






ــودرو ــت خ ــت در صنع ــه کیفی ــژه نام وی
1400 گرامیداشــت روز ملــی کیفیــت - 18 آبــان 

تهيه شده در:  انجمن مديريت كيفيت ايران

دبير ويژه نامه : امير حيدری

گرد آوری و مصاحبه : ميترا ممسنی 

بازرگانی: عباس حجت انصاری

هماهنگی: فريبا محرمی- الهام بهراميان

عکاسی: سيد محمد امينی

طراحی و صفحه آرايی: محمدرضا ابراهيمی

ــت  ــت كيفي ــن مديري ــه انجم ــق ب ــرح متعل ــن ط ــوي اي ــادي و معن ــوق م ــي حق تمام

ــت. ــع اس ــع بالمان ــر منب ــا ذك ــب ب ــتفاده از مطال ــت. اس ــران اس اي



فهرست مطالب
صفحه  عنوان          

1 	 	 	 	 پیش	گفتار	شورای	راهبری	انجمن	مدیریت	کیفیت	ایران	

2 	 	 	 کیفیت	صنعت	خودرو	در	گرو	ارتقای	مدیریت	کیفیت	قطعه	سازان	

13 	 ریشه	های	بی	کیفیتی	در	صنعت	خودرو	مبنی	بر	کیفیت	پایین	خودروهای	داخلی	چیست؟	

18 	 	 	 زیرساخت	های	ارتقای	کیفیت	در	صنعت	خودرو	فر	اهم	نیست	

22 	 	 	 	 ارتقای	کیفیت	در	صنعت	خودرو	در	گرو	حذف	قیمت	گذاری	

25 	 	 	 شائبه	بی	کیفیتی	در	صنعت	خودرو	با	جوسازی	مخالفان	تولید	

28 	 	 	 	 	 	 یزد	تایر	در	مسیر	تعالی	و	بالندگی	

30 	 	 	 	 	 رشد	شاخص	های	کیفی	در	خدمات	پس	از	فروش	

33 	 	 	 	 	 	 کیفیت،	اولویت	دوم	صنعت	خودرو	

37 	 	 	 صنعت	قطعه	سازی	خودرو،	محرک	توسعه	اقتصاد	صادرات	محور	



ــه	 ــال	تجرب ــه	25	س ــران	در	ادام ــت	ای ــت	کیفی ــن	مدیری انجم
موفــق	در	حــوزه	هــای	آمــوزش	و	پژوهــش	و	اقدامــات	اجرایــی	
کــه	منجــر	بــه	تصویــب	قانــون	توســعه	و	ارتقــاء	نظــام	اســتاندارد	
و	مدیریــت	کشــور	و	تدویــن	راهبــرد	ملــی	کیفیــت	و	بســیاری	
ــر	اجــرای	راهبــرد	 دیگــر	شــد،	اهــداف	آتــی	خــود	را	مترکــز	ب
ملــی	و	توســعه	و	ارتقــاء	ســطح	مدیریــت	کیفیــت	در	حــوزه	های	
ــروع	 ــرای	ش ــوده	اســت	و	ب ــات	نم ــت	و	خدم ــت	صنع ــا	اهمی ب
تحــول	در	صنعــت	خودرســازی	کشــور	را		هــدف	قــرارداده	و	در	
ــت	کیفیــت	 ــاء	ســطح	مدیری ــدم	طــرح	توســعه	و	ارتق اولیــن	ق
زنجیــره	ایــن	صنعــت	را	تدویــن	و	آمــاده	اجــرا	نمــوده	اســت.		

تامیــن	 زنجیــره	 کیفیــت	 تحــول	 طــرح	 	« تدویــن	 در	 	
خودروســازی«،	انجمــن	بــا	نگاهــی	متفــاوت	از	رویكــرد	جــاري،	
ــا	تمرکــز	 بهبــود	کیفیــت	زنجیــره	تامیــن	صنعــت	خــودرو	را	ب
ــه	 ــاي	قطع ــت	شــرکت	ه ــت	کبفی ــر	توســعه	سیســتم	مدیری ب

ــت.	 ــرار	داده	اس ــدف	ق ــاز	ه س
تشــكل		 یــك	 بعنــوان	 ایــران	 کیفیــت	 مدیریــت	 انجمــن	
ــه	 ــردي	و	هم ــر،	راهب ــا	نگاهــي	کل	نگ ــی	مســتقل،	ب غیرانتفاع
جانبــه،	وضعیــت	صنعــت	خــودرو	ســازی	و	زنجیــره	تامیــن	آن	
را	از	منظــر	»مدیریــت	کیفیــت«	مــورد	تجزیــه	و	تحلیــل	قــرار	

ــت. داده	اس
در	این	طرح	نكات	زیر	مبنا	قرار	داده	شده	است:

1-	ایــن	طــرح		کلیــه	حلقــه	هــاي	اصلــي	زنجیــره	ارزش		صنعت	
خــودرو		را	پوشــش	مــي	دهد.

2-	ارتقــاء	سیســتم	مدیریــت	کیفیــت	بــا	رویكــرد	نقــص	
کارایــی	 محورهــای	 در	 آن	 توســعه	 و	 	)Zero	 Defect(صفــر
)Efficiency(	و	اثربخشــی	)Effectiveness(	انجــام	مــی	شــود.
3-	ارتقــاء	مكانیــزم	هــای	ارتباطــی	و	فنــاوري	در	تمامــی	
زنجیــره	را	بعنــوان	یــك	اصــل	بنیادیــن	مــد	نظــر	دارد.	

4-	طــرح	بــر	روي		بــرآورده	کــردن		نیازهــاي	تمامــي		ذینفعــان	
ایــن	صنعــت	متمرکــز	اســت.	

ــوان	یــك	 ــدار	هــر	شــرکت	قطعــه	ســاز	را	بعن 5-	موفقیــت	پای
ــرار	مــي	دهــد.	 بنــگاه	کســب	و	کار	هــدف	ق

ــود	 ــد	موج ــا	رون ــه	تعارضــی	ب ــرح	هیچگون ــن	ط ــرای	ای 6-	اج
ارزیابــی	و	رتبــه	بنــدی	تاییــد	صالحیــت	قطعــه	ســازان	نداشــته	

باشــد.
7-	ایــن	طــرح	هیچگونــه	تداخلــی	بــا	فرایندهــای	خریــد	
محصــوالت	توســط	خــودرو	ســازان	و	شــرکت	هــای	تــدارک	گــر	

ــد. ــته	باش ــا	نداش آن	ه
8-		مكانیــزم	جــذب	شــرکت	هــای	قطعــه	ســاز	بــرای	مشــارکت	
در	طــرح	بــر	مبنــای	ایجــاد	انگیــزه	از	درون	و	حمایــت	از	بیــرون		

قــرار	دارد.
در	اجــرای	ایــن	طــرح،	راهبردهــای	ارتقــاء	ســطح	بلــوغ	سیســتم	
مدیریــت	کیفیــت	ســازمان	شــرکت	قطعــه	ســاز	بــر	اســاس	تحلیل	
وضعیــت	آن	بــر	پایــه	انجــام	فرآینــد	خودارزیابــي	گســترده	و	جامع	
از	منظرهــای	اســتراتژي	و	سیاســت	هــا،	منابــع	،	فرآیندهــا	،	میزان	
ــدگاه		 ــازار	و	دی ــرد	در	ب ــداف،	عملك ــه	اه ــتیابي	ب ــق	در	دس توفی
مشــتریان	و	غیــره	تعییــن	مــي	گردنــد.	ســپس	نتایــج	حاصلــه	بــا	
درک	و	توجــه	بــه	نیازهــاي	ذینفعــان،	اهــداف	مدیریتــی	و	ظرفیــت	
هــای	اجرایــی	ســازمان	تحلیــل	و	برنامــه	هــاي	اجرایــی،	متناســب	
بــا	راهبــرد	هــا،	شناســایي،	بــر	اســاس	نقشــه	راه،	زمانبنــدی	شــده	
و		تیــم	هــاي	متخصــص	)از	درون	و	بیــرون	ســازمان(،	انتخــاب	و	
جهــت	اجــراي	اثربخــش	ایــن	برنامه	هــا	توانمندســازی	می	شــوند.
ــه	حضــور	 ــه	پشــتوانه	تجرب ــران	ب انجمــن	مدیریــت	کیفیــت	ای
25	ســاله	در	حــوزه	صنعــت	خــودرو،	ســاختار	تشــكلی	مســتقل	
ــود	 ــترده	موج ــش	گس ــانی	و	دان ــع	انس ــی،	مناب ــر	انتفاع و	غی
ــك	 ــاط	نزدی ــاي	مناســب،	ارتب ــر	ســاخت	ه در	اعضــای	آن،	زی
ــور	و	در	 ــارج	کش ــل	و	خ ــی	در	داخ ــی	و	آموزش ــع	علم ــا	مناب ب
امتیــار	داشــتن	نیروهــاي	متخصــص	عالقمنــد	بــه	همــكاري	،	در	
تمامــی	مراحــل	ایــن	طــرح	تــا	حصــول	موفقیــت	پایــدار	مبتنــی	
ــج	ملمــوس،		همــراه	صنعــت	خودروســازی	و	ســازمان	 ــر	نتای ب

ــود.	 هــای	زنجیــره	تامیــن	آن	خواهــد	ب
شــكی	نیســت	کــه	موفقیــت	ایــن	طــرح	نیازمنــد	عــزم	جــدی	
و	حمایــت	همــه	جانبــه	نهــاد	هــای	متولــی	صنعــت	خــودرو	بــه	
ــی	 ــان	اصل خصــوص	وزارت	صمــت	و		ارکان	مرتبــط	آن،	ذینفع
بــه	ویــژه	شــرکت	هــای	خودروســاز	در	شــخصیتی	یكپارچــه	و	
هماهنــگ	و	مشــارکت	جــدی	و	عملــی	تشــكل	هــای	مرتبــط	بــه	

خودروســازی	اســت.	
ــا	دارا	 بــه	امیــد	روزی	کــه	صنعــت	مهــم	خودروســازی	ایــران	ب
بــودن	هویــت	مســتقل،	در	همــه	ابعــاد	کیفیــت،	جایگاهــی	هــم	
راســتای	کمیــت	و	تعــداد	خــودرو	هــای	ســاخت	کشــور	داشــته	

باشــد.
شورای راهبری  انجمن مديريت كيفيت ايران

پيش گفتار شــورای راهبری انجمن مديريت كيفيت ايران

1



کیفیــت	بــه	عنــوان	یــك	مقولــه	نســبی	و	نســبتی	از	بــرآورده	

ســازی	انتظــارات	مصــرف	کننــده،	همــواره	مــورد	توجــه	عرضــه	

ــوده	اســت	و	 ــات	ب ــدگان	کاال	و	خدم ــدگان	و	مصــرف	کنن کنن

بــه	دلیــل	تغییــر	و	افزایــش	مســتمر	ســطح		انتظــارات	مصــرف	

کننــدگان	و	تغییــرات	ماهــوی	کــه	در	کاالهــا	و	خدمــات	

ــرف	 ــره	مص ــایل	روزم ــی	از	مس ــه	یك ــده	ب ــاد	ش ــف	ایج مختل

ــل	شــده	اســت.یكی	از	صنایعــی	کــه	موضــوع	 ــدگان	تبدی کنن

کیفیــت	آن	همــواره	زیــر	ذره	بیــن	مشــتریان	قــرار	دارد	صنعــت	

ــژه	 ــیت	وی ــا	حساس ــر	دنی ــتریان	در	سراس ــت.	مش ــودرو	اس خ

ــه	جــرات	 ــد	و	شــاید	ب ــا	دارن ــه	کیفیــت	خودروه ای	نســبت	ب

بتــوان	گفــت	در	هیــچ	صنعتــی	تــا	ایــن	انــدازه	شــاخص	هــای	

ــای	 ــدی	ه ــی	و	رده	بن ــای	ســطوح	کیف ــت	و	مقایســه	ه کیفی

مختلــف	از	حیــث	ایــن	مقولــه	بــه	راحتــی	در	دســترس	همــگان	

قــرار	نــدارد.	صنعــت	خــودرو	ایــران	بــا	وجــود	همــه	اقدامــات	

ــال	 ــه	در	س ــی	ک ــعه	ای	مختلف ــی	و	توس ــای	کیف ــه	ه و	برنام

ــوده	کــه	 ــال	کــرده	همــواره	جــزو	صنایعــی	ب ــر	دنب هــای	اخی

ــه	 ــا	ک ــته	و	هرج ــرار	داش ــدگان	ق ــرف	کنن ــاد	مص ــورد	انتق م

ــا	 بحــث	از	کیفیــت	باشــد	،	نقــد	و	یــا	مقایســه	ایــن	صنعــت	ب

خودروهــای	ســطح	بیــن	المللــی	نیــز	وجــود	خواهــد	داشــت.	

آنچــه	باعــث	مــی	شــود	صنعــت	خــودرو	در	بحــث	کیفیــت	و	

ایمنــی	بــه	راحتــی	مــورد	نقــد	و	مقایســه	و	قــرار	گیــرد	ســهم	

ــن	 ــوار	و	همچنی ــای	خان ــه	ه ــودرو	در	هزین ــت	خ ــاالی	قیم ب

ــواده	 ــالمت	خان ــی	و	س ــر	ایمن ــودرو	ب ــه	خ ــت	ک ــی	اس تاثیرات

ــن	 ــر	بی ــای	معتب ــد	ه ــا	برن ــودرو	ب ــن	واردات	خ دارد.	همچنی

ــه	 ــاز	مقایس ــه	س ــز	زمین ــته	نی ــای	گذش ــال	ه ــی	در	س الملل

ــور	 ــه	ط ــه	ب ــر	چ ــت.	اگ ــوده	اس ــا	ب ــت	خودروه ــطح	کیفی س

ــوژی	 ــی	و	تكنول ــه	ســطح	کیف ــر	فاصل ــوان	منك ــی	ت ــع	نم قط

خودروهــای	داخلــی	بــا	خودروهــای	روز	دنیــا	شــد	امــا	همــواره	

ایــن	پرســش	مطــرح	اســت	کــه	ایــن	فاصلــه	بــه	چــه	میــزان	

ــاختار	 ــه	س ــا	ب ــا	تنه ــت	آی ــه	کیفی ــن	فاصل ــه	ای ــوده	و	ریش ب

صنعــت	خــودرو	بــاز	مــی	گردد؟بــرای	ایــن	کــه	بتــوان	مقایســه	

ای	بیــن	ســطوح	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	ایــران	و	جهــان	

ــا	فرزیــن	انتصاریــان،	رییــس	 داشــته	باشــیم	گفــت	و	گویــی	ب

انجمــن	ملــی	کیفیــت	داشــته	ایــم	کــه	در	ادامــه	مــی	خوانیــد:	

نگاهــی	بــه	ســر	فصــل	مطالــب	رســانه	هــا		در	مــورد	صنعــت	

ــا	صنعــت	 ــی	ب ــی	کیفیت ــه	واژه	ب خــودرو	نشــان	مــی	دهــد	ک

ــت	 ــن	شــده		اســت	.	از	بررســی	وضعی ــا	عجی ــازی	م خودروس

ــه		 ــد	ک ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــت	آن		اینگون ــت	و	مدیری کیفی

صنعــت	خودروســازی	در	ایــران	از	دوره	گــذار	مونتــاژکاری	

بــه	داخلــی	ســازی	چنــدان	بــر	روی	کیفیــت	بــه	عنــوان	یــك	

موضــوع	اساســی	کار	نشــده	اســت،	ایــن	در	حالیســت	کــه	در	

کشــورهای	خودروســاز	شــرایط	بــه	مراتــب	متفــاوت	اســت.	بــر	

ایــن	اســاس	تفــاوت	هــای	خودروســازی	در	دنیــا	و	توجــه	بــه	

ــورهای	 ــران	و	کش ــت	را	در	ای ــن	صنع ــت	در	ای ــوع	کیفی موض

خارجــی	چگونــه	ارزیابــی	مــی	کنیــد	و	خودروســازهای	خارجی	

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

ــی	هســتند؟	 ــگاه	فعل وضعیــت	و	جای

 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 
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نارضایتــی	مــردم	از	صنعــت	خــودرو	بــه	دلیــل	دو	عامــل	اســت،	
ــه	 ــی	ک ــژه	زمان ــه	وی ــودرو	ب ــی	خ ــص	فن ــب	و	نق نخســت	عی
خودروهــا	نــو	و	صفر	باشــند	و	عامــل	دوم،	بدقولی	خودروســازان	
در	شــرایط		و	تحویــل	خــودروی	دیگــر	بــه	جای	خــودروی	ثبت	
ــی	از	صنعــت	خــودرو	 ــه		از	نارضایت ــی	ک ــن	زمان ــی.	بنابرای نام
ــی	 ــاوت	ایجــاد	م ــی	متف ــی	شــود،	دو	فضــای	ذهن ــت	م صحب
شــود	کــه	بایــد	جداگانــه	بــه	آن	هــا	پرداختــه	شــود.	مدیریــت	
کیفیــت	بــه	معنــای	عرضــه	خودرویــی	بــدون	نقــص	بــه	بــازار	
اســت	کــه	در	مــدت	عمــر	انتظــاری		بــدون	مشــكل		نیازهــای	
مصــرف	کننــده	را	بــرآورده	کنــد.	ایــن	کار	در	جهــان	براســاس	
اســتقرار	نظــام	هــای		پیشــرفته	مدیریــت	کیفیــت	انجــام	مــی	
ــر	اســاس	نیــاز	مصــرف	کننــده	طراحــی	و	 ــا	خــودرو	ب شــود	ت
ســاخته	شــده	و	وارد	بــازار	شــود	و	بــه	طــور	قطــع	نبایــد	هیــچ	
ــه	ایــن	ســطح	مدیریــت	کیفیــت		در	 ایــرادی	داشــته	باشــد.	ب
اصطــالح	"اثــر	بخشــی"		یــا	Effectiveness	گفتــه	مــی	شــود.	امــا	
ــا	محــدوده	مدیریــت	کیفیــت	در	صنعــت	 ــن	روز	هــا	در	دنی ای
ــر	اثربخشــی،	 ــالوه	ب ــه	و	ع ــر	رفت ــن	ســطح		فرات ــودرو	از	ای خ
بــه	معنــا	و	مفهــوم	عرضــه	خودرویــی	بــا	حداقــل	هزینــه	تمــام	
شــده	نیزهســت	کــه	آن	را	بازدهــی	))Efficiency	مــی	گوینــد.

سیســتم	هــای	مدیریــت	کیفیــت		کــه	هــم	اکنــون	در	
ــوان	پیشــگام		 ــه	عن ــا	ب ــی	رود	و	تویوت ــه	کار	م ــازی	ب خودروس
آن	شــناخته	مــی	شــود	و	دیگــر	خودروســازان	جهانــی	نیــز	در	
حــال	پیــاده	ســازی	ایــن	سیســتم	هــا	هســتند،	بــر	مبنــای	بــه	
ــواد	 ــی	و	م ــات	زمان ــراد	و	ضایع ــه		ای ــر	گون ــاندن	ه ــر	رس صف
ــت	 ــه	اس ــد	و	عرض ــان		تولی ــاره	کاری		درجری ــی	و	دوب مصرف
ــای	 ــه	ه ــه	هزین ــر	گون ــا،	ه ــتم	ه ــن	سیس ــرای	ای ــا	اج ــه	ب ک
ــه	 ــن	هزین ــین	آالت	و	همچنی ــی،	ماش ــواد	مصرف ــنلی،	م پرس
ــاد	 ــزوده	ایج ــه	ارزش	اف ــا	ک ــابه	آن	ه ــارداری	و	مش ــای	انب ه
نمــی	کنــد	حــذف	مــی	شــود	کــه	در	نهایــت	منجــر	بــه	کاهــش	

ــی	شــود.	 قیمــت	تمــام	شــده	م

بــا ايــن حســاب، ســطح مديريــت كيفيــت در كشــور 
هايــی خــودرو ســاز هــم بــا هــم تفــاوت هايــی دارد.  
ــن  ــد در اي ــد و بفرمايي ــح دهي ــتر توضي ــا بيش لطف
بيــن بــه نظــر شــما ســطح مديريــت كيفيــت صنعــت 

ــا كجــا اســت؟  خودروســازی م
ــی	در	جهــان	دارد.	در	صدســال	 خودروســازی	تاریخچــه	طوالن
اخیــر،	در	مدیریــت	کیفیــت	تولیــد	خــودرو،	جهــت	گیــری	های	
ــت	 ــر	مدیری ــه	ای	از	نظ ــه	فاصل ــان	رخ	داده	ک ــی	در	جه خاص
ــازی	 ــت	خودروس ــن	صنع ــا،	بی ــرد	خودروه ــت	و	عملك کیفی
ــرو	 ــدگان	پیش ــوژی	و	تولیدکنن ــب	تكنول ــورهای	صاح در	کش
ــت.	 ــرده	اس ــاد	ک ــه	دوم	ایج ــدگان	درج ــل	تولیدکنن در	مقاب
ــل	 ــد	و	تحلی ــم	دی ــدا	از	ه ــروه	را	ج ــن	دو	گ ــد	ای ــن	بای بنابرای
ــه	 ــی	ک ــوالت	تاریخ ــان	تح ــرفته،	در	جری ــت	پیش ــرد.	صنع ک
بــرای	آن	اتفــاق	افتــاده،	از	نظــر	جغرافیایــی	ســه	حــوزه	
ــا	 ــا	ب هــای	متفــاوت	عملكــرد	داشــته	کــه	یــك	حــوزه	در	اروپ
ــكا	 ــومی	در	آمری ــن	و	س ــری	در	ژاپ ــان،	و	دیگ ــت	آلم محوری
ــای	 ــرور	در	فضاه ــه	م ــت	ب ــت	کیفی ــم	مدیری ــت	و	مفاهی اس
ــه	 ــز	جــاری	اســت		توســعه	یافت ــه	کــه	هــم	اکنــون	نی جداگان
و	رشــد	کــرده	اســت.		در	ایــن	میــان	تفــاوت	هــای	خاصــی	در	
مفاهیــم		و	روش	و	عملكــرد	سیســتم	مدیریــت	کیفیــت	در	ایــن	
حــوزه	هــا	ی	جغرافیایــی	بــه	وجــود	آمــده	.	ایــن	تفــاوت	هــا،	
نــه	تنهــا	در	سیســتم	هــای	مدیریــت	کیفیــت	تولیــد	کننــدگان	
ــز	 ــن		نی ــره	تامی ــردن	زنجی ــوه	اداره	ک ــه	در	نح ــودرو،	بلك خ
وجــود	دارد	کــه	در	نهایــت		در	کیفیــت	محصــوالت		تولیــدی	
آن	هــا	نیزدیــده	مــی	شــود.	و	بــه	خودروســازان		در	ایــن	ســه	

ــی	بخشــد. ــت	مشــخصی	م حــوزه	هوی

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

تولیدکننــدگان	درجــه	یــك	ســایر	کشــورهای	اروپایــی	مبتنــی	

بــر	مدیریــت	کیفیــت	بــر	محــور	نــوآوری،	تكنولــوژی	طراحــی	

و	ســاخت	و	همچنیــن	نظــام	هــای	پیشــرفته	و	ســخت	گیرانــه
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کنتــرل	کیفیــت	متمرکــز	بــوده	و	همیشــه	تولیــدات	آن	هــا	در	
ردیــف	بهتریــن	هــا	قــرار	گرفتــه	اســت.		خصوصیــت	دیگــر	آن		
ــره	 ــرل	زنجی ــا	تحــت	کنت ــا	آزاد	ام ــت	تقریب ــا،	نحــوه	مدیری ه
ــازان	اســت.	 ــه	س ــی	قطع ــرد	کیف ــر	عملك ــن		و	نظــارت	ب تامی
مدیریــت	کیفیــت	در	صنعــت	اتومبیــل	ســازی		اروپــا	تنهــا	بــه	
ــای	کیفیــت	 ــه	معن ــای	کیفیــت	محصــول	نیســت	بلكــه	ب معن
ــره	 ــازنده	و	زنجی ــازمان	س ــی	س در	کل	ســاختار	سلســله	مراتب
ــام	 ــظ	ارزش	ن ــدف	آن		حف ــت	و	ه ــز	اس ــن		آن	متمرک تامی

ــد	ســازنده	اســت. نشــان	و	برن
ــایر	 ــه	س ــبت	ب ــری	نس ــاه	ت ــر	کوت ــازی	عم ــن	خودروس در	ژاپ
کشــورها	از	جملــه	آمریــكا	دارد.	امــا	سیاســت	هــا	و	روش	هــای	
مدیریــت	کیفیــت	در	طراحــی	و	تولیــد	و	عرضــه	در	ایــن	صنعت	
ــاط		 ــوه		ارتب ــاوت	در	نح ــن	تف ــت.		ای ــاوت	اس ــرب	متف ــا	غ ب
شــرکت	خودروســاز	بــا	زنجیــره	تامیــن			آن	بــه	طــور	فاحشــی	
نیــز	وجــود	دارد.	نظــام	مدیریــت	کیفیــت	در	ژاپــن	بیشــترین	
تمرکــز	را	بــر	کار	گروهــی،	عــدم	بــی	نظمــی	و	حــذف	هــر	گونه	
اســراف		و	ضایعــات	و	دوبــاره	کاری	بــا	محوریــت	مدیریــت	زمان	
ــت	 ــدات	و	رضای ــت	تولی ــورد	کیفی ــه	در	م ــن	آن	ک دارد.	ضم
مصــرف	کننــده	حساســیت	زیــادی	وجــود	دارد	و	نظــام	هــای	
ــره	ارزش	خــودرو	ســازی،	از	 ــت	کیفیــت	در	تمــام	زنجی مدیری
ــن	 ــر	ای ــروش،	ب ــس	از	ف ــات	پ ــا		خدم ــه	ت ــواد	اولی ــن	م تامی
اصــول	قــرار	مــی	گیــرد	وهمــه	عوامــل	در	ســطوح	فــردی	و	یــا	
ــد	 ــه	قلــب	متعهدن ــا	و	از	ت ــه	طــور	یكپارچــه	عمیق ســازمانی	ب
تــا	محصولــی	ارزان	تــر،	بهتــر	و	ســریع	تــر	بــه	دســت	مشــتری	
برســد.	ایــن	ذهنیــت	مبتنــی	بــر	فرهنــگ	ژاپنــی،	باعــث	شــده	
ــت	 ــی	از	باب ــیار	متفاوت ــای	بس ــك	ه ــا	و	تكنی ــت	ه ــا	سیاس ت
مدیریــت	کیفیــت	زنجیــره	تامیــن	وعوامــل	دیگــر	در	زنجیــره	

