونتــاژ مــی شــوند امــا داخلــی ســازی قطعــات در ترکیــه بــه

دانشــی و فنــی بــا شــرکت هــای دیگــر و همچنیــن اســتفاده از

انــدازه ای قــوی شــده کــه بــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی

اطالعــات آن هــا اســت .برخــی از موضوعــات در حیطــه تحریــم

قطعــه صــادر مــی کنــد امــا هیــچ زمانــی برنــد خــودروی

بیــن المللــی اســت و دولــت اختیــاری در ایــن موضــوع نــدارد

خــود را نداشــته همانگونــه کــه چیــن درهــای خــود را بــرای

بــدون شــک ارتباطــی کــه بــا دنیــا قطعــه شــده و خودروســاز

برندهــای دیگــر بــاز کــرد تــا شــرکت هــا بــا برنــد خــود در

ناگزیــر بــه تامیــن قطعــات از کشــورهای ثالــث اســت نمــی

ایــن کشــور تولیــد داشــته باشــند کــه ایــن رونــد باعــث

توانــد خودروســاز را در تولیــد خودرویــی رقابتــی کنــم کنــد

کاهــش چشــمگیر میــزان بیــکاری در ایــن کشــور شــده اســت.

و در نهایــت مــی تــوان بــا تغییراتــی در محصــول و بهبــود آن
نارضایتــی مشــتری را تــا انــدازه ای کاهــش داد .بــه طــور قطــع

در صحبــت هــای خــود بــر عــدم هزینــه کــرد بــرای

تولیــد خودرویــی نظیــر بنــز و یــا ب ام و و حتــی خــودروی

دانــش تاکیــد داشــتید و امــروز شــاهد اثــرات ایــن

هیبریــدی در تــوان خودروســاز داخلــی نیســت و بایــد توقــع

امــر بــر طراحــی پلتفــرم هــای جدیــد و اصــرار

خــود را بــر حســب شــرایط تغییــر داد.

خودروســازان بــه تــداوم تولیــد محصــوالت قدیمــی
هســتیم .هرچنــد خودروســازان در تــاش بــرای

تدویــن اســناد و طــرح هایــی همچــون طــرح ملــی

ایجــاد تغییــرات در ایــن خودروهــا هســتند امــا در

ارتقــای کیفیــت در ایجــاد انگیــزه و تبدیــل شــدن بــه

نــگاه مصــرف کننــده همــان محصــول قدیمــی بــه

عنــوان یــک مشــوق در میــان قطعــه ســازان تــا چــه

چشــم مــی آیــد .در ایــن شــرایط عــدم توجــه بــه

انــدازه تاثیرگــذار خواهــد بــود؟

طراحــی و توســعه در ســال هــای گذشــته را تــا چــه

قطعــه ســازی در دنیــا از نظــر تعــدد و تنــوع ماننــد ایــران

انــدازه دلیــل ایجــاد تصــور بــی کیفیتــی در صنعــت

نیســت مــا نیــاز بــه قطعــه ســازان بزرگــی داریــم کــه قــوی

خــودرو مــی دانیــد؟

باشــند و بتواننــد در طراحــی و توســعه محصــول نقــش پررنــگ

پلتفــرم و طراحــی بــا دســتور ایجــاد و توســعه نمــی یابــد بلکــه

ایفــا کننــد کــه در حــال حاضــر تعــداد محــدودی از ایــن قطعه

تحقــق آن در گــرو دانــش فنــی و ســرمایه گــذاری اســت در

ســازان وجــود دارد .قطعــه ســازان بــزرگ در ایــران نیــز بــا

شــرکت هــای بــزرگ دنیــا درصــد بزرگــی از درآمــد و ســود

محدودیــت هایــی مواجــه هســتند در حالــی کــه در دنیــا وضع

شــرکت و بودجــه هــای کالن بــه مراکــز تحقیــق و توســعه

ایــن گونــه نیســت و حتــی برخــی از قطعــه ســازان ،بــزرگ تــر

اختصــاص مــی یابــد امــا در ایــران ایــن موضــوع همیشــه

از خودروســازان آن کشــور هســتند امــا در ایــران کارگاه هــای

جنبــه شــوخی داشــته و در اولویــت هــای آخــر اســت و اگــر

زیــر پلــه ای هــم در ردیــف قطعــه ســازان قــرار گرفتنــد کــه

پلتفرمــی بــوده ،از ســایر کشــورها خریــداری شــده چــرا کــه

بــا ایــن شــرایط نمــی تــوان انتظــار تولیــد خــودروی بــه روز و

طراحــی پلتفــرم کار زمانبــری اســت .اگــر بــه دنبــال تولیــد

بــا کیفیــت را داشــت مــا  کوچــک فکــر مــی کنیــم امــا مــی

خودرویــی بــا تجربــه ابتدایــی خــود امــا قــادر بــه پــاس کــردن

خواهیــم جهانــی عمــل کنیــم کــه ایــن امکانپذیــر نیســت.
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صنعــت قطعــه ســازی خــودرو ،محــرک توســعه اقتصــاد صــادرات محــور  -دغدغــه هــا ،موانــع
در بــاب اقتصــاد صــادرات محــور گفتارهــا و دســتورالعمل هــای