ــكار	گرفتــه		شــود.	 ارزش	خــودرو	ب
ــام	 ــه		تحــت	ن ــودرو	ک ــن	خ ــره	تامی ــت	زنجی ــن	مدیری در	ژاپ
ــرادف		 ــوان	مت Keiretso		شــناخته	مــی	شــود	و	در	فارســی	میت

ــت	و	 ــم	جه ــی	ه ــای		صنعت ــه	ه ــوم		"خوش ــابه		مفه ــا	مش ی
هماهنــگ"	را		بــرای	آن	بــه	کار	بــرد،	بــر	اســاس		ایجــاد	ارتبــاط		
ــای	 ــرکت	ه ــا	ش ــاز	ب ــدت	خودروس ــم	و	دراز	م ــك،	محك نزدی
قطعــه	ســاز	در	قالــب	یــك	خوشــه	بــزرگ	صنعتــی	اســت	کــه	
تعــداد	قابــل	مالحظــه	ای	نیــز	بــا	مالكیــت	مشــترک	هســتند.	
ــه	ســاز	معمــوال،	محصــوالت	خــودرا	 ــن	شــرکت	هــای	قطع ای
انحصــارا	در	داخــل	خوشــه		و	بــه	خودروســازعرضه	مــی	کننــد.	
ــت	 ــان		و	مدیری ــت	زم ــت	و	مدیری ــت	کیفی ــه	مدیری در	نتیج
ــل	 ــالی	آن	قاب ــد	اع ــه	و	در	ح ــورت	یكپارچ ــه	ص ــات	ب اطالع

اجــرا	مــی	شــود.
بعضــی	ایــن	روش	هــا	و	تكنیــك	هــا	کــه	اوج	آن	هــا	را		مــی	
تــوان	در	شــرکت	تویوتــا	دیــد،	در	غــرب	تحــت	عنــوان	،	"تولیــد	
نــاب"	)Production	Lean(		شــناخته	مــی	شــود	کــه	بــرای		
صنعــت	اتومبیــل	ژاپــن	هویــت	خاصــی	ایجــاد	کــرده	اســت.	بــا	
وجــود	شــناخته	بــودن	ایــن	روش	هــا	و	تكنیــك	هــای	مدیریت	
کیفیــت	،	هنــوز	در	بســیاری	از	هنــوز	بــه	طــور	کامــل	اجرایــی	
نشــده	اســت.	بــه	همیــن	دلیــل	تولیــد	اتومبیــل	هــای	ژاپنــی	
ــت	 ــت	و	سیاس ــت	مدیری ــا	روش	و	تح ــا،		ب ــكا	و	اروپ درآمری
گــذاری	ژاپنــی	هــا	صــورت	مــی	گیــرد.	نظــام	ســرمایه	داری	در	
امریــكا	دیــدگاه	تولیــد	کننــدگان	را	همــواره	معطــوف	بــه	ســود	
آوری،		آن	هــم	غالبــا	کوتــاه	مــدت	کــرده	اســت.		بنابرایــن	در	
ــه	ســبك	 ــكا،	ســرمایه	گــذاری	روی	مدیریــت	کیفیــت		ب آمری
ژاپنــی	کــه	بازدهــی	بلنــد	مــدت	دارد	چنــدان	طرفــدار	نــدارد.		
ــورد،		 ــل	ف ــی	از	قبی ــای	بزرگ ــرکت	ه ــرد	ش ــن	رویك ــا	همی ب
کرایســلر	و	جنــرال	موتــورز		در	طــول	عمرطوالنــی	خــود	
فــراز	و	نشــیب	هــای	زیــاد	و	مهمــی	داشــته	انــد	کــه	یكــی	از	
ایــن	مــوارد	در	دهــه	80	میــالدی	بــود	کــه	صنعــت	خــودروی	
ــه	نقطــه	ای	رســید	کــه	 ــد	و	ب ــه	طــور	کلــی	جــا	مان آمریــكا	ب
بــازار	جهانــی	تولیــد	خــودرو	را	تحویــل	دو	حــوزه	اروپــا	یــی	و	

ــكا	محصــور	شــد. ــا	در	بازارآمری ژاپنــی	داد	و	تقریب
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امــا	در	نهایــت	بــا	تغییــر	رویكــرد	مدیریتــی	بــه	ســمت		ارتقــاء	
ــده	 ــد	کنن ــه	تولی ــدن	س ــك	ش ــه	نزدی ــر	ب ــه	منج ــت	ک کیفی
ــت	 ــرای	مدیری ــان	ب ــتاندارد	یكس ــك	اس ــن	ی ــی		و	تدوی اصل
 QS ــتاندارد 9000 ــوان	اس ــت	عن ــا	تح ــن	آنه ــره	تامی زنجی
ــرای	 ــی	ب ــع	مال ــاص	مناب ــراه	اختص ــه	هم ــر	ب ــن	ام ــد.	ای ش
ــا	 ــت،	ت ــعه	کیفی ــاز	توس ــورد	نی ــای	م ــاخت	ه ــاد	زیرس ایج
حــدودی	نــگاه	بــه	خودروســازی	در	آمریــكا	را	تغییــر	داد.	ولــی	
ــالدی،	 ــای	اقتصــادی	2008	می ــش	ه ــان	چال ــاره		در	جری دوب
ــتانه	 ــرد	و	در	آس ــقوط	ک ــكا	س ــودرو	آمری ــت	خ ــل	صنع درعم
ورشكســتگی	قــرار	گرفــت	.	اینبــار	نیــز	بــا	تزریــق	منابــع	مالــی	
و	تغییــرات	گســترده	الــزام	شــده	از	ســوی	دولــت	اوبامــا،	ایــن	
صنعــت	نجــات	یافــت.	هــم	اکنــون	نیــز	تمــام	تــالش	صنعــت	
ــكا	اینســت	کــه	از	لحــاظ	شــیوه	مدیریتــی	 خودروســازی	آمری
خــود	را	بــه	تولیدکننــدگان	ژاپنــی	و	آلمانــی	برســاند	بــه	
ــا	،	ب	ام	و،	 ــای	تویوت ــادی	از	خودروه ــداد	زی ــه	تع ــوری	ک ط
ــا	شــیوه	 ــدا	و	بســیاری	دیگــر،	در	آمریــكا	-	البتــه	ب بنــز	و	هون
شــرکت	هــای	مــادر	-	تولیــد	مــی	شــوند.	بــرای	مثــال	تویوتــا	
ــه	 ــم	و	پیشــرفته	ای	دارد	ک ــه	بســیار	عظی ــی	کارخان در	کنتاک
ــا	 ــازی	دنی ــای	خودروس ــه	ه ــن	کارخان ــرفته	تری ــی	از	پیش یك
بــه	شــمار	رفتــه	و	خودروهــای	کمــری	و	چنــد	مــدل	دیگــر	را	
تولیــد	مــی	کنــد.	ایــن	کارخانــه	بــه	صــورت	کامــل	اتوماتیــك	
بــوده	و	بــا	روش	مدیریتــی	تویوتــا	اداره	مــی	شــود.	در	آمریــكا	
ــی	 ــال	متفاوت ــگاه	کام ــا	ن ــی	را	ب ــای	برق ــال	خودروه ــز	تس نی
ــت	 ــن	صنع ــه	ای ــك	ب ــگاه	رباتی ــرده	و	ن ــد	ک ــودرو	تولی ــه	خ ب
ــی		در	صنعــت	 ــوآور	و	خالق ــگاه	ن و	محصــوالت	آن	دارد	کــه	ن

ــرده	اســت. خــودرو		ایجــاد	ک
ــوآوری	در	 ــوژی،	خالقیــت	و	ن ــر	تكنول در	دهــه	اخیــر	عــالوه	ب
تكنیــك	هــای	مدیریــت	کیفیــت	حــرف	نخســت	را	در	صنعــت	
خودروســازی	مــی	زنــد.	بنابرایــن	بایــد	در	طراحــی	یــك	خودرو	
مدیریــت	کیفیــت	و	تكنولــوژی		را	توأمــان	مدنظــر	قــرار	داد	و	

بــر	روی	آن	هــا		تمرکــز	کــرد.

ــن	 ــن	و	همچنی ــكا	و	ژاپ ــا،	آمری ــوزه	اروپ ــه	ح ــن	س ــر	از	ای اگ
کــره	را	کــه	از	نظــر	حجــم		تولیــد	بــه	آنهــا	پیوســته	و	در	شــیوه	
مدیریــت	کیفیــت	تــا	حــدودی	دنبالــه	رو	ژاپــن	اســت	را	جــدا	
کنیــم،	در	حــوزه	بعــدی	کشــورهای	چیــن	و	هنــد	قــرار	دارنــد	
کــه	در	حــال	حاظــر	متمرکــز	بــر	تولیــد	انبــوه	هســتند	و	هــر	
کــدام	از	ایــن	کشــورها	مســیر	خــود	را	در	خودروســازی	دنبــال	
مــی	کننــد	کــه	فعــال	چنــدان	مــورد	بحــث	مــا	نیســت.	حــوزه	
ــد	 ــزی،	تایلن ــران،	مال ــه،	ای ــد	ترکی ــی	مانن ــور	های ــر	کش دیگ
اســت	کــه	تقریبــا	همزمــان	بــا	هــم	وارد	صنعــت	خودروســازی	
ــت	را	 ــن	صنع ــن	کشــورها	ای ــه	ای ــب	اســت	ک ــد.	جال شــده	ان
همزمــان	بــا	کــره	آغــاز	کــرده	نــد.	و	اآلن	فاصلــه	چشــمگیری	

بــا		ایــن	کشــور	دارنــد.	
همانطــور	کــه	میدانیــد،	خودروســازی	در	دهــه	60	میــالدی	در	
ایــران	توســط	بخــش	خصوصــی	ایجــاد	شــد.	ایــن	صنعــت	تــا	
قبــل	از	انقــالب،	تنهــا	یــك	هســته	اولیــه	بــرای	خودروســازی		
ــان	جنــگ	 ــا	پاب ــود	و	ت ــه	صــورت	مونتــاژ	خــودرو	ب ــا	ب و	عمدت
نیــز	در	ایــن	ســطح	باقــی	مانــد.	در	بعــد	از	انقــالب	بــا	دولتــی	
ــاره	ای		از	 ــگاه	دوب ــگ،	ن ــس	از	جن ــت		و	پ ــن	صنع ــدن	ای ش
جانــب	دولــت	بــه	صنعــت	خودروســازی	صــورت	گرفــت.	ولــی	
متاســفانه	بــه	دلیــل	تمرکــز	بــر	کمیــت	کــه	هنــوز	هــم	ادامــه	
دارد،	موضــوع	کیفیــت	و	نــوآوری		بــه	فراموشــی	ســپرده	شــده		
ــك	 ــه	ی ــان	ب ــازی	جه ــت	خودروس ــه		در	صنع ــكلی	ک ــه	ش ب
نمونــه	تمثیلــی	تبدیــل	شــده	اســت.	در	توضیــح	ایــن	موضــوع		
ــا	کشــوری	 ــران	تنه ــه	ای ــم	ک ــاد	آوری ــه	ی ــه	ب ــس	ک ــن	ب همی
ــوژی	عقــب	 ــا	تكنول ــا	اســت	کــه	یــك	مــدل	قدیمــی	ب در	دنی
افتــاده	را	حــدود	50	ســال	تولیــد	کــرد	و	بــه	بــازار	انحصــاری	
داخلــی	عرضــه	نمــود.	متاســفانه	بــه	انــدازه	ای	در	تفكــر	بســته	
خــود	کــه	فقــط	متمرکــز	بــر	کمیــت	تولیــد	بــود	درجــا	زدیــم
ــودروی	 ــاوت	خ ــال،	تف ــل	س ــه	چه ــك	ب ــی	نزدی ــه	در	مدت ک
ــیوه	 ــا	ش ــان	را	ب ــپ	خیاب ــمت	چ ــی	در	س ــی	و	رانندگ انگلیس
متفــاوت	در	ایــران	را	متوجــه	نشــدیم		و	نفهمیدیــم	کــه	جــای
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ــمت	 ــد	در	س ــوت	بای ــده	کاپ ــیم	بازکنن ــن	و	س ــاک	ک ــرف	پ ب
ــد	نشــان	 ــه	راننــده	باشــد.	بررســی	ایــن	رون چــپ	و	نزدیــك	ب
ــت	 ــر	بســته		و	کمی ــوع	تفك ــن	ن ــفانه	ای ــه	متاس ــد	ک ــی	ده م
گــرا،	هنــوز	در	صنعــت	خــودرو	ســازی	مــا	وجــود	دارد		و	بــد	
ــن	 ــذاری	کالن	ای ــر	در	سیاســت	گ ــوع	تفك ــن	ن ــه		ای ــر	اینك ت
صنعــت	نیــز	جــاری	اســت.	در	حالــی	کــه	ســطح	تكنولــوژی	در	
طراحــی	و		و	تولیــد	خــودرو	بــه	همــراه	شــیوه	هــای		مدیریــت	
ــوده	و	 ــر	ب ــال	تغیی ــواره	در	ح ــت	هم ــن	صنع ــت		در	ای کیفی

امــروزه	بســیار	پیشــرفته	شــده	اســت.
بــرای	درک	ایــن	موضــوع	همیــن	بــس	کــه	بــه	یــاد	آوریــم	کــه	
ــارج	 ــدل	خ ــاخت	م ــه	س ــران	در	ادام ــازی	ای ــت	خودروس صنع
ــی	شــرکت	 ــكان،		ماشــین	آالت	دســت	دوم	و	قدیم از	رده		پی
تالبــوت	را	خریــداری	کــرد	و	عمــال	صنعــت	خودروســازی	را	بــر	
ــه	ایجــاد	 ــد،	عمــال	هســته	اولی ــن	خری ــا	کــرد	و	ای ــه	آن	بن پای

ــران	شــد	. صنعــت	قطعــه	ســازی	خــودرو	در	ای
پــس	از	جنــگ	هشــت	ســاله		و	در	دوران		ســازندگی	بــه	دنبــال	
ورود	تولیدکننــدگان	خارجــی		از	هــر	ســه		حــوزه	جغرافیایــی	
ــكا	 ــان(	و	آمری ــن	)نیس ــیتروئن	(	،	ژاپ ــو	،	س ــژو،	رن ــا	)پ اروپ
)فــورد	ســازنده	اصلــی	پرایــد(	و	همچنیــن	از	کــره	،	مجموعــه	
ای	از	سیســتم	هــا	و	تكنیــك	هــای	مدیریــت	کیفیــت	کــه	بــا	
یكدیگرتفــاوت	هــای	زیــادی	داشــتند	بــه	صنعــت	خودروســازی	
ــر	حســب	اینكــه	واگــذاری		خــط	تولیــد		چــه		 ــران	وارد	و	ب ای
ــا،	 ــود،	الزام ــذار	میش ــرکت	واگ ــدام	ش ــه	ک ــی	ب ــوع	اتومبیل ن
شــیوه	مدیریــت	کیفیــت	شــرکت	خارحــی	هــم	بــه	آن	شــرکت	
ــت	 ــل	تح ــوع	اتومبی ــه	آن	ن ــی	ک ــا	زمان ــد	و	ت ــل	میش تحمی
نظــارت	ســازنده	اصلــی		در	حــال	ســاخت	بــود،	ایــن	سیســتم	
ــای	 ــت	و	ج ــل	میرف ــم	تحلی ــم	ک ــس	از	آن		ک ــرا		و	پ ــا	اج ه
ــدون	 ــای	ب ــا	و	روش	ه ــتم	ه ــه	ای	از	سیس ــه	ملغم ــود	را	ب خ
ــه	 ــی	برنام ــب	ب ــل	ترکی ــه	حاص ــداد	ک ــخصی		می ــت	مش هوی
ــم	 ــروز	ه ــا	در	ام ــن	روش	ه ــه	ای ــب	اینك ــود.	جال ــا	ب از	آن	ه
ــزرگ	 ــای	ب ــرکت	ه ــه	ش ــته	ب ــای		وابس ــد	ه ــی	در	واح ،	حت

ــن	 ــه	همی ــود.			ب ــرا	میش ــاوت	اج ــم	متف ــودرو	ه ــازنده	خ س
ــس	از	خــروج	و	 ــج	پ ــه	تدری ــا	ب ــت	خودروه ــم	کیفی ــل،	ه دلی
ــر	و	 ــا	بدت ــگ	شــدن	نظــارت	ســازنده	خارجــی،	مرتب ــا	کمرن ی
ــه	خاطــر	شــخصیت	 ــر	میشــود.		البتــه	در	مقاطعــی	نیــز	ب بدت
ــای	 ــرکت	ه ــل	ش ــران		عام ــی	مدی ــه	ای		بعض ــه	حرف و	تجرب
خــودرو	ســاز	در	حــوزه	مدیریــت	کیفیــت،	شــاهد	جرقــه	هــای	
ناپایدارتوســعه	کیفیــت	و	مدیریــت	آن	در	محــدوده	آن	شــرکت	
بــوده	ایــم.	ولــی	متاســفانه	بــه	دلیــل	نبــود	یــك	سیاســت	کلــی	
ــع	 ــك	سیســتم	پیشــرفته،	جام ــاد	ی ــرای	ایج ــدت	ب ــد	م و	بلن
ــرای	 ــت	ب ــه	میتوانس ــات	ک ــن	تجربی ــی	ای ــگ،		تمام و	هماهن
ــته	 ــدارو	را	داش ــم	نوش ــا	حك ــازی	م ــت	خودروس ــعه	صنع توس
ــی	شــود.	 ــه	فراموشــی	ســپرده	م باشــد	بالاســتفاده	شــده	و	ب
ــن	سیســتم	هــا	هیچــگاه	شــامل	حــوزه	 نكتــه	مهــم	اینكــه	ای
هــای	بســیار	مهــم	زنجیــره	تامیــن	و	خدمــات	پــس	از	فــروش	

صنعــت	خــودرو	ســازی	مــا	نشــده	اســت.	
شــرکت	هــای	تــدارک	کننــده	خودروســازان		نیــز	در	شــخصیت	
ــك	 ــر	ی ــودرو،		ه ــد	خ ــریك	در	تولی ــه	ش ــه	و	ن ــدار	قطع خری
بــه	طــور	جداگانــه	اقــدام	بــه	ارزیابــی	و	رتبــه	بنــدی	شــرکت	
هــای	قطعــه	ســاز	میكننــد	کــه	عمدتــا	بــر	مبنــای	دارا	بــودن	
گواهینامــه	هــای	سیســتم	هــای	اســتاندارد		تضمیــن	کیفیــت		
و	ممیــزی	شــخص	ثالــث		و	شــخص	دوم	صــورت	مــی	گیــرد.				
صنعــت	قطعــه	ســازی	هــم	به	مــوازات	ایــن	رونــد،	از	دل	صنعت	
خــودرو	بیــرون	آمــد.	بخشــی	دردرون	و	یــا	در	مالكیــت	شــرکت	
هــای	خودروســاز		و	برخــی	بــه	عنــوان	شــرکت	هــای	مســتقل	
ــای	 ــرکت	ه ــداد	ش ــر،	تع ــال	حاظ ــد.	در	ح ــی	کنن ــت	م فعالی
قطعــه	ســاز	بــه	هــزار	واحــد	تولیــدی	مــی	رســد.		متاســفانه	بــه	
دلیــل	تحریــم	هــا	و	ورود	و	خــروج	تولیــد	کننــدگان	خارجــی		
در	یــك	دهــه	اخیــر،	ایــن	صنعــت	گرفتــار	کمبــود	مــواد	اولیــه	
و	نتیجتــا	کمبــود	بعضــی	اقــالم		تولیــدی	و	تحویــل	بــه	موقــع	

قطعــه	شــده	اســت.	
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در	عیــن	حــال		ایــن	صنعــت	در	فضــای	تحریــم	هــای	
خارجــی	و	محصــور	شــدن	در	مرزهــای	کشــور،	در	کنــار	
ــه	صنعــت	 ــه	شــدت	ب صنعــت	خودروســازی	رشــد	کــرده		و	ب

خودروســازی	داخلــی	وابســته	شــده	اســت.
ایــن	وضعیــت	در	کشــورهای	دیگــر	کامــال	متفــاوت	اســت.	اگــر	
ــا	 ــره	ب ــن	ک ــن	و	همچنی ــكا	و	ژاپ ــا	و	آمری ــوزه		اروپ ــه	ح از	س
توجــه	بــه	بزرگــی	وخصوصــی	بــودن	شــرکت	هــای	تولیدکننده	
خــودرو،	صنعــت	قطعــه	ســازی	بســیار	عظیمــی	نیــز	در	کنــار	
آن	هــا	ایجــاد	شــده،	بــه	طــوری	کــه	دیگــر	در	حــوزه	صنعــت	
خــودرو	کشــور	هایــی	مثــل	ایــران	قــرار	نــدارد	و	بنابــر	ایــن	از	

بحــث	مــا	خــارج	اســت.
در	مقابــل،	ترکیــه	نمونــه	جالبــی	بــرای	مقایســه	بــا	ایران	اســت.	
صنعــت	خــودروی	ترکیــه	همزمــان	بــا	ایــران	بــا	مونتــاژ	آغــاز	
شــد	و	ارتبــاط	خــود	را	همــواره	بــا	شــرکت	هــای	تولیدکننــده	
ــز	 ــور	نی ــن	کش ــازی	ای ــه	س ــت.	قطع ــرده	اس ــظ	ک ــی	حف اصل
همیــن	گونــه	بــوده.	بررســی	آمارهــا		نشــان	مــی	دهــد،	ترکیــه	
ظــرف	دو	ســال	اخیــر،	عــالوه	بــر	تامیــن	نیــاز	هــای	داخلــی،		
10	میلیــون	دالر	خــودرو	صــادر	کــرده	و	عــالوه	بــر	ایــن،	مبالــغ	
زیــادی	هــم	صــادرات	قطعــه	بــه	ســایر	کشــورها	داشــته	اســت.		
در	رده	بنــدی،	ترکیــه،	بــا	تولیــد	حــد.ود	1.5میلیــون	خــودرو	
ــه	شــمار	 ــا	ب ــده	خــودرو	در	اروپ ــن	تولیدکنن در	ســال،	هفتمی
ــرا	از	دو	 ــن	کشــور	اخی ــن،	رییــس	جمهورای ــی	رود.		همچنی م
ــی	 ــودروی	مل ــوان	خ ــه	عن ــی	ب ــد	برق ــودروی	جدی ــه	خ نمون
رونمایــی	کــرد	کــه	از	ســال	2023	وارد	بــازار	مــی	شــود	و	بنــا	
دارد	در	کنــار	خودروســازان	بنــام	اروپایــی	بــه	طــور	کامــل	وارد	
تولیــد	و	عرضــه	خــودرو		بومــی	ســاخت	خــودش	بشــود.		ایــن	
رونــد	نشــان	مــی	دهــد	ترکیــه	در	تــالش	اســت	تــا	خــود	را	بــه	
ــزرگ	در	حــوزه	تولیــد	خــودرو	 ــا	ســایر	کشــورهای	ب ــت	ب رقاب
بكشــاند.	هــدف	از	ایــن	حرکــت	هــم	ایــن	اســت	کــه		صنعــت	
ــی	 ــی	و	صادرات ــازار	داخل ــون،	ب ــم	اکن ــه	ه ــه		ک ــودرو	ترکی خ
بزرگــی	را	در	اختیــار	دارد،	و	تكنولــوژی	خــود	را	نیــز	ارتقــا	داده	

اســت	،	بتوانــد،	در	عمــل	یــك	هویــت	مســتقل	بــرای	صنعــت	
خودروســازی	خــود	ایجــاد	کنــد.	

ــازی	آن		 ــت	خودروس ــه	صنع ــت	ک ــزی	اس ــر	مال ــه	دیگ نمون
ــت	 ــه	هوی ــی	آن	اســت	و	نتوانســته	ک ــازار	داخل ــه	ب محــدود	ب
ــت	در	 ــرای	رقاب ــازی	خــود		ب ــت	خودروس ــرای	صنع خاصــی	ب

ــد.	 ــاد	نمای ــی	ایج ــای	جهان بازاره
صنعــت	قطعــه	ســازی		مالــزی	هــم	کــه	در	ســالهای	قبــل	در	
کنــار	صنعــت	خودروســازی	داخلــی	فعــال	بــوده	و	از	مزیت	های	
ــوالت	 ــد	محص ــا	70	درص ــرده	و	تقریب ــتفاده	میك ــی	اس گمرک
خــود	را	در	بــازار	داخلــی	عرضــه	میكــرد،		در	ســالهای	اخیــر	بــه	
دلیــل	قــرارداد	تجــارت	آزاد	»افتــا«	در	حــوزه		کشــورهای	شــرق	
آســیا،	تــوان	جلوگیــری	از	واردات		قطعــات	بــرای	تامیــن	تولیــد	
داخلــی	را	نــدارد	و	بــه	دلیــل	رقابــت	پذیــری	پاییــن،	صنعــت	
قطعــه	ســازی	مالــزی،	بخشــی	از	بــازار	داخلــی	خــود	را	اجبــارا	

بــه	قطعــه	ســازان	خارجــی	واگــذار	کــرده	اســت.
ــدگان	در		 ــد	کنن ــد،	تولی ــی	ده ــان	م ــد	نش ــن	رون ــی	ای بررس
هرکــدام	از	ایــن	حــوزه	هــا	بــرای	خودروســاز	شــدن	و	تولیــد	و	
صــادرات	در	ســطح	جهانــی،	و	حتــی	تولیــد		و	عرضــه	در	بــازار	
داخلــی،	نیازمنــد	ایجــاد	یــك	هویــت	بــرای	خــود	هســتند	کــه	
ایــن	هویــت	هــم		منــوط	بــه	بازتــاب	ســطح	کیفیــت	محصوالت	
آن	هــا	اســت	کــه	در	برنــد		آنهــا	متجلــی	میشــود.	ایــن	هویــت،	
ــایی	 ــل	شناس ــرون،	قاب ــم	در	بی ــورها	و	ه ــل	کش ــم	در	داخ ه
ــروش	 ــگاه	ف ــك	نمایش ــه	ی ــری	ب ــه	س ــت	ک ــی	اس ــت.	کاف اس
ــی	 ــای		کل ــاوت	ه ــد	و	از	تف ــت	دوم	بزنی ــای	دس ــل	ه اتومبی
خــودرو	هــا	بــا	برنــد	هــاای	اروپایــی،	ژاپنــی،	امریكایــی	و	کــره	
ــا	او	 ــد	ت ــوال	کنی ــی	س ــدل	خاص ــردن	از	م ــام	ب ــدون	ن ای،	ب
ــوژی،	دوام	،	 ــردی،	ســطح	تكنول ــری	و	عملك ــات	ظاه خصوصی
ــد	 ــم	پیون ــه	ه ــا	را	ب ــروش		آن	ه ــد	از	ف ــات	بع قیمــت	و	خدم
داده	و	از	ترکیــب	آنهــا،	بــرای	هرکــدام	یــك	یــا	چنــد	مشــخصه	

ــت	را	دارد.	 ــه	مفهــوم	هوی ــد	ک ــی	اعــالم	نمای عموم
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متاســفانه	صنعــت	خودروســازی	ایــران		بــه	دلیــل	فراز	و	نشــیب	
هــای	آن	وعــدم	توجــه		بــه		لــزوم	ایجــاد	یــك	نظــام	یــك	پارچه	
مدیریــت	کیفیــت	در	طــول	عمــر	نســبتا	طوالنــی	خــود،	دارای	
ــت	 ــه		ظرفی ــی	ک ــا	زمان ــی	نشــده	و	ت ــت	مشــخص	و	مثبت هوی
ــوژی	 ــد،	تكنول ــی	و	تولی ــوآوری	در	طراح ــرای	ن ــای	الزم	را	ب ه
ــه	کار	گیــری	سیســتم	هــا	و	تكینــك	هــای		پیشــرفته	 روز	و	ب
مدیریــت	کیفیــت		را	در	درون	خــود	ایجــاد	ننمایــد.	بــه	هویــت	
ــی	و	 ــق	مال ــد	تزری مســتقلی	نخواهــد	رســید	و	همــواره،	نیازمن
حمایــت	هــای	دولتــی	و	بســتن	بازارهــای	وارداتــی	بــرای	زنــده	

مانــدن	اســت.	

ــت  ــری صنع ــکل گي ــه ش ــود ب ــای خ ــت ه در صحب
قطعــه ســازی در كنــار صنعــت خــودرو اشــاره كرديــد 
ــر حســب  ــان و ب ــن شــکل گيــری در گــذر زم ــه اي ك
ضروريــات شــکل گرفــت. از آن جــا كــه يــک خــودرو 
از ســه هــزار قطعــه تشــکيل مــی شــود و ســنگ بنــای 
كيفيــت خــودرو از ايــن صنعــت گذاشــته مــی شــود، 
معضــل فعلــی صنعــت قطعــه را بــه لحــاظ كيفيــت در 
ــاده  ــارت س ــه عب ــد ؟ ب ــی داني ــی م ــش هاي ــه بخ چ
تــر صنعــت قطعــه بــرای بروزشــدن و ارتقــای كيفيــت 

نيازمنــد چــه ملزوماتــی اســت؟
ــودر	 ــت	خ ــد	اول	از	صنع ــران	را	بای ــازی		ای ــه	س ــت	قطع صنع
ــایر	 ــه	ســازی	س ــت	قطع ــا	صنع ــرد	و	ســپس	ب ســازی	جــدا	ک
ــه	 ــت	قطع ــز	در	صنع ــه	تمرک ــود.	نقط ــه	نم ــورها	مقایس کش
ــا		 ســازی	در	کشــورهای	خودروســاز،	جــدا	از	فاصلــه	فیزیكــی	ب
کارخانــه	خودروســازی	قابلیــت	تامیــن	بــه	موقــع	و	بــدون	عیــب	
ــن،	صنعــت	قطعــه	ســازی	 ــا	برای ــری	اســت.	بن ــت	پذی و	مدیری
ــدون	آن	 ــد.	ب ــود	ش	باش ــای	خ ــر	بق ــه	فك ــا	ب ــد	تنه ــا	بای لزوم
ــه	 ــر	شــرکت	خــودرو	ســاز	و	وابســته		ب ــر	چت کــه	خــود	را		زی
آن		ببینــد.	ایــن	در	حالیســت	کــه	خــودرو	ســاز،	ســازمان	قطعــه	

ــی	از	 ــه	را	بخش ــد	قطع ــد	تولی ــود	و	فراین ــی	از	خ ــاز	را	جزی س
فراینــد	خودروســازی		خــود	مــی	دانــد.	در	نتیجــه	خودروســازان	
در	کشــورهای	مختلفــی	کــه	در	حــوزه	هــای	اصلی	خودروســازی	
ــرای	ارتقــای	کیفیــت	 قــرار	دارنــد،	سیاســت	گــذاری	خاصــی	ب
قطعــه	ســازان		بــرای	تــداوم	حضورشــان	در	بــازار	هــای	داخلــی	

ــد.	 و	جهانــی	دارن
کشــورهایی	ماننــد	کانــادا	و	مكزیــك	نمونــه	هــای	بســیار	
جالبــی	بــرای	بررســی	اهمیــت	صنعــت	قطعــه	ســازی	هســتند.	
صنعــت	خودروســازی	در	هــر	دو	کشــور	قدمــت	صدســاله	دارد	
ــه	 ــادا	حتــی	در	ســالهای	دور	برندهــای	کانادایــی	را	هــم	ب .	کان
ــزرگ	 ــا	وجــود	ب ــون	ب ــی	اکن ــازار	عرضــه	میكــرده	اســت	.	ول ب
ــدام	دارای		 ــور،	هیچك ــن	دو	کش ــودرو	در	ای ــت	خ ــودن	صنع ب
ــردو	 ــه	ه ــتند.	بلك ــود	نیس ــی	خ ــدل	بوم ــد	وم ــا	برن ــودرو	ب خ
ــه	 ــا	در	قطع ــای	گســترده	آن	ه ــت	ه ــه	واســطه	قابلی کشــور	ب
ســازی،	دارای	صنعــت	خودروســازی		بســیار	بزرگــی	هســتند.	
ــوع	 ــای	متن ــون		خــودر	از	مدله ــادا	ســاالنه		حــدود	2	میلی کان
ــل	 ــت	اتومبی ــازد.		صنع ــی	را		میس ــی	وژاپن ــی	و	آمریكای اروپای
ســازی		مكزیــك	بــا	تولیــد	4	میلیــون	اتومبیــل		از	400	مــدل	از	
42	ســازنده	بنــام	اروپایــی	و	آمرکایــی،	ژاپنــی	و	کــره	ای	،	بعــد	
از	آمریــكا	بزرگتریــن	تولیــد	کننــده		اتومیبیــل	در	قــاره	آمریــكا	
اســت	و	اتومبیــل	هــا	را	بــه	جــز	آمریــكا		و	کشــورهای	آمریــكای	
ــادر	 ــم	ص ــی	ه ــیایی	وآفرقای ــورهای	آس ــه	کش ــی	ب ــی	حت جنوب
میكنــد.	هــر	دو	کشــور	دارای	ظرفیــت	بــاالی	تكنولــوژی	و	قابلیت	
تولیــد	قطعــات	بســیار	پیچیــده	راهــم	دارا	هســتند.		هردو	کشــور	
ــر	اســتفاده	 ــا«	حداکث ــرارداد	تجــارت	آزاد	»نفت از	مزیــت	هــای	ق
ــروی	کار	 ــودن	نی ــر	ب ــل	ارزان	ت ــه	دلی ــك	ب ــد.	مكزی ــرده	ان را		ک
نســبت	بــه	آمریــكا،	بــر	قابلیــت	هــای		صنعت	قطعــه	ســازی		خود	
متمرکــز	شــده	بــه	طــوری	کــه	در	حــال	حاضر	بســیاری	از	شــرکت	
ــه	خوشــه	 ــی		ک ــزرک	در	مناطــق	صنعت ــای	خــودرو	ســازی	ب ه

هــای	تولیــد	کننــده	قطعــات	اتومبیــل		حضــور	دارنــد،	
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کارخانــه	هــای	اتومبیــل	ســازی	خــود	را	ایجــاد	کــرده	و	از	مزیــت	
نســبی	موجــود	کــه	عمدتــا		نیــروی	کار	ماهــر	و	مدیریــت	پذیــر	و	
بــا	تكنولــوژی	ســاخت	قطعــات	پیجیــده		در	شــكل	یــك	زنجیــره	
تامیــن	کامــل	اســت	بهــره	بــرداری	میكنند.	عــالوه	بر	آن	بســیاری	
از	تولیــد	کننــدگان	در	کشــور	آمریــكا	هــم	قطعات	مورد	نیــاز	خود	
را	از	مكزیــك	و	کانــادا	تامیــن	مــی	نمایند.	شــاید	تعجب	آور	باشــد	
کــه	مكزیــك	بــا	نداشــتن	مــدل	وبرنــد		بومــی	خــود،	پنجمیــن	
ســازنده	بــزرگ	قطعــه	ســازی	در	دنیــا	اســت	و	ســاالنه	حــدود	
ــد	 ــودرو	درآم ــات	خ ــاخت	قطع ــا	از	س ــون	دالر		تنه 90	میلی
دارد	کــه	بخشــی	در	ســاخت	اتومبیــل	اســتفاده	شــده	و	بخشــی	
نیــز	صــادر	میشــود.		همچنیــن	شــرکت	،	"مگنــا	اینترنشــنال”	
ــنل	 ــر	پرس ــا	158000	نف ــی،	ب International	Magna،		کانادای

و342	ســازنده	قطعــات	خــودرو،	ســومین	تولیدکننــده	وعرضــه	
کننــده	قطعــات	خــودرو	در	جهــان	اســت.	دولــت		هــا	کانــادا	و	
ــا	 ــن	خــودرو	ب ــره	تامی ــت	زنجی ــا	درک		اهمی ــز	ب ــك		نی مكزی
توجــه	بــه	ارزش	هــای	اقتصــادی	و	اشــتغال	زایــی	آن،	بشــدت	

ازایــن	صنعــت،	حمایــت	میكننــد.	
همانطــور	کــه	ذکــر	شــد،	صنعــت	خــودرو	ســازی	در	مكزیــك	
ــادا	بــر	اســاس	ظرفیــت	هــای	صنعــت	قطعــه	ســازی	آن	 و	کان
هــا	تعریــف		شــده.	امــا	در	اروپــا،	کــه	اغلــب	کشــورها	صنعتــی	
هســتند،	نمــی	تــوان	وابســتگی	صنعــت	خــودرو	و	قطعــه	ســازی	
را	در	محــدوده	یــك	کشــور	دانســت.	امــا	شــرایط	کشــورها	بــا	هــم	
متفــاوت	اســت	.	در	کشــورهای	خــودرو	ســاز	مثــل	فرانســه	،	بــا	
ــز	رشــد	 ــن	کشــور	نی ــه	ای رشــد	صنعــت	خــودرو،	صنعــت	قطع
ــش	 ــر	اتری ــا،	نظی ــا	کشــورهای	بســیاری	در	اروپ ــد،	ام ــی	کن م
ــر	روی	 ــود	را	ب ــز	خ ــده	و	تمرک ــازی	ش ــر	وارد	خودروس کمت
ــورهای	 ــوزه	کش ــد.	در	ح ــته	ان ــازی	گذاش ــه		س ــت	قطع صنع
ــه	 ــه	ب ــد	صنعــت	قطع ــز	هرچن ــه	نی ــر	ترکی ــران	نظی مشــابه	ای
صنعــت	خودروســازی	وابســته	اســت	امــا	بــه	صــورت	مســتقل،	
تولیدکننــده	قطعــات	بــرای	کشــورهای	بــزرگ	خــارج	از	ترکیــه	
نیــز	قطعــه	ســازی	میكننــد.	ایــن	رونــد	باعــث	شــده	تــا	صنعــت	

قطعــه	ســازی	در	کشــور	ترکیــه	مســتقال	دارای	هویــت		بــوده	
وعمــال	زمینــه	ســاز	ایجــاد	صنعــت	خودروســازی	باشــد.	

ایــن	رونــد	در	ایــران	بســیار	متفــاوت	اســت.	بــا	بررســی		
ــته	،	 ــال	گذش ــازی	در	25	س ــه	س ــت	قطع ــعه	صنع ــد	توس رون
ــاق	 ــه	اتف ــب	ب ــت	قری ــه	اکثری ــن	نتیجــه	مــی	رســیم	ک ــه	ای ب
قطعــه	ســازان،	تمامــا	بــه	خــودرو	ســازهای	داخلــی	وابســته	انــد	
ــی		و	 ــای	خارج ــد	ن ــرای	برن ــد	ب ــه		تولی ــبت	ب ــتقال	نس و	مس
صــادرات	قطعــات	خــود	بــه	ســایر	کشــورها	اقدامــی	نمــی	کنند.		
ــی	از	 ــارا		جری ــازان		آن	ه ــه		خودروس ــت	ک ــن	در	حالیس ای
ســاختار	خــود	نمــی	شناســند	و	از	جایــگاه	خریــدار	قطعــه	بــه	
آن	هــای	نــگاه	میكنــن	و	لــذا	مســئولیتی	بــرای	توســعه	دانــش	
و	کیفیــت		آنهــا		احســاس		نمیكننــد.	در	ایــن	مــورد	خاطــره	
ــزاری	مراســم	 ــد	از	برگ ــه	بع ــد.		در	جلســه	ای	ک ــادم	آم ای	بی
ــا	یكــی	از	مدیــران	عامــل		و	مدیــران	 جایــزه	ملــی	کیفیــت		ب
ارشــد	یكــی	از	شــرکت	هــای	خــودرو	ســاز	بــزرگ	داشــتم.	او	
ازمــن		در	مــورد	پیشــنهادم	بــرای	ارتقــای	کیفیت	در	شــرکتش	
ســوال	کــرد.	در	پاســخ	از	ایشــان	پرســیدم،	در	مجمــوع	بــرای	
شــرکت	شــما	چنــد	نفــر		بــرای	تولیــد	اتومبیــل	کار	میكننــد.	
او	پــس	از	پرســش	از	مدیــر	مربوطــه	گفــت	در	حــدود	18000	
ــزار	 ــه	400	ه ــك	ب ــما	نزدی ــت،	ش ــور	نیس ــم	اینط ــر.		گفت نف
نفــر	پرســنل	داریــد.	بــا	تعجــب	پرســید.«کجا«	گفتــم	در	قطعــه	
ــا	 ــروش،	و	ت ــس	از	ف ــات	پ ــا	و	نمایندگــی	هــا	وخدم ســازی	ه
ــرای	 زمانــی	کــه	آنهــا	را		جــزء	کارکنــان	خــود		نشناســید	و	ب
ارتقــاء	کیفیــت	آنهــا	برنامــه	نداشــته	باشــید		وضعیــت	کیفیــت	

در	شــرکت	شــما	تغییــر	اساســی	نخواهــد	داشــت.	
بــرای	ارتقــاء	صنعــت	خــودرو،	پسشــنهاد	میكنــم،	در	گام	
نخســت،	صنعــت	قطعــه		ســازی	بایــد	بــه	عنــوان	یــك	صنعــت	
ــه	 مســتقل	شــناخته	شــود	و	وزارت	صمــت	کــه	هــم	اکنــون	ب
ــه	شــمار	 ــا	ب ــك		و	سیاســت	گــذار	خودروســازی	ه نوعــی	مال

ــی	رود، م
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	بایــد	صنعــت	قطعــه	را	جــدا	از	صنعــت	خــودرو	بدانــد	و	بــرای	
آن	هویــت	و	شــخصیتی		مســتقل	تعریــف	کنــد.	تــا	زمانــی	کــه	
ــت	مســتقل	و	مشــخصی	نداشــته	 ــه	ســازی	هوی ــت	قطع صنع
باشــد،	دنبالــه	رو	صنعــت	خــودرو	و	وابســته	بــه	آن	خواهــد	بود.		
شــرکت	هــای	خودروســازی	هــم	کــه	از	نظــر	مدیریــت	کیفیت،	
دارای	هویــت	مشــخصی	نیســتند	و	در	اجــرای	تعهــدات		کمیتی	
تولیــد	نیــز	تحــت	فشــار	قــرار	دارنــد	،	الزامــا	بایــد	متمرکــز	بــر	
حــل	مشــكالت		عدیــده	خودشــان		باشــند	و	نمیتواننــد	بــدون	
ــزی	 ــه	ری ــاال،		برنام ــذاری	از	ب ــت	گ ــدی	و	سیاس ــت		ج حمای
عمیــق	بــرای	توســعه	یكپارچــه	صنعــت	خــودرو	و	قطعه	ســازی	

بــوده	وتوســعه	کیفیــت	اثربخشــی	زیــادی		داشــته	باشــند.		
بــا	در	نظــر	گرفتــن		ارزش	اقتصــادی	و	ظرفیــت	بــاالی	اشــتغال	
زایــی،	تمرکــز	بــر	قطعــه	ســازی	بــر	تمرکــز	بــر	خودروســازی	
اولویــت	دارد.	قطعــه	ســازی	ایــران	دارای	ظرفیــت	هایــی	اســت	
ــت	 ــعه	مدیری ــرای	توس ــزی	ب ــه	ری ــا	برنام ــوان	ب ــی	ت ــه	م ک
کیفیــت	در	ســطح	اســتاندارد	هــای	ســازندگان	بــزرگ	خارجی،	
بــرای	آن	هویــت	مســتقلی	ایجــاد	کــرد.	در	ایــن	صــورت	عــالوه	
ــی	،	شــاهد	اســتقبال	خــودرو	 ــر	توســعه	صنعــت	خــودرو	مل ب
ــذاری	و	حضــور	در	 ــرمایه	گ ــرای	س ــزرگ	خارجــی	ب ــازان	ب س

صنعــت	اتومبیــل	ســازی	ایــران	نیــز	خواهیــم	بــود.		

اطــالع دارم كــه انجمــن شــما طرحــی را بــرای توســعه 
كيفيــت زنجيــره تاميــن خــودرو تهيــه كــرده اســت. 
بــا توجــه بــه ايــن ســابقه در صنعــت خــودرو و قطعــه 
ــرح  ــن ط ــت در تدوي ــت كيفي ــن مديري ــازی، انجم س
تحــول كيفيــت در صنعــت خــودرو بــه دنبــال اجرايــی 
ــات  ــه اقدام ــون چ ــوده و تاكن ــی ب ــه اهداف ــردن چ ك
اجرايــی و عملياتــی در ايــن زمينــه انجــام داده اســت؟
ــات	 ــه	ســوابق	و	تجربی ــا	توجــه	ب ــت	ب ــت	کیفی انجمــن	مدیری
صنعــت	 در	 تحــول	 بــر	 	 خودروســازی،	 حــوزه	 در	 خــود	
خودروســازی	و	توســعه	کیفیــت	در	زنجیــره	تامیــن	آن		تمرکــز	

ــه	سیاســت	گــذاری		در	ســطح	 ــرای	کمــك	ب کــرده	اســت	و	ب
کالن	کشــور	بــرای	توســعه		کیفیــت	صنعــت	خــودرو		و	هدایــت	
ــرح	تحــول	 ــه	ط ــه	تهی ــدام	ب ــی	،	اق ــك	مســیر	منطق آن	در	ی
ــه	عنــوان	اولیــن	گام		اقــدام	 صنعــت	خودروســازی	نمــوده	و	ب
ــای	 ــن	و	ارتق ــره	تامی ــت	زنجی ــاء	کیفی ــرح	ارتق ــن	ط ــه	تدوی ب
مدیریــت	کیفیــت	قطعــه		ســازان	نمــوده	اســت.	مــا	مطمئــن	
هســتنیم،	در	صــورت	اجــرا	شــدن	ایــن	طــرح،	ضمــن	توســعه	
و	ارتقــای	همــه	جانبــه	صنعــت	قطعــه	ســازی	،	ابــزاری	مهــم	و	
پشــتیبان	بــرای	توســعه	کیفیــت	صنعــت	خــودرو	ســازی	نیــز	

ــود.	 خواهــد	ب
هــم	اکنــون	در	ایــران	حــدود	1200	قطعــه	ســاز	فعــال	وجــود	
دارد	کــه	دو	انجمــن		صنفــی،	ارتبــاط	ایــن	قطعــه	ســازان	را		بــه	
عنــوان	عضــو	بــا	یكدیگــر	مرتبــط	و	مســائل	و	مشــكالت	آنهــا	
ــای	خودروســاز	 ــل	شــرکت	ه ــد.	در	مقاب ــی	کنن ــری	م را	پیگی
نیــز	چنــد	شــرکت	تــدارک	گــر	ماننــد	ســازه	گســتر	و	ســاپكو	
ــان	 ــن	می ــد	و	در	ای ــرده	ان ــا	ک ــه		آز	آنه ــد	قطع ــور	خری را	مام
چنــد	شــرکت	بازرســی	و	گواهــی	دهنــده	هــم	بــر	روی	کیفیــت		

محصــوالت	و	تسیســتم	تولیــد	آن	هــا	نظــارت	دارنــد.	
ملــی	بــه	طورخالصــه،	در	حــال	حاضــر	صنعــت	قطعــه		ســازی	
مــا	بــا	مفهــوم	کیفیــت	و	مدیریــت	کیفیــت		در	اســتاندارد	هــای	
جهانــی،	بخصــوص		در	ارتبــاط	بــا	مدیریــت	زمــان،	و	مدیریــت	
اطالعــات		مربــوط	بــه	کیفیــت	و	میــران	تولیــد،	فاصلــه	زیــادی	
دارد.		لــذا	بــرای	اینكــه	صنعــت	قطعــه		ســازی	در	قالــب	یــك	
زنجیــره	تامیــن	قابــل	اعتمــاد		دارای	هویــت	باشــد	بــه	نحــوی	
کــه	تولیــد	کننــدگان	تــراز	اول	جهــان	را	ترغیــب	وبــه	ســرمایه	
گــذاری	و	تولیــد	در	ایــران	بنمایــد	،	بایــد	در	ارتقــای	مدیریــت	
ــود.	 ــدی	نم ــدام	ج ــاز	اق ــه	س ــای	قطع ــرکت	ه ــت	در	ش کیفی
تفــاوت	تویوتــا	بــا	جنــرال	موتــورز	در	حجــم	تولیــد	و	یــا	حتــی	
ــت	کیفیتــی	اســت	 در	قیمــت	نیســت	بلكــه	در	مفهــوم	مدیری
کــه	تویوتــا		در	عملكــرد	محصــوالت	خــود	بــه	دنیــا	شناســانده	

اســت.	
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ــره	 ــای	زنجی ــت	ه ــه	قابلی ــوط	ب ــده	آن	مرب ــش	عم ــه	بخ ک
ــی	و	 ــا	هماهنگ ــد	ب ــا	بای ــه	م ــت	قطع ــت.	صنع ــن	آن	اس تامی
همــكاری	مشــترک	تمامــی	خودروســازان،		در	توســعه	و	ارتقــاء	
نظــام	مدیریــت	کیفیــت		بــا	تمرکــز	بــر	مفهــوم	نقــص	صفــر	و	
مدیریــت	زمــان،	اقــدام	نمایــد.	امــا	قطعــا		حــد	اقــل	در	شــروع،	
ــت	خــودرو	 ــان	صنع ــت	متولی ــه	سیاســتگذاری	و	حمای ــاز	ب نی