حجــم کاری کــه بــرای ایجــاد یــک تحــول ســاختاری نیــاز

زیــادی را شــاهد بودیــم و هســتیم کــه هــر کــدام بــه بیــان

داریــم را بیــان مــی کننــد .در یــک نمــا ،هــدف و رســالت یــک 

کلیــات بســنده کــرده و علیرغــم وجــود گــزارش هــا و داده

قطعــه ســاز تولیــد محصولــی بــا کیفیــت و ارزش آفریــن و در

هــای ارزشــمند کــه از دل صنایــع مختلــف حاصــل شــده انــد،

نتیجــه حفــظ و بســط بــازار داخلــی و خارجــی بــا گامهــای

بــه ایجــاد راهــکار عملــی بــا در نظــر گرفتــن شــرایط روز و

زمانبنــدی شــده مــی باشــد .در ایــن راســتا نیــاز داریــم تــا

رفــع موانــع ،کمتــر پرداختــه انــد یــا اصــا توجهــی نکــرده

نیــاز مشــتریانمان را بررســی کنیــم .آیــا محصــوالت تولیــدی

انــد .بایــد بــه ایــن اصــل ایمــان بیاوریــم کــه ایجــاد تحــول

مــا کــه بــا پوشــش بــازار داخلــی بــه بقــای خــود ادامــه مــی

درونــزا بــا سیاســت و اســراتژی دســتوری قابــل حصــول نبــوده

دهنــد و آن هــم بــا کیفیــت هایــی کــه بعضــا در کارگاه هــای

و همــت اجرایــی و هماهنگــی و همــکاری تنگاتنــگ بیــن

مرســوم بــه زیــر پلــه ای و بــدون ذره ای نظــارت و احســاس

نهادهــای سیاســت گــذاری ،اجرایــی و فعالیــن ایــن حــوزه را

مســئولیت تولیــد مــی شــوند نیــاز مشــتریان خارجــی مــا را

مــی طلبــد.

کــه خودروهــای روز دنیــا را ســوار مــی شــوند برطــرف مــی

اقتصــادی مولــد تلقــی مــی شــود کــه حداقــل بــه یکــی از

کنــد؟! حتــی قریــب بــه اتفــاق برتریــن قطعــه ســازانمان هــم

حــوزه هــای کشــاورزی ،صنعــت یــا خدمــات بــا نــگاه مزیــت

در ســبد محصــول خــود قطعــه ای کــه بــرای بــازار هــدف

رقابتــی مطلــق بنگــرد و یــا از مزیــت نســبی ایــن حــوزه هــا در

خارجــی طراحــی و تولیــد شــده باشــد ،ندارنــد .لــذا اولیــن گام

راســتای توســعه تجــارت خارجــی بهــره ببــرد و ایجــاد انگیــزه

ایجــاد ارتبــاط و شــناخت نیــاز مشــتریان خارجیســت کــه تــا

و زیرســاخت الزم بــرای فعالیــت هــای مولــد پایــه و اســاس

بدیــن لحظــه بســتری بدیــن منظــور ایجــاد نشــده (از بحــث

اقتصــاد صــادرات محــور شــناخته مــی شــود.

ارتباطــات فــرا مرزیمــان بهتــر اســت ســخنی نگویــم و بــه جای

بــه مناســبت روز ملــی کیفیــت و ســند تحــول صنعــت خــودرو

بحــث سیاســی بــه گفتمــان تخصصــی بپردازیــم) .در گام دوم

و از دیــد یــک تولیــد کننــده در ایــن گفتــار بــه بیــان اهــم

مقایســه تکنولــوژی ،دســتاوردها و شــرایط رقبــای خارجیمــان

شــرایط الزم بــرای ایجــاد ایــن تعریــف در بخــش صنعــت و

بــا وضــع فعلیمــان شــکل میگیــرد .دسترســی بــه تکنولــوژی

علــی الخصــوص صنعــت قطعــه ســازی میپردازیــم.