ــود.	 خواهــد	ب
بــا	توجــه	بــه	رونــد	خودروســازی		در	25	ســال	گذشــته	
ــاز	از	 ــه	خودروس ــفانه	،	ن ــه	متاس ــده		ک ــود	آم ــرایطی	بوج ش
ــه	حتــی	 ــه	قطعــه	ســاز	و		ن وضعیــت	فعلــی	راضــی	اســت	و	ن
نهادهــای	دولتــی	ناظــر		از	جملــه	ســازمان	اســتاندارد.		تكلیــف	
ــه	 ــه	دامن ــن	ک ــن	ای ــن	اســت.	ضم ــز	روش ــده	نی مصــرف	کنن
قوانیــن	و	مقــررات	و	اســتاندارد	هــا	نیــز	هــر	روزه	تغییــر	مــی	
کنــد.	بعــالوه،	مشــكالت	تحریــم	نیــر	شــرایطی	را	ایجــاد	کــرده	
تــا	صنعــت	قطعــه	ســازی	در	وضعیــت		بالتكلیفــی	قــرار	
داشــته	باشــد.	در	ایــن	میــان،	وضعیــت	نامســاعد	مالــی	و	عــدم	
پرداخــت	بــه	موقــع	مطالبــات		آن	هــا	نیــز	مشــكالت	عدیــده	

ــت.		 ــته	اس ــازان		گذاش ــه	س ــش	روی	قطع ای	را	پی
در	ایــن	شــرایط		عجیــب	نیســت	کــه	کســی	بــه	دنبــال	ارتقــای	
ــا	درانجمــن	مدیریــت	کیفیــت،		 ــل،	م کیفیــت	نباشــد.	در	مقاب
ــه	 ــد	و	برنام ــت	جدی ــدن	دول ــا	روی	کار	آم ــم،		ب ــاد	داری اعتق
ــه	در	 ــه	جانب ــعه	هم ــرای	توس ــت		ب ــه	وزارت		صم ــی	ک های
ــرده	 ــالم	ک ــودرو	اع ــت	خ ــوص	صنع ــف	و	بخص ــع	مختل صنای
اســت	،	موقعیــت	مناســب	و	شــانس	زیــادی	بــرای	یــك	حرکــت	
زیربنایــی	بــرای	توســعه	کیفیــت		در	صنعــت	خــودرو	از	طریــق	

اجرایــی	شــدن	ایــن	طــرح	وجــود	دارد.
تجربــه	صنعــت	خــودرو	امریــكا	بــا	دو	مرحله	شكســت،	بــرای	ما	
میتوانــد	مفیــد	باشــد.	اگــر	از	ظرفیــت	هــای	بــاالی	تكنولــوژی	
ــت	 ــطح	مدیری ــت	س ــور،	از	باب ــن	کش ــم،	ای ــكا	بگذری در	آمری
ــدان	 ــی،	چن ــازی	بوم ــودرو	س ــت	خ ــوزه		صنع ــت،	در	ح کیفی
ــت	 ــرای	مدیری ــرای	اج ــن	ب ــت.	بنابرای ــوده	اس ــرفته	نب پیش

ــوازی	پیــش	مــی	 ــه	صــورت	م ــد	دو	سیاســت	را	ب کیفیــت	بای

بــرد،	نخســت	آن	کــه	بــه	تولیدکننــدگان	بــا	کیفیــت	پیشــرفته	

ژاپنــی	و	آلمانــی	فضــای	فعالیــت	داد	و	از	نظــر	اجــرای	بعضــی	

ــای	 ــیوه	ه ــا	ش ــد	را	ب ــه	تولی ــا	آزادی	داد	ک ــه	آنه ــررات	ب مق

مدیریتــی	خودشــان	پیــش	ببرنــد	و	دوم	ایجــاد	نظــام	آموزشــی	

و	مشــاوره	ای	یكپارچــه	ای	اســت		کــه	بتوانــد	توســعه	دانــش	و	

مهــارت	مدیریــت	کیفیــت	در	صنعــت	قطعــه	ســازی	را	بــا	نــگاه	

ــود	در	 ــای		موج ــت	ه ــتفاده	از	ظرفی ــا	اس ــی،	ب آمریكایی-ژاپن

ــن	راســتا	یكــی	از	اقدامــات	 ــرد.		در	ای ــه	عهــده	بگی ــكا،	ب آمری

ــام	آن	 ــه	ن ــه	ترجم ــن		AIAG		اســت	ک ــم،	تاســیس		انجم مه

بــه	فارســی	»گــروه	اقــدام	صنعــت	خــودرو«	اســت.	ایــن	انجمــن	

در	ســال	1982	توســط	ســه	شــرکت	بــزرگ	اتومبیــل	ســازی	

آمریــكا	تاســیس	شــد.		AIAG	یــك	انجمــن	غیــر	انتفاعی	اســت		

کــه	اکنــون	حــدود	4000	عضــو	دارد	کــه	شــامل	بســیاری	از	

شــرکت	هــای	بــزرگ	ســازنده	قطعــه		بــرای	صنایــع	مختلــف،	

ــا،	فولكــس	واگــن،	 ــورز،	بویینــگ،	تویوت از	جملــه،	جنــرال	موت

ــی	 ــر	اســت.	مســئولیت	اصل ــوش	و	بســیاری	دیگ ــالر،	ب کاترپی

ــك	نظــام	آموزشــی	بسیارگســترده	ای	 AIAG		ایجــاد	و	اداره	ی

اســت	کــه	بــا	اســتفاده	از	امكانــات	مالــی	شــرکت	هــای	عضــو	

و	بــا	اســتفاده	از	حــدود	900	نفرکارشــناس		متخصــص	صــورت	

مــی	گیــرد.

انجمــن	مدیریــت	کیفیــت	ایــران	نیــز	بــا	نمونــه	بــرداری	از	ایــن	

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

گذشــته	کســب	کــرده،	اقــدام	بــه	تهیــه	طــرح	تحــول	صنعــت	

ــن	 ــره	تامی ــه	اول	زنجی ــه		در	مرحل ــت	ک ــوده	اس ــودرو	نم خ

ــه	در	 ــه	هــای	کســب	تجرب ــد.		یكــی	از	زمنی را	پوشــش	میده

ــی		16	دوره	 ــد		ارزیاب ــام	فراین ــدل	و	انج ــی	م ــن،	طراح انجم

جایــزه	ملــی	کیفیــت	اســت
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ــرای	 ــه	همــراه	داشــتنه	اســت.	ب ــج	بســیارمثبتی	را	ب 	کــه	نتای

ارزیابــی	شــدن	در	فراینــد	جایــزه	ملــی	کیفیــت	کــه	از	جنبــه	

مدیریــت	کیفیــت	بســیار	پیشــرفته	اســت	،	ســازمان	هــا	بایــد	

بــرای	توســعه	و	ارتثــای	کیفیــت	کار	زیــادی	انجــام	دهنــد	تــا	

ــای	 ــرکت	ه ــند.	ش ــس	برس ــت	تندی ــاال	و	دریاف ــب	ب ــه	مرات ب

ــم	 ــته	ای ــازهایی		را	داش ــی	خودروس ــه	و	حت ــده	قطع تولیدکنن

ــس	از	 ــد	و	پ ــاز	کردن ــت		آغ ــه	کیفی ــام	ب ــه	اهتم ــه	از	مرحل ک

ــاالی	 ــه	ســطوح	ب ــی،	ب ــد	ارزیاب ــا	5	دوره	شــرکت	در	فراین 4	ی

ــه	کســب	 ــد	و	برخــی	موفــق	ب ــه	کیفیــت	رســیده	ان اشــتهار	ب

ــز	شــدند.	 تندیــس	نی

و در آخر...

ــت	 ــن	مدیری ــی	در	انجم ــه	فضای ــت	ک ــا	اینس ــالش	م ــام	ت تم

ــودرو	 ــت	خ ــه	در	صنع ــا	از	دانشــی	ک ــود	ت ــاد	ش ــت	ایج کیفی

ــرای	توســعه	کیفیــت		اســتفاده	 و	قطعــه	ســازی	وجــود	دارد	ب

شــود.	یكــی	از	معضــالت	صنعــت	خــودرو	ســازی	ما	عــدم	رابطه	

همــكاری		خودروســازان		در	حــوزه	هــای	منافع	مشــترک	اســت	

.	همــه	شــرکت	هــای	خودروســازی		در	زنجیــره	تامیــن	خــود	

ــد.	هــدف	نهایــی	مــا	 و	اســتفاده	قطعــه	فضــای	مشــترکی	دارن

جمــع	کــردن	بازیگــران	اصلــی	صنعــت	خــودرو	در	کنــار	هــم	

ــا	اســت.		خوشــبختانه	در	 ــع	نیروهــای	موجــود	در	آنه و	تجمی

جریــان	ارزیابــی	هــا	مــا	تــا	حــدودی	توانســتیم	بــه	ایــن	هــدف	

برســیم	و	از	بیــن	نیروهــا		موجــود	در	خــودرو	ســازی	و	صنایــع	

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

ــت	 ــت	تربی ــت	کیفی ــاوردر	مدیری ــناس		مش ــز	کارش ــداد	نی تع

کنیــم.	همچنیــن	هــم	اکنــون	زیرســاخت	هایــی	بــرای	اجــرای	

ــان	 ــاوران	و	مهندس ــی	از	مش ــم	و	بانك ــرده	ای ــاد	ک ــرح	ایج ط

ــا	 ــص	ه ــتره	ای	از	تخص ــه	گس ــم	ک ــت	داری ــران	کیفی و	مدی

ــتند.	 ــودرو	دارا	هس ــه	خ ــف،	از	جمل ــای	مختل ــه	ه را	در	زمین

ــدار	 ــی	موفقیــت	پای همچنیــن،	در	حــال	طراحــی	مــدل	ارزیاب

ــن	روش	هــا	و	اســتانداردهای	تخصصــی		 ــا	اســتفاده	از	باالتری ب

مدیریــت	کیفیــت		هســتیم.	بــرای	صنعــت		خــودرو	و	بــه	ویــژه	

صنعــت	قطعــه	ســازی	نیــز	مــدل	خاصــی		در	حــال	طراحــی	

اســت	کــه	مراحــل	نهایــی	را	طــی	میكنــد.	بوجــود	آمــده

امــا	نكتــه	مهــم	ایــن	اســت	کــه	بــا	تمــام	زیــر	ســاخت	هایــی	

ــی	و	 ــاالی	اعضــای	حقوق ــای	ب ــت	ه ــا	اســتفاده	از	ظرفی ــه	ب ک

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	

تفكــر	مشــترک	و	هــم	راســتا،	بــا	اســتفاده	از	تمامــی	امكاناتــی	

اســت	کــه	در	ایــن	صنعت	بــه	صــورت	بالقــوه	وجــود	دارد	و	باید	

بــه	یــك	حرکــت	یكپارچــه	بــا	محــور	متولیــان	صنعــت	خــودرو	

ــه	 ــت،		در	وحل ــور	الزم	اس ــن	منظ ــرای	ای ــوربیانجامد.		ب کش

اول،		وزارت	صمــت		بــه	عنــوان	متولــی	صنعــت	خودروســازی	و	

مالــك	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	امكانــات		مــورد	

نیــاز	را	در	مســیر	انجــام	ایــن	طــرح	قــرار	دهــد.		روشــن	اســت	

ــز	 ــه	خودروســازی	نی ــط	ب ــای	مرتب ــه		مشــارکت	انجمــن	ه ک

ــازان	 ــه	س ــن	قطع ــزم	الزم	در	بی ــی	و	ع ــاد	هماهنگ ــرای	ایج ب

ــن،	 ــره	تامی ــت	ریجی ــاء	کیفی ــرح	و		ارتق ــن	ط ــت		ای و	موفقی

جایــگاه	ویــژه	ای	را	دارنــد.
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ریشــه	بــی	کیفیتــی	در	صنعــت	خــودرو	بــا	آن	چه	مــردم	عادی	
عنــوان	مــی	کننــد	متفــاوت	اســت.	در	سلســه	مراتــب	بررســی	
ــه	 ــم	کــه	مرحل ــه	داری وضعیــت	یــك	محصــول	چندیــن	مرحل
نخســت	درســت	کار	کــردن	محصولــی	اســت	کــه	شــما		بــرای	
خریــد	آن	مبلغــی	پرداخــت	کــرده	ایــد	ایــن	کار	کــردن	درســت	
ــه	معنــای	لــذت	و	کیــف	بــردن	از	محصــول	نیســت	و	هنــوز	 ب
وارد	مرحلــه	کیفیــت	نشــده	ایــم	و	ایــراد	اصلــی	خودروســازی	
در	ایــران	ایــن	اســت	کــه	هنــوز	در	مرحلــه	خرابــی	قــرار	دارد	
و	مــردم	از	خریــد	آن	ناراضــی	هســتند	امــا	همــواره	از	خرابــی	
خودروهــای	خریــداری	شــده،	تحــت	عنــوان	بــی	کیفیتــی	یــاد	
مــی	شــود	در	حالــی	کــه	قســمت	زیــادی	از	نارضایتــی	مــردم	از	
خرابــی	خودروهــا	اســت.	بنابرایــن	نخســتین	نكتــه	در	صنعــت	
خــودرو	ایــن	اســت	کــه	هنــوز	بــه	دنیــای	کیفیــت	وارد	نشــده	

و	هنــوز	درگیــر	مفهــوم	خرابــی	اســت.	
ــه	 ــا	70	درصــدی	از	ارای موضــوع	بعــدی	بیــن	نارضایتــی	60	ت
ــی	 ــد	از	خراب ــتریان	بع ــت.	مش ــروش	اس ــس	از	ف ــات	پ خدم
ــه	 ــی	ک ــرگاه	های ــه	تعمی ــه	ب ــا	مراجع ــد	ب خــودرو	انتظــار	دارن
تابلــوی	ایــران	خــودرو	و	ســایپا	دارنــد	مشــكل	خــود	را	برطــرف	
کننــد	کــه	در	برخــی	مــوارد	ایــن	اتفــاق	رخ	نمــی	دهــد	زیــرا		
ــد	و	 ــال	ش ــته	اعم ــال	گذش ــد	س ــتباهی	در	چن ــتراتژی	اش اس
تنهــا	صالحیــت	تعمیــرگاه	هایــی	تاییــد	شــد	کــه	بایــد	حتمــا	
از	لوگــو	ایــران	خــودرو	و	ســایپا	اســتفاده	مــی	کردنــد	در	حالــی	
کــه	تعمیــرکاران	فعــال	در	آن	از	افــراد	عــادی	و	بــدون	دیــدن	
آمــوزش	هــای	تخصصــی	از	ســوی	ایــن	خودروســازان	بودنــد	در	

ایــن	شــرایط	خطاهــای	احتمالــی	رخ	داده	از	ســوی	تعمیــرکاران	
ــد	 ــی	کــه	بای ــه	حســاب	خودروســازان	نوشــته	شــد	و	در	حال ب
ــد	 ــت	برن ــه	تقوی ــا	منجــر	ب ــی	انجــام	ت ــرل	و	نظــات	دقیق کنت
مــی	شــد،	در	عمــل	ایــن	اتفــاق	رخ	نــداد	بنابرایــن	آمــار	نشــان	
مــی	دهــد	65	تــا75	درصــد	نارضایتــی	مــردم	از	خدمــات	پــس	

از	فــروش	اســت.
ــذت	 ــث	ل ــه	باع ــددی	دارد	ک ــای	متع ــت	محوره ــوم	کیفی مفه
بــردن	مشــتری	از	محصــول	نهایــی	مــی	شــود	بنابرایــن	نبایــد	
ــم	 ــازان	بروی ــی	در	محصــوالت	خودروس ــی	کیفیت ــراغ	ب ــه	س ب
بلكــه	بایــد	ایــن	ســوال	مطــرح	شــود،	چــرا	خودرویــی	کــه	در	
ــا	 ــیده	ب ــی	رس ــد	نهای ــه	تایی ــازان	ب ــت	خودروس ــش	کیفی بخ
ایــرادات	و	خرابــی	هــای	اساســی	تحویــل	مشــتری	مــی	شــود	و	
چــرا	خــودرو	نمــاد	ایــن	موضــوع	شــده	اســت؟	خــودرو	محصول	
پیچیــده	ای	اســت	و	در	حالــی	کــه	همــواره	خانــه	هــای	صفــر	
ــی	 ــدار	م ــل	خری ــی	تحوی ــكالت	اساس ــراد	و	مش ــا	ای ــراه	ب هم
ــاختمان	 ــت	س ــی	در	صنع ــی	کیفیت ــی	از	ب ــا	صحبت ــود	ام ش
ــی	در	ســاخت	و	ســاز	 ــزان	خراب ــی	کــه	می نمــی	شــود	در	حال
ــه	 ــدارد	خان ــر	خودروســازی	اســت	و	امــكان	ن تقریبــا	صــد	براب
ای	بــدون	هیــچ	ایــرادی	تحویــل	خریــدار	شــود		اما	پیمانــكاران	
ــی	 ــن	صنعــت	ســخن	م ــت	در	ای ــن	حــوزه	همــواره	از	کیفی ای
ــد،	وجــود	امــكان	مقایســه	 گوینــد	کــه	دلیــل	اصلــی	ایــن	رون
میــان	خودروهــای	داخلــی	و	خارجــی	اســت	در	حالــی	کــه	ایــن	

ــدارد. امــكان	در	صنعــت	ســاختمان	وجــود	ن

 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؟
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ــه	صراحــت	 ــوان	کارشــناس	حــوزه	کیفیــت	ب ــه	عن ــن	ب بنابرای
اعــالم	مــی	کنــم	کــه	در	حــال	حاضــر	صنعــت	خــودرو	بــا	همــه	
ایــرادات	بــاز	هــم	بــا	کیفیــت	تریــن	صنعــت	ایــران	بــه	شــمار	
مــی	رود	و	چــون	صنعــت	خــودرو	بــا	صنعــت	خــودروی	جهانــی	
ــودن	صنعــت	 ــی	کیفیــت	ب ــن	حــس	ب مقایســه	مــی	شــود،	ای
ــی	کــه	 ــه	مصــرف	کننــده	دســت	مــی	دهــد	در	حال خــودرو	ب
هــم	اکنــون	مــا	درجامعــه	بــی	کیفیــت	غوطــه	ور	هســتیم.	در	
حــال	حاضــر	یكــی	از	اصلــی	تریــن	دالیــل	مهاجــرت،	کیفیــت	
پاییــن	زندگــی	اســت	و	ایــن	کیفیــت	پاییــن	در	همــه	بخــش	
ــرت	وارد	 ــا	مهاج ــراد	ب ــود	و	اف ــی	ش ــده	م ــی	دی ــای	زندگ ه
ــراد	و	نقــص	 ــدون	ای ــرده	ب ــالش	ک ــه	ت ــی	شــوند	ک ــی	م دنیای

باشــد	بنابرایــن	آرامــش	محقــق	مــی	شــود.

ــه گذشــته خودروســازی نشــان مــی دهــد  نگاهــی ب
ــه  ــدان ب ــی چن ــات مقطع ــا تصميم ــان ب ــه از آن زم ك
ــن  ــت در اي ــای كيفي ــعه و ارتق ــق و توس ــال تحقي دنب
صنعــت نبــوده ايــم و حتــی حضــور شــركای خارجــی 
ــن  ــه اي ــرد. ريش ــت نک ــن صنع ــه اي ــی ب ــم كمک ه

ــت؟ ــات كجاس اتفاق
ــع	مواجــه	 ــود	مناب ــا	کمب ــگ	ب ــان	جن 	صنعــت	خــودرو	در	زم
شــد	و	بــه	همیــن	دلیــل	بــرای	جبــران	ایــن	رونــد	و	کمبــود،	
اقــدام	بــه	پیــش	فــروش	پیــكان	کــرد	بنابرایــن	یكــی	از	
راهكارهــای	اداره	کشــور،	پیــش	فــروش	پیــكان	بــود	امــا	
ــی	از	 ــروش،	برخ ــش	ف ــن	پی ــردم	از	ای ــتقبال	م ــل	اس ــه	دلی ب
مشــخصات	خــودرو	حــذف	شــد	بــه	طــوری	کــه	بــرای	داشــتن	
کمربنــد	ایمنــی	بایــد	مبلــغ	اضافــه	تــری	پرداخــت	مــی	شــد	
ــوم	 ــود	و		مفه ــی	ب ــی	کیفیت ــی	از	ب ــرایط	دنیای ــن	ش ــه	ای ک

ــرد.	 ــر	ک ــر	تغیی ــی	صف خراب
بعــد	از	انقــالب	و	جنــگ	و	دوران	کاهــش	منابــع	مالــی،	بالفاصله	
ــق	شــد	 ــن	صنعــت	تزری ــه	ای ــروی	غیرکارشناســی	ب ــا	نی ده	ه

ــه	هــزاران	نفــر	رســید	پــس	از	ایــن	دوران	 کــه	در	دهــه	80	ب
ــد	 ــای	ســپاه	بودن ــل	خودروســاز	از	نیروه ــران	عام بیشــتر	مدی
ــازه	 ــاز	در	آن	ب ــن	نی ــگ	و	تامی ــان	جن ــه	زم ــه	آن	ب ــه	ریش ک

زمانــی	برمــی	گشــت.
پــس	از	جنــگ	بــه	ســراغ	تولیــد	خودروهــای	جدیــد	رفتیــم	و	
بــا	اصــرار	مجلــس	پیــكان	از	دور	خــارج	شــد	و	رقابــت	تــا	اندازه	
ــازی	 ــه	توانمندس ــاپكو	برنام ــوری	س ــه	ط ــت	ب ــكل	گرف ای	ش
قطعــه	ســازان	را	اجرایــی	کــرد	و	شــبكه	قطعــه	ســازی	در	ایــران	
شــكل	گرفــت	و	خودروســاز	خــود	را	متعهــد	بــه	کیفیــت	قالــب	
و	کیفیــت	در	زمــان	تحویــل	مــی	دانســت.	در	ایــن	بــازه	زمانــی	
ــود	کــه	قیمــت	ارز	 صنعــت	خــودروی	ایــران	درحــال	بهبــود	ب
افزایــش	یافــت	و	تعرفــه	نیــز	همــواره	بیــن	100	تــا	150	درصد	
اعمــال	مــی	شــد	و	فاصلــه	قیمــت	خــودروی	داخلــی	و	خارجــی	
چشــمگیر	شــد	و	در	ایــن	زمــان	انتظــار	سیاســت	گــذار،	رقابــت	
ایــران	خــودرو	و	ســایپا	بــود	تــا	خودروســازان	رشــد	را	تجربــه	

کننــد	کــه	در	عمــل	ایــن	اتفــاق	رخ	نــداد.
ــدن	 ــروز	ش ــاهد	ب ــا	ش ــی	ه ــه	70	و	ورود	خارج ــد	از	ده 	بع
صنعــت	و	تنــوع	محصــول	بودیــم	و	ایــران	خــودرو	حــذف	پیكان	
را	اجرایــی	کــرد	کــه	باعــث	شــد	تــا	ســایپا	ســهم	نخســت	بــازار	
ــهم	60	درصــدی	در	 ــه	س ــوری	ک ــه	ط ــرد	ب ــار	بگی را	در	اختی
بــازار	داشــت	کــه	ایــن	شــرایط	ایــران	خــودرو	را	تحــت	فشــار	
ــون	 ــی	همچ ــوالت	عجیب ــد	محص ــه	تولی ــر	ب ــرار	داد	و	ناگزی ق
پــژو	آردی	و	حتــی	پیــكان	بــا	موتــور	پــژو	شــد.	بــه	نظــر	مــی	
ــن	تصــور	شــكل	 ــاز	شــد	و	ای ــن	نقطــه	آغ ــتباه	از	ای رســد	اش
گرفــت	کــه	ایــن	رونــد	بــه	معنــای	طراحــی	خــودرو	اســت	در	
حالــی	کــه	بــه	جــای	خریــد	پلتفــرم	بــه	دنبــال	ســرهم	بنــدی	
ــت	خــودرو	 ــد	صنع ــدام	دســتاوردی	عای ــن	اق ــه	از	ای ــد	ک بودن
نشــد	و	تنهــا	زمــان	از	بیــن	رفــت	و	فرصــت	طالیــی	بــا	منابــع	
در	اختیــار	کــه	بایــد	صــرف	تحقیــق	وتوســعه	پلتفــرم	مــی	شــد	

از	دســت	رفــت.
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در	همــكاری	بــا	شــرکای	خارجــی	نیــز	تكنولــوژی	وارد	کشــور	

ــه	عنــوان	 ــه	ایــران	ب ــو	ب ــر	ورود	رن نشــد	و	بــه	جــای	تمرکــز	ب

ــاوری	روز	اســت،	 ــه	فن شــریك	تجــاری	قدیمــی	کــه	مجهــز	ب

ــم	در	 ــدام	کردی ــودرو	اق ــت	خ ــه	صنع ــژو	ب ــه	ورود	پ نســبت	ب

ــای	کالس	3	 ــرکت	ه ــف	ش ــرکت	در	ردی ــن	ش ــه	ای ــی	ک حال

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

منجــر	بــه	نارضایتــی	شــدید	مصــرف	کننــدگان	شــد	پــس	از	آن	

ــا	افزایــش	تعرفــه	و	قیمــت	ارز،	دسترســی	بــه	 نیــز	همزمــان	ب

خودروهــای	خارجــی	کاهــش	یافــت	و	مــردم	ایــن	محدودیــت	

ــد. را	از	چشــم	خودروســازان	داخلــی	دیدن

در	ایــن	بــازه	زمانــی	صنعــت	خــودرو	نســبت	بــه	بهبــود	

وضعیــت	اقــدام	کــرد	و	نخســتین	نســل	بعــد	از	انقــالب	فعــال	

در	صنعــت	خــودرو	در	اوایــل	دهــه	80	بازنشســت	شــده	و	بــه	

ســمت	اخــذ	نمایندگــی	خدمــات	پــس	از	فــروش	و	یــا	قطعــه	

ســازی	حرکــت	کردنــد	بــه	طــوری	کــه	در	حــال	حاضــر	حــدود	

ــتگان	 ــازان	بازنشس ــای	خودروس ــده	ه ــن	کنن ــد	تامی 70	درص

همیــن	شــرکت	هــا	هســتند	کــه	ایــن	رونــد	اثراتــی	بــه	همــراه	

داشــت.

در	صنعــت	خــودرو	واژه	ای	بــه	نــام	اجــازه	ارفاقــی	وجــود	دارد	

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

ــا	شــرایطی	 ــر	روی	خــودرو	را	ب ــه	خــراب	اجــازه	نصــب	ب قطع

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

ــچ	 ــود،	هی ــه	کار	ب ــغول	ب ــا	مش ــتم	فرانســوی	ه ــا	سیس ــه	ب ک

ــد	 ــوط	تولی ــات	در	خط ــن	قطع ــتفاده	از	ای ــازه	اس ــی	اج زمان

ــاالی	تولیــدات	بودیــم. صــادر	نشــد	کــه	شــاهد	کیفیــت	ب

	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	یــك	کاالی	متفرقــه	بــه	بــازار	اســتوک	مــی	فروشــد	

در	ایــن	شــرایط	ایــن	پرســش	مــی	شــود	کــه	وقتــی	خروجــی	

ایــن	تصمیــم،	تولیــد	خــودروی	بــا	کیفیتــی	همچــون	رنــو	مــی	

شــود	چــرا	در	ســایر	خطــوط	تولیــد	محصــوالت	ایرانــی،	نســبت	

ــخ	 ــود؟	پاس ــی	ش ــدام	نم ــوع	اق ــن	موض ــرای	ای ــف	اج ــه	توق ب

ایــن	پرســش	فســاد	سیســتماتیك	و	ســاختار	یافتــه	در	شــبكه	

تامیــن	اســت	بنابرایــن	از	ایــن	سیســتم	فاســد،	خــودروی	ســالم	

خــارج	نمــی	شــود.

چگونــه مــی تــوان نســبت بــه بهبــود ايــن وضعيــت 

اقــدام كــرد؟

ــی	 ــود	و	وقت ــی	ش ــالح	نم ــت	اص ــا	رقاب ــت	جزب ــن	وضعی ای

ــال	 ــه	دنب ــد	ب ــازار	باش ــت	دادن	ب ــاهد	از	دس ــاز	ش خودروس

تغییــر	رفتــار	و	اصــالح	وضعیــت	خواهــد	رفــت	امــا	زمانــی	کــه	

ــش	 ــده	پی ــال	آین ــی	س ــا	حت ــاه	و	ی ــد	م ــرای	چن ــا	ب خودروه

فــروش	شــده	باشــد،	ایــن	بهبــود	بــه	جــای	مشــخصی	نخواهــد	

ــارت	 ــص	و	مه ــه،	تخص ــه	تجرب ــت	ک ــن	در	حالیس ــید.	ای رس

تولیــد	بــدون	خرابــی	در	صنعــت	خــودروی	ایــران	وجــود	دارد	

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

را	ثابــت	مــی	کنــد.	بنابرایــن	موضــوع	ارتقای	کیفیــت	در	صنعت	

ــاوری	و	تخصــص	نیســت	بلكــه	 ــود	فن ــه	دلیــل	کمب خــودرو	ب

فســاد	سیســتماتیك	در	زنجیــره	تامیــن	دلیــل	اصلــی	اســت	که	

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

صنعــت	خــودرو	هماننــد	نــوزاد	45	ســاله	ای	اســت	کــه	هنــوز	

از	پســتانك	اســتفاده	مــی	کنــد	و	بــا	وجــود	بدنــه	120	کیلویــی	

و	ســنگین	همچنــان	نیازمنــد	حمایــت	دولتــی	اســت.	
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کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	بــا	موضــوع	نــوآوری	گــره	خــورده	
ــن	 ــودروی	چی ــت	خ ــوآوری	در	صنع ــن	ن ــه	ای ــوری	ک ــه	ط ب
ــاهد	 ــار	ش ــك	ب ــاه	ی ــر	5	م ــود	و	ه ــی	ش ــده	م ــه	وضــوح	دی ب
عرضــه	مــدل	جدیــدی	از	خودروهــا	هســتیم	کــره	نیــز	شــرایط	
مشــابهی	داشــته	و	حتــی	تغییــر	پلتفــرم	تویوتــا	در	ژاپــن	نیــز	
ــن	 ــكا	ای ــه	در	آمری ــرد	ک ــی	ب ــان	م ــاعت	زم ــه	س ــر	از	س کمت
ــر	از	 ــران	کمت ــرم	در	ای ــر	پلتف ــا	تغیی ــان	ســه	روز	اســت	ام زم
ــی	صنعــت	 ــش	اصل ــن	چال ــر	نیســت	کــه	ای دو	ســال	امكانپذی
خــودرو	بــه	شــمار	مــی	رود.	مشــكل	کیفیــت	صنعت	خــودرو	در	
ایــران	مشــكل	ورود	محصــول	بــه	بــازار	اســت	بــه	طــوری	کــه	
ایــن	زمــان	در	ایــران	ســه	ســال	بــوده	کــه	زمــان	زیــادی	اســت.

دليل اين مشکل را چه می بينيد؟
ــرایط	 ــن	ش ــی	ای ــل	اصل ــت	را	دلی ــود	رقاب ــد	نب ــان	بای همچن
دانســت	برخــی	معتقدنــد	در	صــورت	بازشــدن	درهــای	واردات	
شــاهد	نابــودی	خودروســازان	داخلــی	خواهیــم	بــود	در	صورتــی	
ــازان	 ــه	خودروس ــرا	ک ــت	چ ــتباه	اس ــر	اش ــن	اظهارنظ ــه	ای ک
داخلــی	ضمــن	در	اختیــار	داشــتن	دارایــی	هــای	زیــاد	از	
بهتریــن	مهندســان	کشــور	بهــره	مــی	برنــد	بنابرایــن	دانــش	و	
ــاز	کــردن	درهــای	رقابــت	 ــه	کافــی	وجــود	دارد	و	تنهــا	ب تجرب
در	خودروســازی،	باعــث	احیــای	صنعــت	خــودرو	خواهــد	شــد.	
ســال	هــا	اســت	پســتانك	تعرفــه	از	دهــان	خودروســاز	ایرانــی	
بیــرون	نیامــده	و	بــا	وجــود	بالــغ	شــدن	همچنــان	نیازمند	اســت	
ــه	فكــر	صنعــت	خــودرو	و	بهبــود	آن	هســتین	 بنابرایــن	اگــر	ب
بایــد	ایــن	وضعیــت	را	اصــالح	کنیــم	و	خودروســازان	نیــز	بــرای	
ــه	 ــتار	هرچ ــد	خواس ــردم	بای ــزد	م ــود	در	ن ــت	خ ــای	هوی احی
ســریع	تــر	آزادســازی	واردات	باشــند.	هــم	اکنــون	خودروســازان	
ــه	معنــی	 ــان	ب ــن	زی ــان	انباشــته	باالیــی	هســتند	ای شــاهد	زی
ارزش	افــزوده	منفــی	اســت	چــرا	کــه	در	حــال	حاضــر	قیمــت	
خــودرو	از	قیمــت	قطعــات	کمتــر	اســت.در	همیــن	حــال	تــورم	

در	درازمــدت	همــه	را	مریــض	مــی	کنــد	و	ماننــد	مــرض	قنــد	
در	بــدن	انســان	بــوده	کــه	بــه	مــرور	زمــان	همــه	بــدن	را	فاســد	
ــر	 ــت	را	زی ــی	مدیری ــن	مبان ــاله	مزم ــورم	40	س ــد.	ت ــی	کن م
ــرد	بنابرایــن	صنعــت	خــودرو	مشــكل	مدیریــت،	 ســوال	مــی	ب
ــت	و	 ــدم	رقاب ــش	ع ــا	چال ــه	ب ــدارد	بلك ــش	ن ــوژی	و	دان تكنول
ــن	فســاد	ناشــی	از	 فســاد	سیســتماتیك	مواجــه	اســت	کــه	ای

نبــود	رقابــت	اســت.

ــد  ــت تاكي ــوع رقاب ــه موض ــود ب ــای خ ــت ه در صحب
داريــد در ســال هايــی كــه درهــای واردات بــاز بــود چرا 
ايــن رقابــت ميــان خودروســازان شــکل نگرفته اســت؟
ایــن	رقابــت	شــكل	گرفــت	و	حتــی	منجــر	بــه	ارتقــا	شــد	امــا	
ــردن	و	کیــف	کــردن	 ــذت	ب ــن	صنعــت	موجــب	ل ــان	ای همچن
ــت	خــودرو	 ــی	وجــود	دارد.	صنع ــردم	نمــی	شــود	و	انتظارات م
محصــول	پیچیــده	ای	اســت	کــه	از	ســه	هــزار	قطعــه	تشــكیل	
ــك	هــزارم	باشــد	 ــه	ی ــی	هــر	قطع ــر	احتمــال	خراب شــده	و	اگ
ــم	 ــودرو	خواهی ــه	خ ــه	قطع ــی	س ــاهد	خراب ــح	ش ــر	روز	صب ه
بــود	بــا	ایــن	وجــود	خــودرو	بــا	محصــوالت	ســاده	ای	در	بــازار	
مقایســه	مــی	شــود	چــرا	کــه	محصولــی	همچــون	خــودرو	و	بــه	
همیــن	میــزان	پیچیدگــی	وجــود	نــدارد.	بنابرایــن	نبایــد	تنهــا	
بــه	ایــرادات	ایــن	صنعــت	پرداخــت	شــبكه	دانشــی	گســترده،	
اشــتغال	محــور	بــودن	،	تــوان	صــادرات،	شــكل	گیــری	شــبكه	
قطعــه	ســازی	توانمنــد	و	ارتبــاط	خــوب	صنعــت	و	دانشــگاه	و	
خــودرو	از	جملــه	محاســن	ایــن	صنعــت	اســت	کــه	در	صــورت	
رشــد	رقابــت	مــی	تــوان	شــاهد	رشــد	ایــن	صنعــت	و	ارتقــای	

ــود.		 کیفیــت	در	آن	ب
بــا	شــكل	گیــری	رقابــت	پلتفــرم	هــای	مشــترک	تشــكیل	مــی	
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	یكــی	از	اصلــی	تریــن	دالیــل	قیمــت	تمــام	شــده	
بــاال	در	صنعــت	قطعــه،	تولیــد	غیراقتصــادی	و	کــم	بــودن	تیــراژ	
اســت	کــه	ایــن	امــر	جــز	بــا	ادغــام	شــرکت	هــای	خودروســاز	و	
جلوگیــری	از	هدررفــت	انــرژی	محقــق	نخواهــد	شــد.	در	عیــن	
ــود	صنعــت	 ــی	توجــه	ب ــه	بهــره	هــای	بانكــی	ب ــد	ب حــال	نبای
ــی	 ــاد	م ــی	ایج ــزوده	بزرگ ــد،	ارزش	اف ــا	تولی ــران	ب ــودرو	ای خ
ــا	 ــواره	ب ــاال	هم ــی	ب ــره	بانك ــتن	به ــل	داش ــه	دلی ــا	ب ــد	ام کن
کمبــود	منابــع	مواجــه	اســت	بــه	طــوری	کــه	مــی	تــوان	گفــت	
کل	صنعــت	خــودرو	کار	مــی	کنــد	تــا	موفــق	بــه	پرداخــت	بهره	
بانكــی	شــودو		بانــك	هــا	صاحــب	صنعــت	خــودرو	هســتند	کــه	

ایــن،	فاجعــه	بزرگــی	اســت.
بــرای	بهبــود	ایــن	وضعیــت	پیشــنهاد	فــروش	دارایــی	هــا	مطرح	
شــد	امــا	در	نهایــت	درآمــد	حاصــل	از	فــروش	دارایــی	هــا	صرف	
امــور	جــاری	شــد	بنابرایــن	تنهــا	در	صورتــی	مــی	تــوان	درآمــد	
ــعه	و	 ــق	و	توس ــا	را	صــرف	تحقی ــی	ه ــروش	دارای حاصــل	از	ف
ــه	 ــاز	نســبت	ب ــه	خودروس ــرد	ک ــوع	محصــول	ک ــن	تن همچنی

صــادرات	اقــدام	کنــد	.

آينده صنعت خودرو را چگونه ارزيابی می كنيد؟
ــت	 ــری	رقاب ــای	کشــور	و	شــكل	گی در	صــورت	بازشــدن	دره
صنعــت	خــودرو	تــوان	رقابــت	خواهــد	داشــت	و	در	ایــن	موضوع	
ــه	 ــا	ب ــه	فرانســوی	ه ــه	ک ــود	همانگون ــد	ب ــچ	شــكی	نخواه هی
ــت	 ــده	صنع ــن	آین ــتند	بنابرای ــان	داش ــا	اذع ــی	ه ــش	ایران دان
ــی	 ــده	خوب ــد	مشــترک،	آین ــا	تولی ــك	نیســت	و	ب خــودرو	تاری

ــت	اســت. ــن	صنع در	انتظــار	ای
فرصــت	طالیــی	تكنولــوژی	موتورســازی	کــه	دانــش	پیشــرفته	
ــورت	 ــود	دارد	.	در	ص ــت،	وج ــی	اس ــوده	و	فرصــت	تاریخ ای	ب
حــذف	موتــور	همــه	کشــورهای	دنیــا	فرصــت	ورود	بــه	صنعــت	
ــی	 ــور	انحصــار	ایجــاد	م ــرا	موت ــد	داشــت	زی خــودرو	را	خواهن

کنــد	بنابرایــن	بایــد	از	ایــن	فرصــت	اســتفاده	کــرد.
هــم	اکنــون	90	درصــد	موتــور	خودروهــای	چینی	میتسوبیشــی	
ــه	دلیــل	جایگزیــن	شــدن	خودروهــای	 اســت	و	ایــن	کشــور	ب

ــد	از	ایــن	 ــران	بای ــه	ســراغ	موتورســازی	نرفتــه	کــه	ای برقــی	ب
ــا	چنــد	وقــت	 ــدون	شــك	ت فرصــت	تاریخــی	اســتفاده	کنــد	ب
آینــده	رقیــب	ایــران	خــودرو	و	ســایپا،	خودروســازان	خارجــی	
ــای	 ــرکت	ه ــی	ش ــا	و	برخ ــه	مپن ــتند	بلك ــی	نیس ــن	الملل و	بی
داخلــی	نیــز	در	حــال	برنامــه	ریــزی	بــرای	خودروهــای	

ــتند. ــی	هس الكتریك
ــا	 ــت	ام ــی	اس ــای	الكتریك ــودرو،	خودروه ــت	خ ــده	صنع آین
برخــی	نظــر	دیگــری	داشــته	و	معتقدنــد	هیبریــد	برنــده	
ــن	 ــازان	در	ای ــوی	خودروس ــی	از	س ــا	اقدامات ــت	ام ــازی	اس ب
حــوزه	نمــی	بینیــم	بنابرایــن	الزم	اســت	صنعــت	خــودرو	خــود	
ــای	 ــمت	خودروه ــه	س ــرده	و	ب ــی	نك ــودروی	برق ــر	خ را	درگی
هیبریــد	شــیفت	کنــد.	زیــرا	عــالوه	بــر	آمــاده	نبــودن	
ــت	 ــش	بازیاف ــا	چال ــور	ب ــی	در	کش ــودروی	برق ــاخت	خ زیرس
باتــری	ایــن	خودروهــا	مواجــه	هســتیم	و	در	همیــن	حــال		در	
ــودروی	 ــی	خ ــا	مشــخصات	جغرافیای ــران	ب ــد	ای ــوری	مانن کش
برقــی	چنــدان	کاربــردی	نــدارد.	هرچنــد	کــه	صنعــت	خــودرو	
بایــد	بــر	اســاس	سیاســت	هــای	اعالمــی	وزارت	صمــت	حرکــت	
کنــد	امــا	در	سیاســت	گــذاری	هــا	بــرای	همــكاری	بــا	شــریك	
تجــاری	بایــد	تویوتــا	بــه	عنــوان	پرچمــدار	هیبریــد	در	ردیــف	
ــد	در	 ــران	جدی ــا	ورود	بازیگ ــرد.	ب ــرار	گی ــكاری	ق نخســت	هم
ــا	 صنعــت	خــودرو	شــبكه	قطعــه	ســازی	نیــز	بایــد	همزمــان	ب
ــا	 ــرگاه	ه ــرده	و	تعمی ــر	ک ــازان	تغیی ــد	خودروس ــرد	جدی رویك

ــه	روز	شــوند.	 ــرات	ب ــن	تغیی ــا	ای ــز	ب نی
صنعــت	خــودرو	در	آینــده	بــا	کاهــش	نیــروی	انســانی	نــه	بــه	
لحــاظ	تعدیــل	بلكــه	جایگزینــی	نیروهــای	بازنشســته	مواجــه	
ــروی	جــوان	در	صنعــت	 ــن	شــرایط	نی خواهــد	شــد	کــه	در	ای
ــده	شــاهد	کاهــش	 ــد.	در	دو	ســال	آین ــی	مان ــی	م خــودرو	باق
دارایــی	هــا	و	کاهــش	میــزان	بدهــی	هــای	بانكــی	خودروســازان	
خواهــد	بــود	کــه	امیدواریــم	فــروش	ســهام	دارایــی	بــا	تســویه	
ــرای	صنعــت	 ــزوده	ای	ب ــا	ارزش	اف ــك	هــا	باشــد	ت حســاب	بان

خــودرو	باقــی	بمانــد.
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نبــود	زیرســاخت	هــای	الزم	بــراي	ارتقــای	کیفیــت	در	صنعــت	
خــودرو	امــری	اســت	کــه	کارشناســان	صنعــت	خــودرو	و	کیفیت	
ــی	 ــرو	همدل ــن	مشــكل	را	در	گ ــد	و	حــل	ای ــد	دارن ــر	آن	تاکی ب
و	همراهــي	متولیــان	ایــن	صنعــت	عنــوان	مــی	کننــد.	هرچنــد	
تــا	بــه	امــروز	همــواره	بــر	ارتقــای	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	
تاکیــد	شــده	اســت		امــا	بــه	نظــر	مــی	رســد	اقدامــات	اجرایــی	
انجــام	شــده	در	حلقــه	هــاي	مختلــف	زنجیــره	ایــن	صنعــت	بــه	
ــه		اتفــاق	افتــاده		و	از	ایــن	رو	چنــدان	کارآمــد	 صــورت	جداگان
ــد	انجــام	 ــر	ایــن	اســاس	متولیــان	امــر	معتقدن نبــوده	اســت	.	ب
ــه	 ــت	ب ــای	کیفی ــای	ارتق ــر	راهبرده ــز	ب ــي		متمرک ــر	اقدام ه
ــودرو	از	 ــت	خ ــای	صنع ــش	ه ــه	بخ ــه	در	هم ــورت	یكپارچ ص
تامیــن	کننــده	مــواد	اولیــه	گرفتــه	تــا	تامیــن	کننــدگان	ســطوح	
مختلــف	و	ســپس	تولیــد	کننــدگان	خــودرو	و	خدمــات	پــس	از	
فــروش		مــی	توانــد	اثربخشــي	بیشــتری	بهمــراه	داشــته	باشــد	و	
ایــن	موضــوع	حلقــه	مفقــوده	عــدم	یكپارچگــي	اقدامــات	انجــام	
شــده	گذشــته	در	بخــش	هــاي	مختلــف	ایــن	صنعت	بوده	اســت.	
از	ایــن	رو	در	گفــت	و	گــو	بــا	نســرین	وفایــی،	مدیــر	برنامــه	ریزي	
ــره	 ــات	مدی ــو	هی ــایپا	و	عض ــت	س ــاي	کیفی ــود	فراینده و	بهب
انجمــن	مدیریــت	کیفیــت	ایــران	و	طــراح	طــرح	تحــول	کیفیــت	
ــن	 ــت	در	ای ــای	کیفی ــای	ارتق ــرورت	ه ــودرو	ض ــت	خ در	صنع
ــه	در	 ــم	ک ــرور	کردی ــوزه	را	م ــن	ح ــای	ای ــش	ه ــت	و	چال صنع

ادامــه	مــی	خوانیــد:

ــوان  ــی ت ــه م ــودرو را چگون ــت خ ــت در صنع كيفي
ــه  ــودرو ب ــت خ ــی در صنع ــی كيفيت ــرد و ب ــف ك تعري

ــت؟  ــا اس ــه معن ــه چ ــق ب ــور دقي ط
ــازمان		و	 ــه	از	س ــك	نقط ــه	در	ی ــت	ک ــی	نیس ــت	موضوع کیفی
ــدات	و	 ــت	تولی ــد.	کیفی ــود	بیای ــه	وج ــد	ب ــك	واح ــط	ی توس

محصــوالت	نهایــي	ســازمان،	بــه	مــوارد	متعــددی	بســتگي	دارد.	
ــي	حاصــل	نمــي	گــردد	مگــر	اینكــه	از	 کیفیــت	محصــول	نهای
کیفیــت	ورودي	هــا	و	قطعــات	،	کیفیــت	فرایندهــا	و	سیســتم	،	
کیفیــت	کارکنــان	،		کیفیــت	مدیریــت	کســب	و	کار	،	کیفیــت	
اطالعــات	،	کیفیــت	زنجیــره	تامیــن	و	کیفیــت	ارتباطــات	فــي	
مابیــن	در	تمامــي	ایــن	حــوزه	هــا	اطمینــان	حاصــل	کنیــم.	در	
ــك	ســازمان	 ــي	اجــزاي	ی ــت	تمام ــا	کیفی ــع	ماحصــل	کار	ب واق
اســت	کــه	منجــر	بــه	خلــق	محصولــي	بــا	کیفیــت	مــي	گــردد.	
ــر	ســطح	زنجیــره	صنعــت	خــودرو	نیــز	حاکــم	 ــن	رویكــرد	ب ای
اســت	یعنــي	محصــول	بــا	کیفیــت	)	خــودرو	(	از	یــك	زنجیــره	
بــا	کیفیــت	حاصــل	مــي	گــردد	کــه	در	آن	هــر	حلقــه	از	زنجیــره	
ــع	مســئولیت	 ــه	موق ــح	،	مناســب	و	ب ــراي	صحی ــر	اج ــالوه	ب ع
هــاي	داخلــي	خــود	،	نقــش	هــا	و	وظایــف	در	ســطح	صنعــت	را	

نیــز	بــا	کیفیــت	مناســب	اجــرا	کنــد.	
همــه	حتــی	کســانی	کــه	در	صنعــت	خــودرو	نیســتند	بــه	ایــن	
ــودرو	 ــك	خ ــد	ی ــه	در	تولی ــزاران	قطع ــه	ه ــد	ک ــوع	آگاهن موض
مــورد	اســتفاده	قــرار	مــی	گیــرد	وکافــی	اســت	تــا	یــك	قطعــه	
از	ایــن	تعــداد	قطعــات	از	کیفیــت	باالیــی	برخــوردار	نباشــد	تــا	
کیفیــت	در	محصــول	نهایــی	بــا	چالــش	مواجــه	گــردد،	و	کیفیت	
آن	قطعــه	خــود	بــه	عوامــل	بســیاري	بســتگي	دارد.	بنابرایــن	بــر	
ــم	آن	در	 ــش	مه ــات	و	نق ــت	قطع ــدگاه،	کیفی ــن	دی ــاس	ای اس
ــال	شــفاف	مــي	شــود.			در	حــال	حاضــر	 صنعــت	خــودرو،	کام
اغلــب	حلقــه	هــاي	زنجیــره	صنعــت	خودروســازي	از	نظــر	کیفت	
ــه	 ــا	ســایر	حلق ــاي	خــود	و	یكپارچگــي	ب اجــراي	مســئولیت	ه
هــاي	زنجیــره	دچــار	اشــكال	هســتند.	ایــن	ایــراد	در	حــوزه	هــا	و	
فرایندهــاي	داخلــي	ســازمان	از	نظــر	کیفیــت	اجــراي	مســئولیت	
ــا	 ــز	عین ــازماني	نی ــاي	س ــوزه	ه ــایر	ح ــا	س ــي	ب ــا	و	یكپارچگ ه

قابــل	مشــاهده	اســت.	