روز دنیــا ،دانــش فنــی و مهــارت هــای ارتقــا یافتــه ،بهــره وری

ایجــاد تحــول نیــاز بــه تدویــن اســتراتژی دارد .اســتراتژی بــا

در تولیــد و فاکتورهــای زیــاد دیگــر نشــاندهده ی نقــاط ضعــف

تبییــن اهــداف ،رســالت ،چشــم انــداز (بخــش اول) شــروع مــی

مــا و نقــاط قــوت رقبــای خارجیمــان اســت .حمایــت هــا بــرای

شــود ،بــا تحلیــل شــرایط جامعــه ،نیــاز مشــتریان ،پتانســیل

دسترســی بــه دانــش روز و ارتبــاط بــا پیشــرو هــای جهانــی

رقبــا و وضعیــت حــال حاضــر ســازمان (بخــش دوم) پیگیــری

ایــن صنعــت نســخه ای ســاده  البتــه حیاتــی بــرای پوشــش

مــی شــود ،بــا بخش بنــدی مشــتریان ،هــدف گــذاری و جایگاه

دادن ایــن نقطــه ضعــف مــی باشــد .در گام ســوم و شــاید

یابــی (بخــش ســوم) و آمیختــه بــازار اعــم از قیمــت ،محصــول،

بــه جــرات بتــوان گفــت مــادر بحــران هــای کنونــی اقتصــاد

ترویــج فــروش ،توزیــع ،شــرایط پرســنل و افــراد ،فرایندهــا و

و صنعــت کشــورمان ،بررســی وضعیــت و شــرایط حاکــم بــر

شــواهد فیزیکــی ،شــکل میگیــرد و در انتهــا نیــاز بــه بررســی و

فعالیــن ایــن صنعــت اســت.

ایجــاد اصالحــات مــورد نیــاز داریــم .مراحــل فــوق بــه روشــنی
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از عــدم ثبــات نــرخ ارز و  قیمــت مــواد اولیــه و کمبــود منابــع

رفتــن ســودآوری ارزی ،امــکان ایجــاد اشــتغال مولــد در کشــور

تامیــن ،وجــود ناعدالتــی هــا و رانــت هــای افســار گســیخته،

را نیــز از بیــن میبــرد .بــه نظــر میرســد در مجمــوع بــرای

عــدم ثبــات شــرایط اقتصــادی و ســختی معیشــت نیــروی

آنکــه کشــور تجارتــی واقعــی و ســودآور را تجربــه کنــد و

کار کــه بعضــا سیســتم هــای تولیــدی را بــا نافرمانــی هــا و

بتوانــد ارزآوری مناســبی از تجــارت خارجــی داشــته باشــد،

اعتراضــات مواجــه مــی کنــد ،وجــود قوانیــن کمــر شــکن و نــا

نیــاز بــه زیرســاختهایی وجــود دارد .بنابرایــن جــا دارد تــا

متناســب بــا شــرایط کــه جــز ســنگ انــدازی در پیــش پــای

سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان حــوزه اقتصــاد در ایــن زمینــه

تولیــد کننــده جــور دیگــری تفســیر نمــی شــود و  ...شــرایطی

وارد عمــل شــوند و پیشزمینههــا و زیرســاختها را بــه

ایجــاد کــرده کــه موتــور محرکــه ی صنعــت قطعــه ســازی

شــکل مطلوبــی فراهــم آورنــد تــا ســرمایههای ســرگردان

خــودرو کــه در زیــر چتــر خــود  60صنعــت دیگــر را تحــت

ســرمایهگذاران دوبــاره در مســیر تولیــد بیفتــد و بتوانــد در

پوشــش دارد را دچــار چالــش هــای عدیــده نمــوده و مســیر

توســعه اقتصــادی و تجــاری کشــور نقشآفرینــی کنــد.

ســتون گــذاری اقتصــاد صــادرات محــور را ســد نمــوده.
تولیــد مبنــای اصلــی مبــادالت تجــاری اســت و اگــر ایــن

سیاوش سیار ایرانی

مولفــه را از تجــارت حــذف کنیــم ،عــاوه بــر از دســت رفتــن

مدیــر فــروش و بازاریابــی شــرکت پــاس صنعــت پرتــو (قطعات

ســود حاصــل از تجــارت ،زیانهــای دیگــری را در ســطح

جلوبنــدی خودرو)

ملــی متحمــل میشــویم .در کشــوری کــه یکــی از مشــکالت

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

اصلــی آن معضــل اشــتغال اســت ،خامفروشــی و بیتوجهــی
بــه ایجــاد ارزش افــزوده و اقتصــاد مولــد عــاوه بــر از دســت
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