 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 
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ــر		ایــن	صنعــت	و	 مشــكالت	ناشــي	از	فضــا	و	محیــط	حاکــم	ب
ــد.	مجموعــه	 ــت	شــده	ان ــر	عل ــد	ب ــز	خــود	مزی ســازمان	هــا	نی
ایــن	عوامــل	هــر	حرکتــي	را	در	صنعــت	بــا	اشــكال	مواجــه	مــي	
کننــد	و	خروجــي	چنیــن	زنجیــره	اي	حتمــا	از	کیفیــت	مناســب	
برخــوردار	نخواهــد	بــود.	پــس	بــي	کیفیتــي	در	صنعــت	خــودرو	
ــوز	ه	 ــي	ح ــا	در	تمام ــي	ه ــي	کیفیت ــله	ب ــك	سلس ــي	از	ی ناش
هــاي	ایجــاد	کننــده	ایــن	زنجیــره	اســت.	یعنــي	،	بــي	کیفیتــي	
ــا	بــي	کیفیتــي	 ســازمان	هــا	و	نهادهــاي	تشــكیل	دهنــده	آن	ت
ــي	کیفیتــي	قوانیــن	و	 فرآیندهــا	،	ارتباطــات	،	سیســتم	هــا	،	ب
ــا	و	 ــي	ه ــي	در	بازرس ــي	کیفیت ــت،	ب ــر	صنع ــم	ب ــررات	حاک مق

نظــارت	هــا،		و	...	
ــه	 ــي	ب ــئول	نهای ــاز	مس ــای	خودروس ــرکت	ه ــه	ش ــن	ک در	ای
کیفیــت	رســاني	خــودرو	هســتند	شــكی	نیســت	امــا	تولیــد	در	
سیســتم	بــي	کیفیتــي	کــه	عــرض	شــد	نمــي	توانــد	محصــول	بــا	
ــازار	ارائــه	کنــد.	بــه	همیــن	دلیــل	اســت	کــه	 کیفیتــي	را	بــه	ب
نمــي	توانیــم	صرفــا	کار	بــا	شــریك	خارجــی	و	ورود	خودروســازان	
ــرای	تولیــد	محصــول	 ــه	صنعــت	خــودرو	را	دلیلــی	ب خارجــی	ب
بــا	کیفیــت	تــر	بدانیــم،	هرچنــد	محصــوالت	تولیــدی	همــكاري	
هــاي	مشــترک	از	درصــد	کیفیــت	باالتــری	برخوردارهســتند	امــا	
محصــوالت	تولیــدی	آن	در	ایــران	در	مقایســه	بــا	محصوالتــی	که	
در	ســایر	ســایت	هــاي	خــود	)خــارج	از	ایــران	(	تولیــد	مــي	کنند	

فــرق	فاحشــي	دارد.	

ــی  ــودرو م ــت خ ــت در صنع ــول كيفي ــرح تح ــا ط آي
ــای  ــه ارتق ــزم ب ــن را مل ــره تامي ــدا زنجي ــد از ابت توان
كيفيــت و اجــرای آن در سيســتم هــای توليــد كنــد و 

ــد؟ ــر ده ــا را تغيي ــی زيربن ــور كل ــه ط ب
ایــن	اســناد	نمــی	توانــد	الزامی	بــرای	ارتقــای	کیفیــت	در	صنعت	
خــودرو	و	قطعــه	ایجــاد	کنــد.	همانطــور	که	بیان	شــد	زیرســاخت	
هــا	بــا	مشــكالت	جــدی	روبرو	هســتند	و	بخــش	وســیعي	از	موانع	
نیــز	بــه	سیاســت	هــای	کالن	کشــور	و	حمایــت	هــای	متولیــان	
صنعــت	بــر	مــی	گــردد	.ایــن	طــرح	از	نظــر	انجمــن	ایــن	قابلیــت	
ــه	 ــبت	ب ــری	نس ــی	باالت ــرا	اثربخش ــورت	اج ــه	در	ص را	دارد	ک
اســناد	دیگــر	داشــته	باشــد	،	امــا	شــرط	اصلــي	آن	اجــرا	شــدن	

ــردي	و	 ــدگاه	راهب ــل	دی ــه	دلی ــدل	ب ــن	م ــت	اســت	.	ای و	حمای
چندگانــه	نگــر،	در	صــورت	اجــرا	مــی	توانــد	اثربخشــی	بیشــتری	

نســبت	بــه	طــرح	هــای	کنونــی	داشــته	باشــد.

ــاره  ــوع اش ــن موض ــه اي ــود ب ــای خ ــت ه در صحب
ــت در  ــای كيفي ــای ارتق ــاخت ه ــه زيرس ــد ك كردي
ــن  ــان اي ــن مي ــت. در اي ــم نيس ــودرو فراه ــت خ صنع
ــش از  ــت بي ــا گذش ــه ب ــود ك ــی ش ــرح م ــش مط پرس
40 ســال از نخســتين فعاليــت خودروســازان در كشــور 
چــرا هنــوز ايــن اتفــاق رخ نــداده و توجهــی بــه آمــاده 

ــت؟ ــده اس ــا نش ــاخت ه ــن زيرس ــازی اي س
ــراي	 ــت	در	ســطح	کشــور	ب ــای	کیفی در	حــال	حاضــر	راهبرده
ــدارد.		و	 ــي	وجــود	ن ــاي	واقعــي	و	اجرای ــه	معن هیــچ	صنعتــي	ب
شــاهد	چالــش	هایــی	در	شناســایی	راهبردهــا	در	صنایــع	
ــه	 ــرای	اینك ــا	ب ــن	راهبرده ــایی	ای ــا	شناس ــتیم	ب ــف	هس مختل
ــه	 ــد	هم ــد	بای ــدا	کن ــب	را	پی ــگاه	مناس ــت	جای ــور	و	صنع کش
ــا	 ــردی	متناســب	ب ــرای	آن	راهب ــع	وابســته	شناســایی	و	ب صنای

ــود. ــن	ش ــت	تعیی ــاي	کیفی ــعه	و	ارتق ــاي	توس ــه	ه برنام
در	طــرح	هــای	راهبــردی	کشــورهایی	همچــون	هنــد	و	آســیاي	
ــا	هــدف	 جنــوب	شــرقی	،	معمــوال	برنامــه	هــاي	چنــد	ســاله	ب
ــي	 ــعه	آن	مشــاهده	م ــودرو	و	توس ــت	خ ــت	صنع ــای	کیفی ارتق
شــود.	در	نمونــه	هایــي	کــه	از	ایــن	برنامــه	هــا	مشــاهده	شــده	
،	عــالوه	بــر	تعییــن	راهبردهــاي	مشــخص	بــراي	شــرکت	هــاي	
ــاي	 ــئولیت	ه ــا	و	مس ــازي	،	راهبرده ــه	س ــازي	و	قطع خودروس
ــد	 ــازي	،	مانن ــت	خودروس ــر	صنع ــر	ب ــاي	موث ــوزه	ه ــایر	ح س
پتروشــیمی،	فــوالد،	راه	و	ترابــری	و	ســایر	وزارتخانــه	هــاي	موثــر،	
بــراي	تحقــق	اهــداف	کیفــي	و	توســعه	خــودرو	دقیقــا	مشــخص	
ــرد	 ــر	عملك ــارت	ب ــرل	و	نظ ــث	کنت ــي	مباح ــوند.	حت ــي	ش م
ــرد	 ــي	شــود.		راهب ــده	م ــز	دی ــا	نی ــع	آن	ه ــه	موق ــح	و	ب صحی
ــي	محســوب	مــي	 ــه	مل ــه	آن	وظیف ــي	اســت	و	دســتیابي	ب مل
شــود.	بــه	عنــوان	مثــال		اگــر	هــدف،	تولیــد	خــودروی	برقــی	
ــا	و	 ــئولیت	ه ــت،	مس ــده	اس ــوان	ش ــده	عن ــال	آین ــه	س ــا	س ت
ــه	 ــا	کشــور	ب ــردد	ت ــي	گ ــن	م ــا	تعیی ــوزه	ه ــه	ح ــف	هم وظای
ــد. ــده	دســت	یابن ــگاه	مشــخص	شــده	در	ســه	ســال	آین جای
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ــران	نیــز	وظایــف	خودروســاز	و	قطعــه	 در	برنامــه	راهبــردی	ای
ســاز	از	نظــر	تیــراژ	تولیــد	،	اهــداف	کیفیتــي	،	رضایــت	،	
ایــرادات	در	خــودرو	،	حتــي	قیمــت	خــودرو،	بازارهــاي	هــدف	
ــا	و	 ــارت	ه ــام	نظ ــواع	و	اقس ــت	و	ان ــده	اس ــخص	ش و	...		مش
ــر	،	 ــورد	نظ ــداف	م ــه	اه ــتیایبي	ب ــراي	دس ــر	ب ــاي	ناظ واحده
مشــخص	شــده	انــد،	ولــي	در	راهبردهــاي	ســایر	صنایــع	هیــچ	
ــراي	دســتیابي	 ــا	ب ــن	حــوزه	ه ــف	ای ســخني	از	نقــش	و	وظای
بــه	هــدف	توســعه	صنعــت	خــودرو	ویــا	نظارتــي	بــر	عملكــرد	
جهــت	بهبــود	کیفیــت	در	آنهــا	،از	نظــر	فاکتورهــاي	موثــر	بــر	
صنعــت	خودروســازي	،	آورده	نمــي	شــود	یعنــي	بــراي	بهبــود	
کیفیــت	ورق	هــاي	صنعــت	فــوالد	،	بهبــود	کیفیــت	بنزیــن	و	
ــر	 ــارت	ب ــیمي	،	نظ ــت	پتروش ــري	و	...	صنع ــوالت	پلیمی محص
ــاي	 ــه	ه ــاي	فرســوده	توســط	وزارتخان اجــراي	طــرح	خودروه
مســئول	،	طــرح	هــاي	اســتاندارد	ســازي	و	بهیــود	کیفیــت	راه	
هــاي	کشــور	،	بهبــود	سیســتم	هــاي	راهنمایــي	و	رانندگــي	و	

ــال	آن	مشــاهده	نمــي	شــود.		 امث
ــر	 ــه	ب ــد	همیش ــده	،	تاکی ــه	ش ــي	ارائ ــنهادات	اصالح 	در	پیش
ــرای	کیفیــت	خــودرو	شــاخص	 ــه	کــه	ب ــوده	کــه	همانگون آن	ب
ــي	 ــادر	یعن ــع	م ــرای	صنای ــد	ب ــود	بای ــی	ش ــن	م ــی	تعیی کیف
ــاخص	 ــز	ش ــی	نی ــن	مصرف ــی	بنزی ــیمی	و	حت ــوالد،	پتروش ف
هــای	کیفــی	تعییــن	شــود.	بایــد	راهبــرد	ارتقــاء	کیفیــت	ایــن	
صنایــع	در	خصــوص	محصوالتــي	کــه	ورودي	صنعــت	خــودرو	
ــاي	صنعــت	 ــا	رویكــرد	توســعه	و	ارتق ــود	همــگام	ب ــد	ب خواهن
ــك	از	 ــف	و	اجــرا	گــردد.	و	چنانچــه		هــر	ی خودروســازي	تعری
ایــن	صنایــع	محصــوالت	خــود	را	بــا	کیفیــت	پاییــن	تــر	از	حــد	
مجــاز	بــه	صنعــت	خودروســازي	وارد	کننــد	بایــد	نظارتــي	بــر	

آن	وجــود	داشــته	باشــد.		
ــت  ــت در صنع ــی كيفي ــت فعل ــدازه وضعي ــه ان ــا چ ت
خــودرو را ناشــی از نبــود بــازار رقابتــی در ايــران مــی 

دانيــد؟
در	یــك	اقتصــاد	آزاد	،	قیمــت	نهایــی	هــر	محصولــي	بــر	اســاس	
ــی	 ــن	م ــازار	تعیی ــول	در	ب ــا	آن	محص ــه	و	تقاض ــزان	عرض می
ــام	 ــت	تم ــده	قیم ــش	دهن ــوال	پوش ــت	معم ــن	قیم ــود.	ای ش
ــراي	ســازمان	نیــز	هســت.	از	طرفــي	 شــده	و	ســود	مناســب	ب

ــه	 ــود	ک ــي	ش ــث		م ــز	باع ــازار	نی ــطح	ب ــت	در	س ــود	رقاب وج
ــاي	 ــت	ه ــود	فعالی ــازار	خ ــهم	ب ــظ	س ــراي	حف ــا	ب ــازمان	ه س
ــدي	او	 ــتري	و	رضایتمن ــاي	مش ــن	نیازه ــراي	تامی ــتري	ب بیش
ــن	مراحــل	 ــوع	دســتكاري	در	ای ــر	ن ــوال	ه ــد.	معم انجــام	دهن
بیــش	از	آن	موجــب	تســهیل	،	خدمــات	بهتــر	،	قیمــت	پاییــن	
ــب	 ــس	موج ــد	،	برعك ــف	باش ــر	ضعی ــت	از	قش ــا	حمای ــر	ی ت
ــت	 ــا	،	کیفی ــطه	ه ــراي	واس ــود	کاذب	ب ــي	،	س ــش	دالل افزای
ــاال	،	نارضایتــي	مشــتریان	و	ضــرر	کســب	و	 ــن	،	قیمــت	ب پایی

ــردد.	 ــي	گ ــا		م کاره
در	وضعیتــي	کــه	قوانیــن	و	قیمــت	هــا	توســط	ده	هــا	نهــاد	غیر	
ــه	شــور	گذاشــته	 ــا	آن،	ب ــن	صنعــت	و	ناآشــنا	ب ــا	ای ــط	ب مرتب
ــت	 ــردد	وضعی ــي	گ ــالم	م ــد	و	اع ــن	و	تائی ــود	و	تعیی ــي	ش م
ــان	کســب	و	 ــي	صاحب ــه	یعن ــه	ضــرر	دو	طــرف	معامل ــط	ب فق
کار	و	مشــتریان	اســت.	قیمــت	هــا	کمتــر	از	قیمــت	تمــام	شــده	
تعییــن	مــی	شــود،هزینه	هــاي	ســربار	روز	بــه	روز	افزایــش	مــي	
یابــد	چــون	اجــازه	تعدیــل	نیــرو	وجــود	ندارنــد.	هزینــه	هــای	
ــود	و	در	 ــی	ش ــته	م ــودرو	شكس ــی	خ ــت	نهای ــربار	در	قیم س
قیمــت	تمــام	شــده	خــودرو	تاثیــر	مــی	گــذارد	و	ایــن	داســتان	

ــه	دارد.		 ــان	ادام همچن
ــس	 ــه	هرک ــن	اســت	ک ــاهدیم	ای ــا	ش ــه	م ــان	آنچ ــن	می در	ای
ــی	کفایتــی	هــا	 ــا	ب ــه	دنبــال	یافتــن	یــك	»مقصــر«	اســت	ت ب
،	پوشــش	داده	شــود	در	حالــی	کــه	مشــكالت	ریشــه	دارتــر	از	

ــا	اســت.	 ــن	حــرف	ه ای

بــا فــرض آزادســازی واردات خــودرو و متصــور شــدن 
رقابــت در بــازار خــودرو، خودروســاز ناگزير بــه ارتقای 
ــق  ــرای تحق ــرايط ب ــن ش ــود در اي ــد ب ــت خواه كيفي
ايــن برنامــه از مرحلــه نخســت بايــد دســت بــه چــه 
اقدامــی بزنــد؟ آيــا تمركــز بــر زنجيــره تاميــن كفايت 
خواهــد كــرد يــا بايــد بازنگــری اساســی در سيســتم 

هــای خطــوط توليــد خودروســازان صــورت گيــرد؟
شــرکت	هــاي	خودروســازي	هــم	اکنــون	در	حــال	تولیــد	
ــا	فــرض	عــدم	وجــود	قوانیــن	دســت	و	پاگیــر	 ــذا	ب هســتند،	ل
ــد	در	گام	نخســت	 ــازار	خــودرو	،	بای ــت	آزاد	در	ب و	وجــود	رقاب
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همــگام	بــا	اجــراي	راهكارهــاي	منطقــي	بــراي	تامیــن	مالــي	و	
ــر	 ــا	حداکث ــد	را	ب ــره	،	تولی ــات	اصالحــي	در	زنجی انجــام	اقدام
ظرفیــت	ادامــه	داد.	یــك	کســب	و	کار	ســودآور	مــي	توانــد	بــر	
ــي	اگــر	 کیفیــت	و	نیازهــاي	مشــتریان	متمرکــز	شــود.	از	طرف
ــاز،	 ــه	س ــراح	و	قطع ــه	در	آن	ط ــردد	ک ــي	گ ــتمي	طراح سیس
تامیــن	کننــده	مــواد	و	خودروســاز	ارتبــاط	تنگاتنــگ	و	نظــام	
منــدی	داشــته	باشــند	کــه	همــه	امــور	بــدون	وقفــه	و	در	ســریع	
ــا	درســت	تریــن	حالــت	انجــام	شــود،	مطمئــن	 تریــن	زمــان	ب
باشــید	بخــش	زیــادی	از	ایــن	مشــكالت	داخــل	صنعــت	کنتــرل	
و	مدیریــت	مــی	شــود.	پــس	از	ایــن	مراحــل		مــی	تــوان	روی	
ســرمایه	گــذاري	بــر	بهبــود	تجهیــزات،	ارتقــای	نیــروی	انســانی	

و	توانمنــدی	هــای	آنــان	تمرکــز	کــرد	.	
ــه	درســتی	از	 ــه	ب ــی	وجــود	دارد	ک ــت	های ــدون	شــك	ظرفی ب
آن	اســتفاده	نمــی	شــود	کــه	یكــی	از	ایــن	نــكات	مهــم	نظــام	
منــد	کــردن	،	کنتــرل	و	مدیریــت	ایــن	ظرفیــت	هــا	اســت	کــه	
ــه	 ــت	ب ــای	کیفی ــازمان	و	ارتق ــاي	س ــرای	بق ــدام	ب ــن	اق بهتری

شــمار	مــی	رود.	

ــول  ــرح تح ــون ط ــی همچ ــرح هاي ــن ط ــش تدوي تق
ــدازه در  ــه ان ــا چ ــودرو را ت ــت خ ــت در صنع كيفي

ــد؟ ــی داني ــر م ــت موث ــن صنع ــت اي ــود كيفي بهب
ــرد	 ــر	خ ــه	ب ــا	تكی ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــرح	جامع ــند،	ط ــن	س ای
جمعــی	تدویــن	شــده	اســت.	بــر	اســاس	دیــدگاه	کالن	حاکــم	
ــه	 ــده	شــده،	ب ــن	طــرح	،	تمامــي	مشــكالت	صنعــت	دی ــر	ای ب
همیــن	دلیــل	اجــراي	آن	بــدون	حمایــت	متولیــان	ایــن	صنعــت	
راه	بــه	جایــی	نمــی	بــرد.	ایــن	کــه	چنــد	خودروســاز	و	قطعــه	
ســاز	تــوان	اجــرای	ایــن	ســند	در	فعالیــت	هــای	خــود	را	داشــته	
باشــند	ضمانــت	و	کارایــی	الزم	را	نخواهــد	داشــت.		هرچنــد	که	
ــر	بهبــود	در	درون	خودروســازان	و	تــك	تــك	قطعــه	 تمرکــز	ب
ســازان	و	ارتقــاء	توانمنــدي	هــاي	هــر	یــك	از	درون	مــي	توانــد	
ــد	و	 ــا	را	ایجــاد	کن ــدار	آنه ــت	پای ــاي	رشــد	و	موفقی ــه	ه زمین
ــد	 ــذار	خواه ــر	گ ــز	تاثی ــره	نی ــر	زنجی ــخصا	ب ــد	مش ــن	رش ای

بــود	امــا	حرکــت	اصلــي	بایــد	جامــع	تــر	از	ایــن	باشــد	یعنــي	
ــواد	 ــده	م ــد	کنن ــع	تولی ــامل	صنای ــد	ش ــل	بای ــت	حداق حرک
اولیــه	و	سیاســت	هــاي	کالن	کشــور	نیــز	شــود	تــا	بــا	نیازهــای	
خودروســازان	و	مصــرف	کننــدگان	خــودرو	متناســب	شــوند	تــا	
نــه	تنهــا	دســت	و	پاگیــر	نباشــد	بلكــه	برعكــس	پیــش	رونــده	

صنعــت	خــودرو	باشــد.	

تــا پيــش از ايــن طــرح مشــابهی بــا ايــن مشــخصات 
تدويــن شــده بــود؟

تابــه	امــروز	ســندی	در	ایــن	حــد	و	انــدازه	تدویــن	نشــده	و	اگــر	
ــي	همیشــه	 ــادي	اجــرا	شــده	ول چــه	کارهــا	و	طــرح	هــاي	زی
ــا	 ــث	شــده	ت ــه	باع ــوده	ک ــدی	ب ــك	بع ــه	صــورت	مجــزا	و	ت ب
ــن	فعالیــت	هــاي	 موفقیــت	مدنظــر	ایجــاد	نشــود.	پیــش	از	ای
ــراي	نظــام	منــد	و	توانمنــد	کــردن	بخــش	طراحــی،	 ــادي	ب زی
شــرکت	هــاي	خودروســازی	و	بــه	صــورت	مجــزا	بــر	روی	قطعــه	
ســازان		کار	شــده	امــا	بــه	صــورت	مشــترک	تاکنــون	اقدامــی	
صــورت	نگرفتــه	و	بــه	نظــر	مــی	رســد	کــه	تدویــن	ایــن	ســند	

ــد	اثربخشــی	بیشــتری	داشــته	باشــد.	 مــی	توان

از نظــرات خودروســازان در تدويــن ايــن طــرح 
اســتفاده شــده اســت؟ 

در	جلســات	و	کارگــروه	هــای	مشــترک	بــا	خودروســازان	نظرات	
آن	هــا	دریافــت	شــد	ضمــن	آن	کــه	هــم	اکنــون	حــدود	ســه	
نفــر	از	اعضــای	هیــات	مدیــره	انجمــن	از	صنعت	خودرو	هســتند	
ــد.	در	 ــن	طــرح	نقــش	داشــته	ان ــر	ســه	در	طراحــي	ای ــه	ه ک
فراینــد	ارزیابــی	نیــز	حــدود	500	ارزیــاب	داریــم	کــه	بیــش	از	
200	ارزیــاب	در	حــوزه	خــودرو	فعــال	هســتند.	ایــن	ارزیابــان	
از	شــرکت	هــای	ایــران	خــودرو،	ســایپا،	پــارس	خــودرو،	بهمــن	
خــودرو،	کرمــان	خــودرو		و	ســایر	شــرکت	هــا	و	انجمــن	هــاي	
ــا	ارایــه	نظــرات	خــود	مــا	را	یــاری	 صنعــت	خــودرو	همیشــه	ب

مــی	دهنــد.	
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ارتقــای	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو،	تنــوع	و	توســعه	محصــول،	
تمرکــز	بــر	تحقیــق	و	توســعه،	اســتفاده	از	شــبكه	تامیــن	
ــی	و	 ــع	مال ــا	مناب ــز	ب ــت	ج ــن	دس ــواردی	از	ای ــد	و	م توانمن
ــد	 ــد	ش ــق	نخواه ــئوالن	محق ــزم	و	اراده	مس ــت	آن	و	ع مدیری
و	در	ایــن	شــرایط	تامیــن	خواســته	هــای	مشــتریان	و	حرکــت	
ــت	 ــه	اهمی ــاز	از	درج ــن	نی ــتای	ای ــودرو	در	راس ــت	خ صنع
زیــادی	برخــوردار	اســت	کــه	ایــن	امــر	در	ســال	های	گذشــته	و	
بــا	زیاندهــی	خودروســازان	بــه	دلیــل	قیمــت	گــذاری	دســتوری	
چنــدان	طبــق	خواســته	هــا	و	برنامــه	ریــزی	هــا	پیــش	نرفتــه	
ــر	 ــی	ب ــت	مبن ــات	دول ــد	تصمیم ــازان	معتقدن اســت.	خودروس
قیمــت	گــذاری	دســتوری	و	همچنیــن	زدو	بندهــای	سیاســی	
در	ســال	هــای	اخیــر	کــه	از	اثــرات	حضــور	دولــت	در	صنعــت	
ــه	تنهــا	ایــن	صنعــت	را	در	مســیر	رشــد	قــرار	 ــوده	ن خــودرو	ب
ــر	 ــه	زیاندهــی	بیشــتر	آن	شــده	اســت.	ب نــداده	بلكــه	منجــر	ب
ــده	در	 ــزی	ش ــه	ری ــداف	برنام ــق	اه ــرای	تحق ــاس	ب ــن	اس ای
راســتای	توســعه	محصــول	و	همچنیــن	ارتقــای	کیفیــت	بایــد	
ــذاری	 ــت	گ ــگ	و	قیم ــت	کمرن ــن	صنع ــت	در	ای ــش	دول نق
ــای	 ــرورت	ه ــی	از	ض ــرای	آگاه ــود.	ب ــته	ش ــتوری	برداش دس
ــای	موجــود	 ــش	ه ــای	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	و	چال ارتق
در	ایــن	مســیر	گفــت	و	گویــی	بــا	احمــد	نعمــت	بخــش،	دبیــر	
ــی	 ــه	م ــه	در	ادام ــم	ک ــران	داشــته	ای انجمــن	خودروســازان	ای

ــد:	 خوانی

بــه طــور قطــع از صنعــت خودرويــی كــه ايــن روزهــا 
بــا زيــان انباشــته بيــش از 90 هــزار ميليــارد تومانــی 
دســت بــه گريبــان بــوده و مطالبــات قطعــه ســازان از 
آن هــا بــه باالتريــن ســطح رســيده نمــی توان توســعه 

ــن  ــی از اي ــه هاي ــت و برنام ــای كيفي ــول، ارتق محص
دســت را انتظــار داشــت. امــا بــا ايــن حــال انتظــارات 
مصــرف كننــدگان نيــز پايانــی نــدارد و ايــن روزهــا از 
صنعــت خــودرو بــه عنــوان يــک صنعــت بــا كيفيــت 
پاييــن يــاد مــی شــود. دليــل اصلــی ايــن ذهنيــت و 

اظهــار نظــر مشــتری را چــه مــی دانيــد؟
صنعــت	خــودرو	بــه	عنــوان	ســومین	صنعــت	کشــور	بــه	لحــاظ	
گــردش	مالــی	بعــد	از	صنعــت	بانكــداری	ونفــت؛	ســال	ها	اســت	
کــه	گرفتــار	شــورای	رقابــت	شــده	و	بــا	تعییــن	قیمــت	فــروش	
خودروهــا	زیــر	قیمــت	تمــام	شــده	هــر	ســاله	هــزاران	میلیــارد	
تومــان	بــه	شــرکت	هــای	خودروســازی	ضــرر	وارد	شــده	اســت.	
طبیعــی	اســت	بــا	زیاندهــی	شــرکت	هــای	خودروســازی	تــوان	
ــت	و	 ــد	داش ــود	نخواه ــازان	وج ــه	س ــات	قطع ــت	مطالب پرداخ
ــتند.	 ــی	هس ــال	زیانده ــز	در	ح ــازان	نی ــه	س ــن	رو	قطع از	ای
قطعــات	86	درصــد	و	بدنــه	،	رنــگ	و	مونتــاژ	نهایــی	14	
درصــد	قیمــت	خــودرو	را	شــامل	مــی	شــود	و	اگــر	نارضایتــی	
ــه	قطعــه	 در	زمینــه	کیفیــت	خــودرو	وجــود	دارد	86	درصــد	ب
ــی	 ــن	عمــده	ایرادات ــردد.	بنابرای ــی	گ ــر	م ســاز	و	عملكــرد	او	ب
ــودن	 ــم	نب ــردد	تنظی ــی	گ ــاز	بازم ــرد	خودروس ــه	عملك ــه	ب ک
درب	هــا،	فاصلــه	درب	هــا	بــا	ســتون	هــا	کــه	بــه	قالــب	هــای	
بدنــه	مربــوط	مــی	شــود	و	یــا	رنــگ	خــودرو	اســت	کــه	ایــرادات	
قابــل	توجهــی	نیســت.	بنابرایــن	نبایــد	اقدامــات	خودروســازان	
در	زمینــه	داخلــی	ســازی	را	دلیلــی	بــر	کاهــش	کیفیــت	خودرو	
ــر	 ــت	و	وزی ــدا	و	در	گام	نخســت	دول ــد	از	ابت دانســت	بلكــه	بای
ــا	 ــد	ت ــل	کنن ــودرو	را	ح ــذاری	خ ــت	گ ــكل	قیم ــت	مش صم
هــزاران	میلیــارد	تومــان	زیــان	انباشــته	بــه	خودروســاز	تحمیــل	

ــا	بتوانــد	از نشــود	بلكــه	خودروســاز	ســودی	داشــته	باشــد	ت
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آن	محــل	نیــز	ســودی	بــه	قطعــه	ســاز	برســاند.	طبیعــی	اســت	
وقتــی	قطعــه	ســاز	از	خودروســاز	طلبــكار	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	
ــجاعت	 ــد	ش ــت	جدی ــم	در	دول ــه	امیدواری ــوده	ک ــت	ب کیفی

تصمیــم	گیــری	ایــن	اقــدام	وجــود	داشــته	باشــد.

پيشــنهاد خودروســازان بــرای تعييــن قيمــت خــودرو 
پــس از حــذف قيمــت گــذاری دســتوری چيســت؟

بارهــا	از	دولــت	درخواســت	فــروش	بــر	اســاس	قیمــت	خــودرو	
در	حاشــیه	بــازار	را	مطــرح	کــرده	ایــم	تــا	ایــن	رانــت	موجــود	
ــال	 ــم	س ــود.	در	نی ــی	ش ــك	نرخ ــودرو	ت ــه	و	خ ــن	رفت از	بی
ــرای	480	 ــودرو	ب ــای	خ ــون	تقاض ــال	35	میلی ــت	امس نخس
هــزار	خــودرو	تحویــل	داده	شــده	وجــود	داشــته	کــه	احتمــال	
ــك	 ــر	از	ی ــه	کمت ــی	را	ب ــه	کش ــدن	در	قرع ــده	ش ــانس	برن ش
درصــد	رســانده	اســت	و	اتهــام	تقلــب	نیــز	بــه	خودروســاز	وارد	
مــی	شــود،	در	حالــی	کــه	ســازمان	هــای	نظارتــی	بــر	فراینــد	
ــت	 ــالف	قیم ــل	اخت ــا	در	مقاب ــد	ام ــرل	دارن ــه	کشــی	کنت قرع
ــش	از	100	 ــه	بی ــا	ب ــی	از	خودروه ــه	در	برخ ــازار	و	کارخان ب
ــای	 ــرمایه	ه ــا	س ــده	ت ــث	ش ــیده	و	باع ــان	رس ــون	توم میلی
ــت	 ــان	اس ــارد	توم ــون	میلی ــر	4	میلی ــغ	ب ــه	بال ــرگردان	ک س
ــه	در	 ــت	ک ــرایط	در	حالیس ــن	ش ــود.	ای ــودرو	ش ــازار	خ وارد	ب
ــیه	 ــت	حاش ــاس	قیم ــر	اس ــودرو	ب ــروش	خ ــوز	ف ــورت	مج ص
ــه	و	 ــش	یافت ــا	کاه ــد	تقاضاه ــود	80	درص ــازار	داده	ش ــازار	ب ب
ــن	 ــود،	در	ای ــی	ش ــارج	م ــودن	خ ــی	ب ــز	از	دو	نرخ ــودرو	نی خ
ــی	 ــه	ســوددهی	م شــرایط	خودروســاز	از	زیاندهــی	خــارج	و	ب
ــار	 ــوددهی	را	در	اختی ــن	س ــی	از	ای ــد	بخش ــی	توان ــد	و	م رس
ــای	 ــكان	ارتق ــن	شــرایط	ام ــرار	دهــد	کــه	در	ای قطعــه	ســاز	ق
کیفیــت	در	صنعــت	قطعــه	و	خــودرو	بــه	لحــاظ	ســخت	افــزاری	
ــر	 ــال	حاض ــد	داشــت.	در	ح ــود	خواه ــز	وج ــزاری	نی ــرم	اف و	ن
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	

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	
ــزاری	نیــز	انجمــن	ملــی	کیفیــت	خــودرو	 ــرم	اف کــه	از	نظــر	ن
ــه	تدویــن	طــرح	ارتقــای	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	 اقــدام	ب
کــرده	کــه	انجمــن	خودروســازان	ایــران	نیــز	در	تهیــه	و	تدویــن	
ایــن	ســند	مشــارکت	داشــته	و	امیدواریــم	در	صــورت	اصــالح	
ــال	 ــد	و	اعم ــوط	تولی ــانی	خط ــاهد	بروزرس ــذاری	ش ــت	گ قیم
بندهــای	مربــوط	بــه	ارتقــای	کیفیــت	در	خطــوط	تولیــد	باشــیم	
ــزان	 ــش	می ــا	افزای ــت	ب ــش	کیفی ــن	صــورت	تصــور	کاه در	ای
داخلــی	ســازی	نیــز	اصــالح	خواهــد	شــد	و	در	نهایــت	مصــرف	
کننــده	شــاهد	بهبــود	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	خواهــد	بــود.	

يکــی از فرضيــات موجــود در خصــوص كاهــش كيفيت 
در صنعــت خــودرو حمايــت دولــت و بازارســازی هــای 
ــت  ــدای فعالي ــت از ابت ــن صنع ــرای اي ــده ب ــام ش انج
ــه طــوری كــه زمينــه فــروش  ــوده اســت ب تاكنــون ب
ــم  ــرايطی فراه ــر ش ــازان در ه ــوالت خودروس محص
ــه  ــا برنام ــا آن ه ــده ت ــث ش ــد باع ــن رون ــوده و اي ب
ــت  ــن صنع ــت در اي ــای كيفي ــدف ارتق ــا ه ــی ب جامع
ــا موافــق ايــن فرضيــه هســتيد؟ نداشــته باشــند. آي
ــا	 ــال	ه ــن	س ــم	در	ای ــی	کن ــن	موضــوع	را	رد	م ــه	شــدت	ای ب
دولــت	نــه	ارز	ارزان	قیمــت	و		ارز	ترجیحــی	بــه	صنعــت	خــودرو	
ــن	صنعــت	کــرده	و	 ــرای	ای ــه	بازارســازی	ب اختصــاص	داده	و	ن
حتــی	بــا	دســتورات	خــود	مبنــی	بــر	راه	انــدازی	ســایت	هــای	
تولیــد	خــودرو	در	کشــورهایی	همچــون	ونزوئــال	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.	
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ــت	 ــل	حمای ــه	دلی ــوع	اســت	ب ــودرو	ممن ــروز	واردات	خ ــر	ام 	اگ
ــع	ارزی	 ــه	دلیــل	کمبــود	مناب از	صنعــت	خــودرو	نبــوده	بلكــه	ب
ــی	 ــات	نظــر	خــود	را	مبن ــه	دفع ــه	ب ــن	در	حالیســت	ک اســت	ای
بــر	آزادســازی	واردات	خــودرو	در	مقابــل	معافیــت	صنعــت	
ــی	 ــا	و	حت ــانه	ه ــتوری	را	در	رس ــذاری	دس ــت	گ ــودرو	از	قیم خ
در	کمیســیون	صنایــع	و	معــادن	مجلــس	اعــالم	و	تاکیــد	کــرده	
ایــم	کــه	فــروش	خــودرو	در	بــورس	هــم	پاســخگو	نبــوده	و	چــاره	
کار	نیســت.	بنابرایــن	آزادســازی	قیمــت	و	حتــی	کاهــش	تعرفــه	
واردات	همــواره	از	خواســته	هــای	خودروســازان	و	بــه	ویــژه	انجمن	
خودروســازان	ایــران	بــوده	اســت.	در	پایــان	ســال	گذشــته	زیــان	
انباشــته	ایــران	خــودرو	بــه	15	هــزار	و	500	میلیــارد	تومــان	ایران	
خــودرو	و	ســایپا	نیــز	بــه	میــزان	کمتــر	رســیده	بنابراین	ایــن	روند	
نشــان	مــی	دهــد	نــه	تنهــا	حمایتــی	از	صنعــت	خــودرو	نســبت	به	
ســایر	صنایــع	نشــده	بلكــه	بــا	تصمیمــات	دولتــی	ظلــم	بزرگی	به	

ایــن	صنعــت	شــده	اســت.

نبــود تنــوع در صنعــت خــودرو و تــوان ايجــاد 
ــا طراحــی پلتفــرم هــای جديــد  تغييــرات بنياديــن ب
ــدازه در  ــه ان ــا چ ــد را ت ــوالت جدي ــی محص و معرف
ــی در  ــی كيفيت ــر ب ــی ب ــده مبن ــاد ش ــت ايج ذهني
ــاص  ــا اختص ــد؟ آي ــی داني ــر م ــودرو موث ــت خ صنع
بودجــه بيشــتر بــه مراكــز تحقيقــات و نــوآوری مــی 
ــق  ــودرو را محق ــت خ ــر در صنع ــت باالت ــد كيفي توان

ــد؟ كن
طراحــی	پلتفــرم	نیازمنــد	هــزاران	میلیــارد	تومــان	بودجــه	اســت	
ــه	 ــه	ارای ــبت	ب ــی	نس ــه	تازگ ــایپا	ب ــودرو	و	س ــران	خ ــه	ای البت
ــد	کــه	از	تــالش	 ــارا	و	شــاهین	اقــدام	کردن ــد	ت محصــوالت	جدی
خودروســازان	بــرای	تنــوع	تولیــد	حكایــت	دارد.	امــا	وقتــی	
خودروســاز	بــا	زیــان	مواجــه	اســت	نمــی	توانــد	بــه	تنــوع	تولیــد	
و	اختصــاص	بودجــه	بــه	طراحــی	اقــدام	کنــد	کــه	ایــن	موضــوع	
بــاز	هــم	بــه	موضــوع	قیمــت	گــذاری	بــر	مــی	گــردد	.خودروســاز	
ــا	5	 ــورها	3	ت ــایر	کش ــد	س ــا	مانن ــود	ت ــارج	ش ــان	خ ــد	از	زی بای

درصــد	درآمــد	حاصــل	از	فــروش	خــودرو	را	بــه	تحقیــق	و	توســعه	
اختصــاص	دهــد	.	خودروســازان	معتقــد	بــه	افزایــش	بودجــه	بــه	
مراکــز	تحقیــق	و	توســعه	و	مهندســان	ایــن	حــوزه	هســتند	امــا	

ــن	امــر	مســتلزم	خــروج	آن	هــا	از	زیاندهــی	اســت.	 ای

بــه كيفيــت صنعــت خــودرو چــه نمــره ای مــی دهيــد 
و آيــا خودروهــای ايرانــی را بــا كيفيــت مــی دانيــد؟

ــت	و	 ــی	کیفی ــرکت	بازرس ــودرو	دارد	و	ش ــوع	خ ــه	ن ــتگی	ب بس
ــتاره	 ــه	اختصــاص	س ــا	نســبت	ب ــر	اســاس	معیاره ــتاندارد	ب اس
هــای	کیفــی	بــه	خودروهــا	اقــدام	مــی	کنــد	بنابرایــن	گرفتــن	
میانگیــن	کیفیــت	کار	درســتی	نیســت	امــا	بــه	طــور	قطــع	مــی	
ــدل	 ــالح	م ــرط	اص ــه	ش ــری	ب ــب	بهت ــه	مرات ــت	ب ــوان	کیفی ت
قیمــت	گــذاری	خواهیــم	داشــت.با	تــك	نرخــی	شــدن	قیمــت	
هــا	در	بــازار	خــودرو،	خودروســازان	بایــد	بــرای	خریــداران	فــرش	
قرمــز	پهــن	کننــد	زیــرا	بــا	ایــن	مــدل	فــروش	هجــوم	خریــدار	
کاهــش	یافتــه	و	رانــت	از	بیــن	مــی	رود	و	همزمــان	بــا	کاهــش	
تقاضــا	در	بــازار	خــودرو،	خودروســاز	ناگزیــر	بــه	ارتقــای	کیفیــت	

ــود.	 محصــوالت	و	تنــوع	آن	هــا	خواهــد	ب

ــای  ــرح ارتق ــون ط ــنادی همچ ــرح و اس ــن ط تدوي
ــدازه در  ــه ان ــا چ ــودرو را ت ــت خ ــت در صنع كيفي

ــد؟ ــی داني ــر م ــت موث ــای كيفي ــير ارتق مس
ــاره	شــورای	سیاســت	 ــدازی	دوب ــتار	راه	ان ــر	صمــت	خواس از	وزی
ــژاد	 ــر	ن ــوم	دکت ــان	مرح ــه	از	زم ــودرو	ک ــت	خ ــذاری	صنع گ
حســینیان	برپــا	شــده	بــود،	شــده	ایــم	کــه	در	صــورت	احیــای	این	
شــورا،	طــرح	ارتقــای	کیفیــت	کــه	توســط	انجمــن	ملــی	کیفیــت	
ــوان	در	شــورای	سیاســت	گــذاری	 ــن	رســیده	را	مــی	ت ــه	تدوی ب
بــا	حضــور	انجمــن	هــای	تخصصــی	ارایــه	و	بررســی	و	در	صــورت	
تاییــد،	شــرکت	هــای	قطعــه	ســازی	نیــز	بــرای	شــرکت	در	اجرای	
ایــن	طــرح	ملــزم	شــوند	کــه	در	صــورت	تحقــق	می	تــوان	امیــدوار	

بــه	بهبــود	کیفیــت	در	صنعــت	قطعــه	ســازی	باشــیم.
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ــر	 ــت	ه ــای	کیفی ــر	در	ارتق ــل	موث ــی	از	عوام ــدون	شــك	یك ب
ــن	 ــود	و	ای ــد	ب ــن	آن	خواه ــره	تامی ــه	زنجی ــه	ب ــی	توج صنعت
ــه	 ــوده	بلك ــتثنی	نب ــودرو	مس ــت	خ ــا	در	صنع ــه	تنه ــده	ن قاع
ــترین	 ــه	بیش ــت	ک ــدازه	ای	اس ــه	ان ــره	ب ــن	زنجی ــت	ای اهمی
ســهم	را	در	ارتقــای	کیفیــت	صنعــت	خــودرو	خواهــد	داشــت.	
ــواد	 ــتفاده	از	م ــه	روز	و	اس ــتانداردهای	ب ــا	اس ــب	ب ــد	قال تولی
ــی	 ــن	عوامل ــی	تری ــه	از	اصل ــد	قطع ــت	در	تولی ــا	کیفی ــه	ب اولی
اســت	کــه	کیفیــت	در	صنعــت	قطعــه	را	محقــق	خواهــد	کــرد	و	
حــال	اگــر	بــه	هــر	دلیلــی	یكــی	از	ایــن	مــوارد	نادیــده	گرفتــه	
شــود	بالطبــع	اثــرات	ســویی	در	تولیــد	محصــول	نهایــی	خواهــد	
داشــت.	هرچنــد	در	حــال	حاضــر	ایرادهایــی	بــه	صنعــت	قطعــه	
ــر	اســاس	 ــراد	ب و	اســتفاده	از	قطعــات	کــم	کیفیــت	و	دارای	ای
اجــازه	ارفاقــی	گرفتــه	مــی	شــود	امــا	قطعــه	ســازان	بــا	رد	ایــن	
اظهــارات	معتقدنــد	اســتانداردهای	اخــذ	شــده	از	ســوی	قطعــه	
ــع	 ــایر	صنای ــه	س ــت	ک ــتانداردهایی	اس ــف	اس ــازان	در	ردی س
ــد	و	ایــن	نشــان	از	توجــه	 ــه	اخــذ	آن	نشــده	ان هنــوز	موفــق	ب
ــرای	 ــه	اســتاندارد	و	موضــوع	کیفیــت	اســت.	ب ــن	صنعــت	ب ای
آگاهــی	از	ضــرورت	هــای	تحقــق	ارتقــای	کیفیــت	در	صنعــت	
ــس	 ــش،	ریی ــی	من ــا	محمدرضــا	نجف ــی	ب ــت	و	گوی ــه	گف قطع
انجمــن	صنایــع	همگــن،	نیرومحرکــه	و	قطعــه	ســازی	داشــته	

ــم	کــه	در	ادامــه	مــی	خوانیــد: ای

بررســی تاريخچــه شــکل گيــری صنعــت قطعه نشــان 
ــر  ــان و ب ــذر زم ــت در گ ــن صنع ــه اي ــد ك ــی ده م
حســب نيــاز خودروســازان بــه صــورت اتفاقــی شــکل 
گرفــت از ايــن رو شــائبه بــی كيفيتــی در ايــن صنعــت 

بــه واســطه عــدم برنامــه ريــزی هــای پيشــين وجــود 
ــه  ــه و برنام ــت قطع ــت در صنع ــت كيفي دارد. وضعي
ريــزی بــا هــدف ارتقــای ايــن صنعــت در حــال حاضــر 

ــه اســت؟  چگون
ــتانداردهای	9002	در	 ــتین	اس ــه	نخس ــت	ک ــر	اس ــه	ذک الزم	ب
ــای	آن	اســت	کــه	 ــه	معن ــن	ب ــه	اخــذ	شــده	و	ای صنعــت	قطع
صنعــت	قطعــه	همــواره	توجــه	ویــژه	بــه	موضــوع	اســتاندارد	و	
کیفیــت	را	داشــته	اســت	ایــن	شــرایط	در	حالیســت	کــه	باقــی	
ــن	 ــد	در	همی ــه	اخــذ	اســتاندارد	کردن ــدام	ب ــا	اق ــع	بعده صنای
ــه	 ــز	توســط	قطع ــزو	14000	نی ــتاندارد	ای حــال	نخســتین	اس
ســازی	در	ایــران	اخــذ	شــد	کــه	مجموعــه	ایــن	اقدامــات	نشــان	
ــن	 ــه	موضــوع	اســتاندارد	دارد	بنابرای از	توجــه	قطعــه	ســازی	ب
ــت	کاری	 ــای	کیفی ــه	ارتق ــه	در	زمین ــت	قطع ــه	صنع ــن	ک ای
ــام	آن	 ــه	از	ن ــه	ک ــت	همانگون ــم.	کیفی ــی	کنی ــرده	را	رد	م نك
مشــخص	اســت	و	در	تعریــف	آن	آمــده	یــك	هــدف	نیســت	بلكه	
ــدم	 ــن	راه	ق ــواره	در	ای ــد	هم ــت	و	بای ــان	اس ــی	پای ــك	راه	ب ی
ــه	 ــچ	گاه	ب ــن	راه	هی ــید.	ای ــر	رس ــه	باالت ــه	نقط ــت	و	ب برداش
ــد	اســت	 پایــان	نمــی	رســد	زیــرا	کمــال	مطلــق	وجــود	خداون
ــر	 ــه	کمــال	مطلــق	نخواهیــم	رســید.	ب بنابرایــن	هیــچ	وقــت	ب
اســاس	تاکیــد	آمــوزه	هــای	دینــی	امــروز	بایــد	بهتــر	از	دیــروز	
ــد	 ــود	مســتمر	بای ــز	بهب ــزون	نی ــه	کال ــر	اســاس	نظری باشــد	ب
همــواره	مدنظــر	قــرار	گیــرد	بنابرایــن	پیشــگامی	صنعــت	قطعــه	
ــد	درســتی	اســت	و	 ــای	کیفیــت	صنعــت	خــودرو	تاکی در	ارتق
بــرای	رســیدن	بــه	نقطــه	هــدف	گــذاری	شــده	بایــد	خودروســاز	
خواســتار	بهبــود	مســتمر	کیفیــت	در	شــبكه	تامیــن	باشــد.	

 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 
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بــه نظــر شــما چــرا در چنــد ســال اخيــر و همزمــان 
ــی در  ــی كيفيت ــازی واژه ب ــی س ــش داخل ــا افزاي ب

ــد؟ ــگ ش ــودرو پررن ــت خ صنع
ــه	 ــد	ک ــون	قشــری	وجــود	دارن ــا	از	گذشــته	تاکن در	کشــور	م
اعتقــادی	بــه	ســاخت	داخــل	و	حمایــت	از	تولیــد	داخــل	
ندارنــد	و	بــه	هــر	دری	مــی	زننــد	تــا	تولیــد	را	تختطئــه	کــرده	
و	بــه	ســراغ	واردات	برونــد.	در	حالــی	بــی	کیفیتــی	در	صنعــت	
ــد	 ــورد	تاکی ــی	م ــازان،	در	حال ــه	س ــژه	قطع ــه	وی ــودرو	و	ب خ
ــو،	60	قطعــه	ســاز	 ــا	ورود	رن قــرار	مــی	گیــرد	کــه	همزمــان	ب
بــه	عنــوان	همــكار	رنــو	انتخــاب	شــدند	کــه	فعالیــت	آن	هــا	در	
ــی		و	حتــی	برخــی	از	قطعــات	آن	هــا	 رده	بیــن	المللــی	ارزیاب
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	
ــه	 بیــن	المللــی	عمــل	شــد	و	قطعــه	ســازان	توانمنــد	موفــق	ب
ــدند	 ــو	ش ــكار	رن ــازان	هم ــه	س ــف	قطع ــن	در	ردی ــرار	گرفت ق
ــال	آن	 ــه	دنب ــودرو	و	ب ــت	خ ــی	در	صنع ــی	کیفیت ــن	ب بنابرای
ــال	 ــازان	در	ح ــه	س ــدارد	و	قطع ــراب	ن ــی	از	اع ــه،	محل قطع

ــود	و	توســعه	کار	خــود	هســتند. ــالش	و	بهب ت

يکــی از موانــع توجــه بــه ارتقــای كيفيــت و همچنيــن 
توســعه محصــول از نظــر كارشناســان صنعت خــودرو، 
قيمــت گــذاری دســتوری عنــوان مــی شــود تــا چــه 
ــع  ــی از موان ــوان يک ــه عن ــوع را ب ــن موض ــدازه اي ان

ارتقــای كيفيــت مــی دانيــد؟
ــه	 قیمــت	گــذاری	دســتوری	در	عمــل	باعــث	وارد	آمــدن	ضرب
ــل	 ــه	دلی ــازان	ب ــده	و	خودروس ــت	ش ــن	صنع ــه	ای ــی	ب هولناک
زیــان	انباشــته	فــراوان،	تــوان	پرداخــت	مطالبــات	قطعــه	
ــر	 ــاز	ه ــه	س ــده	قطع ــث	ش ــر	باع ــن	ام ــد	و	ای ــازان	را	ندارن س
ــود	و	فرصــت	 ــی	ش ــود	نقدینگ ــرق	کمب ــل	غ روز	بیشــتر	از	قب

کافــی	از	او	ســاقط	مــی	شــود	بنابرایــن	در	صــورت	اصــالح	رونــد	
ــن	 ــت	و	همچنی ــای	کیفی ــذاری	خــودرو	شــاهد	ارتق قیمــت	گ
ــن	در	 ــود.	بنابرای ــم	ب ــی	و	کمــی	محصــول	خواهی توســعه	کیف
حقیقــت	قیمــت	گــذاری	دســتوری	خودزنــی	در	صنعــت	خودرو	
خواهــد	بــود	و	هرچنــد	تحریــم	هــا	نتوانســت	ایــن	صنعــت	را	
ــن	 ــا	قیمــت	گــذاری	دســتوری	ای ــا	ب ــی	بكشــاند	ام ــه	تعطیل ب

ــی	رود. ــودی	م ــه	ناب ــت	رو	ب صنع

ــی  ــای ب ــائبه ه ــذف ش ــرای ح ــد ب ــر تولي از منظ
كيفيتــی در صنعــت خــودرو و تحويــل محصــول 
ــده و  ــرف كنن ــه مص ــراد ب ــچ اي ــدون هي ــی ب نهاي
ــن  ــرار گرفتــن همــه خودروهــا در باالتري همچنيــن ق
ســطح ســتاره هــای كيفــی الزم اســت چــه اقداماتــی 

ــود؟ ــام ش انج
اصــالح	فضاســازی	هــای	انجــام	شــده	بــر	علیــه	صنعــت	خــودرو	
در	داخــل	کشــور	ناشــی	از	اینســت	کــه	بــه	دلیــل	شــرایط	ارزی	
کشــور	امــكان	واردات	خــودرو	میســر	نیســت	ایــن	در	حالیســت	
کــه	یكــی	از	بهتریــن	روش	هــا	بــرای	از	بیــن	بــردن	ایــن	شــائبه	
هــا،	آزادســازی	واردات	خــودرو	اســت	در	ایــن	شــرایط	کســانی	
کــه	تمایــل	بــه	خریــد	خــودروی	خارجــی	دارنــد	دســت	از	آزار	
صنعــت	خــودرو	و	فضاســازی	علیــه	ایــن	صنعــت	برمیدارنــد	که	
ــان	آزادســازی	واردات	وجــود	دارد	 ــن	شــرایط	در	زم ــه	ای تجرب
ــت	 ــن	محدودی ــان	ای ــه	نشــان	مــی	دهــد	هــر	زم ــن	تجرب و	ای
ــه	و	 ــش	یافت ــودرو	افزای ــت	خ ــر	صنع ــارها	ب ــده	فش ــاد	ش ایج
ــی	 ــت	خــودرو	ب ــد	داخــل	و	صنع ــه	تولی ــا	نســبت	ب ــانه	ه رس

انصافــی	کــرده	انــد.		

آيــا بــه طــور كلــی بــی كيفيتــی در صنعــت خــودرو 

را رد مــی كنيــد؟
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ــودرو	 ــت	خ ــی	در	صنع ــی	کیفیت ــوان	ب ــت	عن ــی	تح موضوع
ــتانداردهایی	 ــودرو	اس ــت	خ ــه	در	صنع ــرا	ک ــدارد	چ ــود	ن وج
تعریــف	شــده	و	خــودرو	در	صــورت	دارا	نبــودن	این	اســتانداردها	
اجــازه	خــروج	از	خــط	تولیــد	را	نخواهــد	داشــت	امــا	بایــد	ایــن	
موضــوع	را	در	نظــر	گرفــت	کــه	بــدون	شــك	خــودروی	پرایــد،	
مرســدس	بنــز	نخواهــد	شــد	امــا	اســتانداردهای	تعریــف	شــده	

ــرآورده	مــی	کنــد.	 ــرای	پرایــد	را	ب ب

ــال  ــودرو در س ــت خ ــول در صنع ــوع محص ــدم تن ع
ــای  ــرم ه ــد پلتف ــر تولي ــه ب ــته و تکي ــای گذش ه
ــا  ــش را ت ــه و دان ــتن بودج ــل نداش ــه دلي ــی ب قديم
ــق  ــی كيفيتــی و مطاب ــدازه در ايجــاد تصــور ب چــه ان
ــی  ــر م ــی موث ــن الملل ــتانداردهای بي ــا اس ــودن ب نب

ــد؟ داني
یكــی	از	چالــش	هــای	صنعــت	خــودرو	در	کنــار	قیمــت	گــذاری	
دســتوری،	مدیریــت	دولتــی	در	ایــن	صنعــت	اســت	اگــر	
ــار	بخــش	 ــدا	در	اختی ــی	از	ابت شــرکت	هــای	خودروســاز	داخل
ــا	 ــره	ای	ه ــود	در	حــال	حاضــر	از	ک ــه	ب ــرار	گرفت خصوصــی	ق

ــم.	 ــر	بودی هــم	جلوت
مدیــر	دولتــی	همیشــه	نگــران	تغییــرات	وزارتخانــه	اســت	چــرا	
ــرد	 ــد	ک ــر	خواه ــات	تغیی ــر،	تصمیم ــر	وزی ــر	تغیی ــا	ه ــه	ب ک
ــرای	ایــن	کــه	ایــن	صنعــت	راه	رســتگاری	خــود	را	 بنابرایــن	ب
ــودرو	دســت	 ــت	خ ــت	صنع ــت	از	مدیری ــد	دول ــد	بای ــدا	کن پی
بكشــد	و	اختیــار	ایــن	صنعــت	را	بــه	ســهامداران	بدهــد	و	دولــت	
ــت	 ــهام	تح ــذاری	س ــه	واگ ــبت	ب ــر	نس ــریع	ت ــه	س ــز	هرچ نی

ــد. ــدام	کن ــت	خــود	اق مدیری

ــودرو  ــت خ ــت در صنع ــای كيفي ــرح ارتق ــن ط تدوي
ــای  ــل در ارتق ــاد تماي ــا و ايج ــردن واحده ــروز ك در ب
كيفيــت تــا چــه انــدازه مــی توانــد تاثيرگــذار باشــد؟

سیاســت	گــذاری	بــا	هــدف	ارتقــای	کیفیــت	مــی	توانــد	نقشــه	
راه	باشــد	امــا	الزم	اســت	سیاســت	هــای	تشــویقی	و	تنبیهــی	
نیــز	در	ایــن	مســیر	بــه	کار	گرفتــه	شــود	کــه	ایــن	سیاســت	هــا	
از	جریمــه	تــا	سیاســت	گــذاری	را	در	بــر	مــی	گیــرد	بنابرایــن	

بایــد	کار	را	بــا	ابزارهــای	تشــویق	و	تنبیــه	پیــش	بــرد.
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مقدمه:
ــه	رضایــت	تمامــی	ذینفعــان	کســب وکار	 ــی	متــوازن	ب ــدار	بنــگاه هــای	اقتصــادی،	دســت یاب ــدگاری	و	توســعه	پای رمــز	بقــا،	مان
شــامل	ســهام داران،	مشــتریان	و	مصــرف کننــدگان،	تامیــن کننــدگان	و	شــرکا،	کارکنــان،	جامعــه	و	محیــط	زیســت	)شــكل	1(	از	
طریــق	توجــه	بــه	موضــوع	کیفیــت	و	ارتقــا	بهــره وری	از	نــگاه	آنهــا	مــی باشــد.	لــذا	ضــروری	اســت	بنگاه	هــای	اقتصــادی،	کســب	

و	کار	خــود	را	بــر	مبنــای	تحقــق	کیفیــت	از	ابعــاد	مختلــف	طــرح	ریــزی	نماینــد.

دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل مجتمع صنایع الستیک یزد

یزدتایر در مسیر تعالی و بالندگی

ــی	و	بالندگــی،	طــی	30	ســال	اخیــر	همــواره	تــالش	 ــر(	در	مســیر	تعال ــزد	)یزدتای ــر	ایــن	اســاس	مجتمــع	صنایــع	الســتیك	ی ب
نمــوده	در	راســتای	پاســخ گویــی	بــه	نیازهــا	و	انتظــارات	مشــتریان،	مصــرف کننــدگان	و	ســایر	ذینفعــان	خــود	بــا	بهره	گیــری	از	
دانــش	فنــی	و	فنــاوری	هــای	روز	دنیــا	و	جــاری ســازی	نقشــه	راه	ســرآمدی	)	شــكل	2(	شــامل	طــرح ریــزی	و	جــاری ســازی		نظــام	
کنتــرل	کیفیــت،	تضمیــن	کیفیــت،	مدیریــت	کیفیــت	جامــع	)TQM(،	بهبــود	و	توســعه	ی	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.	

شكل	2	-	نقشه راه	سرآمدی	مجتمع	صنایع	الستیك	یزد

شكل		1-	خانه	رشد	و	توسعه	پایدار	کسب	و	کار
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لــذا	مجتمــع	صنایــع	الســتیك	یــزد	در	مســیر	تحقــق	چشــم انــداز	خــود،	با	هــدف	مدیریــت	بهبــود	و	توســعه	ی	متــوازن	کســب وکار	و	
دســت یابــی	بــه	رضایــت	تمامــی	ذینفعــان	در	مســیر	تعالــی	و	بالندگــی	از	ســال	1392	اقــدام	بــه		بهره	گیــری	از	مــدل	جایــزه	ملــی	
کیفیــت	ایــران	)INQA(	بــه	عنــوان	ابــزاری	جهــت	رصــد	رشــد	و	ارتقــای	کیفیــت	در	تمــام	ابعــاد	کســب وکار	نمــوده	اســت.	ایــن	مــدل	
بــا	توجــه	بــه	ماهیــت	وجــودی	خــود	)	شــكل	3(		مبنــی	بــر	درنظرگرفتــن	ابعــاد	مختلــف	کســب وکار	شــامل:	رهبــری	و	مدیریــت،	
فرآیندهــا،	منابــع،	کارکنــان	و	نتایــج	مشــتریان	و	مصــرف	کننــدگان،	نتایــج	عملكــردی	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.	

)INQA(	ایران	کیفیت	ملی	جایزه	مدل	3-	شكل

مطابــق	ارزیابــی هــای	صــورت	گرفتــه		طــی	ســال هــای	1392	الــی	1398	،	حرکــت	بــا	اســتفاده	از	مــدل	جایــزه	ملــی	کیفیــت	
ایــران	)INQA(	بطــور	کلــی	دســت آوردهــا	و	نتایــج	زیــر	را	بــرای	ســازمان	بــه	همــراه	داشــته	اســت:

ــود	 ــعه	و	بهب ــازمانی،	توس ــای	س ــود	ارزش ه ــعه	و	بهب ــردی،	توس ــزی	راهب ــت	برنامه	ری ــود	مدیری ــعه	و	بهب ــری:	توس ــوزه	رهب ح
ــوآوری. ــت	و	ن ــری،	خالقی ــگ	یادگی فرهن

ــت	 ــام	مدیری ــود	نظ ــرکا،	بهب ــدگان	و	ش ــدی	تامین	کنن ــه بن ــی	و	رتب ــای	ارزیاب ــزم ه ــود	مكانی ــعه	و	بهب ــع: توس ــوزه مناب ح
ــش. ــت	دان ــای	مدیری ــزم ه ــود	مكانی ــعه	و	بهب ــوژی،	توس تكنول

حــوزه فرآيندهــا: توســعه	و	بهبــود	مدیریــت	فرآیندهــای	ســازمانی،	توســعه	و	بهبــود	مدیریــت	پــروژه هــای	ســازمانی،	بهبــود	
مدیریــت	ارتبــاط	بــا	مشــتریان		و	مصــرف کننــدگان.	

حــوزه كاركنــان:	توســعه	و	بهبــود	مكانیــزم هــای	نظرســنجی	و	ارزیابــی	عملكــرد	کارکنــان،	توســعه	و	بهبــود	کمیته	هــای	کاری،	
طــرح	ریــزی	نظــام	مدیریــت	شایســتگی	

حــوزه نتايــج  مشــتريان و مصــرف كننــدگان، نتايــج عملکــردی و نتايــج جامعــه و محيــط زيســت: توســعه	و	بهبــود	
شــاخص هــای برداشــتی	و	عملكــردی،	توســعه	و	بهبــود	منطــق	هــدف گــذاری	شــاخص هــا	،	توســعه	و	بهبــود	مكانیــزم	هــای	

تجزیــه	و	تحلیــل	شــاخص هــا.
لــذا	بــا	توجــه	بــه	نتایــج	و	تجربــه	کســب	شــده	طــی	ایــن	ســال هــا	توســط	مجتمــع	صنایــع	الســتیك	یــزد	بــه	تمــام	رهبــران	
کســب وکارهــا	پیشــنهاد	می	شــود	تــا	جهــت	اســتمرار	رشــد	متــوازن	و	تعالــی	کســب وکار	خــود	از		مــدل	جایــزه	ملــی	کیفیــت	

ایــران	)INQA(	بــه	عنــوان	الگــو	و	ابــزاری	جهــت	توســعه	و	بهبــود	مــدل	کســب وکار	خــود	بهــره	ببرنــد.	
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رضایــت	مشــتریان	از	کیفیــت	خدمــات	پــس	از	فــروش	نقــش	
اســتراتژیك	و	بســیار	مهمــی	در	موفقیــت	و	ســودآوری	شــرکت	
هــا	ایفــا	مــی	کنــد	و	از	آن	جــا	کــه	خدمــات	پــس	از	فــروش	
یكــی	از	شــاخص	هــای	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	بــه	شــمار	
ــوزه	و	 ــن	ح ــازان	در	ای ــرد	خودروس ــر	رویك ــا	تغیی ــی	رود	ب م
ــی	 ــتانداردهای	جهان ــا	اس ــق	ب ــد	منطب ــات	جدی ــه	خدم ارای
ــرکت	 ــی	از	ش ــره	قبول ــته	نم ــای	گذش ــال	ه ــته	در	س توانس
ــه	 ــد.	کاهــش	قطع ــت	کن بازرســی	و	کیفیــت	اســتاندارد	دریاف
و	خــواب	خــودرو	در	واحدهــای	ارایــه	خدمــات	پــس	از	فــروش	
در	ســال	هــای	گذشــته	بــه	واســطه	عوامــل	گوناگونــی	همچــون	
تحریــم	یكــی	از	دالیلــی	بــود	کــه	منجــر	بــه	نارضایتــی	مصــرف	
ــود.	از	آن	جــا	کــه	خودروســازان	در	تــالش	 کننــدگان	شــده	ب
ــا	 ــتند	ب ــت	هس ــن	صنع ــت	در	ای ــای	کیفی ــود	ارتق ــرای	بهب ب
ــد	 ــته	ان ــات	توانس ــه	خدم ــای	ارای ــی	ه ــر	نمایندگ ــز	ب تمرک
ــا	 ــی	،	روش	ه ــش	نارضایت ــرایط	و	کاه ــن	ش ــود	ای ــن	بهب ضم
ــات	را	طراحــی	و	اجــرا	 ــه	خدم ــد	ارای و	اپلیكیشــن	هــای	جدی
کننــد	کــه	آمــار	نشــان	مــی	دهــد	ایــن	مــوارد	منجــر	بــه	رشــد	
ــروش	 ــس	از	ف ــات	پ ــش	خدم ــت	در	بخ ــای	کیفی ــاخص	ه ش
شــده	اســت،	امــا	بــا	ایــن	حــال	تصــور	بــی	کیفیتــی	در	صنعــت	
ــرای	 ــن	رو	ب ــگ	اســت	از	ای ــان	پررن ــان	در	اذه ــودرو	همچن خ
آگاهــی	از	دالیــل	بــه	وجــود	آمــدن	ایــن	ذهنیــت	و	راهكارهــای	
بهبــود	آن	گفــت	و	گویــی	بــا	عباســعلی	غیاثــی،	دبیــر	انجمــن	
خدمــات	پــس	از	فــروش	ایــران	انجــام	داده	ایــم	کــه	در	ادامــه	

مــی	خوانیــد:

يکــی از ايــرادات اساســی در صنعــت خــودرو و 
عواملــی كــه باعــث شــده تــا بــه عنــوان يــک صنعت 

ــود  ــود، كاســتی هــای موج ــناخته ش ــی كيفيــت ش ب
ــب  ــروش مناس ــس از ف ــات پ ــه خدم ــه اراي در زمين
بــر اســاس اســتانداردهای روز اســت. در حــال حاضــر 
ــه  ــا چ ــت ت ــن صنع ــات در اي ــه خدم ــت اراي وضعي

ــت؟ ــاوت اس ــی متف ــتانداردهای جهان ــا اس ــدازه ب ان
ارزیابــی	هــای	انجــام	شــده	از	خدمــات	پــس	از	فــروش	شــرکت	
هــای	خودروســازی	از	ســوی	شــرکت	بازرســی	کیفیــت	و	
ــام	 ــده	انج ــف	ش ــتانداردهای	تعری ــاس	اس ــر	اس ــتاندارد	و	ب اس
مــی	شــود	بنابرایــن	آدیــت	و	ارزیابــی	ایــن	شــرکت	از	شــرکت	
ــا	 ــته	ب ــال	گذش ــد	در	س ــی	ده ــان	م ــازی	نش ــای	خودروس ه
وجــود	همــه	مشــكالت	و	نقــص	هــای	موجــود،	شــاهد	رشــد	
ــی	 ــن	م ــم	بنابرای ــوده	ای ــروش	ب ــس	از	ف ــات	پ ــاخص	خدم ش
ــه	 ــبت	ب ــال	99	نس ــش	را	در	س ــن	بخ ــت	در	ای ــوان	کیفی ت
ســال98	همــراه	بــا	رشــد	دانســت.	بازرســی	هــای	ســال	1400	
ــان	ســال	 ــج	آن	در	پای ــاز	و	نتای ــده	آغ ــاه	آین ــز	ظــرف	دو	م نی
اعــالم	مــی	شــود	امــا	شــواهد	نشــان	مــی	دهــد	کــه	خدمــات	
پــس	از	فــروش	در	ســال	جــاری	نیــز	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	

ــری	برخــوردار	باشــد.	 ــت	بهت از	وضعی

رشــد اتفــاق افتــاده را ناشــی از چــه موضوعــی مــی 
دانيــد؟ آيــا تاميــن قطعــه نســبت بــه ســال گذشــته 
ــت از  ــه خدم ــا اراي ــده ي ــر ش ــان ت ــب آس ــه مرات ب
ــراه  ــی هم ــا تغييرات ــازی ب ــای خودروس ــركت ه ش

ــت؟ ــوده اس ب
ــه	 ــر	در	ارای ــاهد	تغیی ــاری	ش ــال	ج ــك	در	س ــدون	ش ــه	ب بل
ــی	 ــم	و	زمان خدمــات	از	ســوی	شــرکت	هــای	خودروســاز	بودی
ــوزه ــداد	در	ح ــد	،	اع ــی	یاب ــش	م ــت	مشــتری	افزای ــه	رضای ک
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ــد	 ــن	رون ــه	ای ــد	ک ــی	کن ــر	م ــروش	تغیی ــس	از	ف ــات	پ خدم
حاکــی	از	تغییــر	و	بهبــود	خدمــات	اســت	.	بررســی	آمــار	نشــان	
مــی	دهــد	پیــش	از	ایــن	بیشــترین	نارضایتــی	در	حــوزه	تامیــن	
قطعــه	و	کمبــود	آن	بــود	امــا	هــم	اکنــون	هرچنــد	نمــی	تــوان	
ــه	واردات	قطعــه	اقــدام	 ادعــا	کــرد	بیــش	از	گذشــته	نســبت	ب
مــی	شــود	امــا	شــرکت	هــا	در	زمینــه	ارایــه	خدمــات	پــس	از	
فــروش	و	معرفــی	اپلیكیشــن	هــا	تمهیداتــی	اندیشــیده	انــد	کــه	
در	نهایــت	رضایــت	مشــتریان	را	بــه	همــراه	داشــته	اســت	چــرا	
کــه	بــه	ایــن	نتیجــه	رســیده	انــد	کــه	در	حــوزه	خدمــات	پــس	

از	فــروش	تنهــا	رضایــت	مشــتری	شــرط	اســت.		

آيــا نقــش خدمــات پــس از فــروش نامناســب در ســال 
ــت  ــدن صنع ــت خوان ــی كيفي ــته  را در ب ــای گذش ه
خــودرو در ســال هــای گذشــته ســهيم مــی دانيــد ؟
ــت	 ــه	صنع ــردم	نســبت	ب متاســفانه	در	حــال	حاضــر	تصــور	م
ــا	 ــور	ت ــن	تص ــه	ای ــن	ک ــت	و	ای ــتی	نیس ــور	درس ــودرو	تص خ
ــال	 ــت.	س ــه	ای	اس ــث	جداگان ــت،	بح ــی	اس ــدازه	واقع ــه	ان چ
ــال	کســب	شــهرت	و	مطــرح	 ــه	دنب ــه	ب ــا	اســت	هرکــس	ک ه
ــه	اظهارنظــر	 ــام	خــود	در	رســانه	هــا	اســت،	نســبت	ب شــدن	ن
در	خصــوص	صنعــت	خــودرو	اقــدام	و	علیــه	ایــن	صنعــت	نظــر	
ــه	 ــع	از	جمل ــه	در	همــه	صنای ــن	در	حالیســت	ک مــی	دهــد	ای
دارو	بــا	مشــكالت	عدیــده	ای	مواجــه	هســتیم	امــا	هیــچ	کــس	
در	خصــوص	ایــن	صنعــت	و	صنایــع	مشــابه	اظهارنظــری	نمــی	
کنــد.	ایــن	شــرایط	در	حالیســت	کــه	صنعــت	خــودرو	در	چنــد	
ــرم	 ــه	دســت	و	پنجــه	ن ــای	ظالمان ــم	ه ــا	تحری ــر	ب ــت	اخی وق
کــرده	وهمــواره	در	شــرایط	تحریمــی	بــه	ســر	بــرده	و	بــا	وجــود	
ــاز	هــم	 ــا	ب ــده	انجــام	داده	ام آن	کــه	آن	چــه	از	دســتش	برآم

ــرار	مــی	گیــرد	. مــورد	هجمــه	ق
بنابرایــن	حتــی	در	بخــش	هایــی	ارایــه	خدمــات	پــس	از	فــروش	
بهتــر	هــم	تــوان	اصــالح	وضعیــت	و	ذهنیــت	هــای	موجــود	در	
ــی	 ــال	62	برخ ــدارد.	از	س ــودرو	را	ن ــی	خ ــی	کیفیت ــه	ب زمین
ــت	 ــروش	در	صنع ــس	از	ف ــات	پ ــه	خدم ــای	ارای ــرکت	ه از	ش

خــودرو	فعــال	بــوده	انــد	امــا	اگــر	خودرویــی	بــه	ذات	با	مشــكل	
مواجــه	باشــد	ارایــه	خدمــات	پــس	از	فــروش	عالــی	هــم	نمــی	
ــترس	 ــن	در	دس ــد.	بنابرای ــاد	کن ــدی	ایج ــت	من ــد	رضای توان
بــودن	قطعــه	و	وفــور	آن	و	همچنیــن	آمــوزش	و	بــه	روز	کــردن	
ــد	 ــا	دوره	هــای	آموزشــی	و	اســتانداردهای	جدی تعمیــرکاران	ب
ــودرو	 ــت	خ ــتری	از	صنع ــور	مش ــد	در	تص ــی	توان ــه	روز	م و	ب
ــز	 ــوع	نی ــن	موض ــالف	ای ــد	و	خ ــر	باش ــدی	آن	موث و	رضایتمن
مصــداق	خواهــد	داشــت	بــه	طــوری	کــه	اگــر	تعمیــرکار	آشــنا	
ــته	 ــود	نداش ــه	وج ــود	قطع ــار	آن	کمب ــد	و	در	کن ــه	کار	باش ب
باشــد	در	بســیاری	از	مــوارد	کمبودهــای	کیفــی	پوشــیده	داده	

خواهــد	شــد.		

ــت  ــردم از صنع ــد م ــور ب ــه تص ــود ب ــخنان خ در س
ــروش  ــس از ف ــات پ ــی در خدم ــی كيفيت ــودرو و ب خ
اشــاره كرديــد. ايــن تصــور از كجــا خــراب شــد و ايــن 

ــه اصــالح مــی شــود؟ ذهنيــت چگون
ایــن	موضــوع	چنــدان	ریشــه	یابــی	نشــده	بــا	ایــن	کــه	از	ســال	
هــا	پیــش	اظهــارات	غیرکارشناســی	مطــرح	بــود	امــا	بــه	نظــر	
ــا	و	 ــرگاه	ه ــه	تعمی ــه	ب ــردم	از	مراجع ــی	م ــد	نارضایت ــی	رس م
زمزمــه	هــای	حــذف	قطعــات	اصلــی	از	روی	خــودرو	و	تعویــض	
ــارات	مطــرح	شــده	 ــی	اظه ــل	اصل ــی	دلی ــات	تقلب ــا	قطع آن	ب
ــن	 ــد،	ای ــب	باش ــروش	نامناس ــس	از	ف ــات	پ ــه	خدم در	زمین
ــدا	بررســی	الزم	انجــام	و	مشــخص	 ــد	ابت در	حالیســت	کــه	بای
ــود	 ــه	خواهــد	ب ــه	صرف ــرکار	ب ــرای	تعمی ــن	کار	ب ــه	ای شــود	ک
ــاز	 ــال	77	آغ ــا	از	س ــرگاه	ه ــازی	تعمی ــر.		استانداردس ــا	خی ی
ــتند	 ــدا	از	یكدیگرهس ــرکار	ج ــك	و	تعمی ــد	مال ــده	و	هرچن ش
امــا	تعمیــرکاران	زیــر	ذره	بیــن	قراردارنــد	و	بــا	دوربیــن	کنتــرل	
مــی	شــوند	امــا	بــا	ایــن	حــال	ایــن	امــكان	وجــود	دارد	کــه	از	
ــن	 ــد	بنابرای ــاده	باش ــاق	افت ــورد	اتف ــك	م ــورد	ی ــزار	م 100	ه
ایــن	ذهنیــت	وجــود	دارد	کــه	ایــن	موضــوع	را	کســانی	دامــن	
ــه	نمایندگــی	هــا	 ــد	کــه	خواســتار	عــدم	مراجعــه	مــردم	ب زدن

ــد. بودن
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هــم اكنــون خودروســازان در حــال طراحــی پلتفــرم 
ــات  ــه خدم ــکل اراي ــتند و ش ــول هس ــوع محص و تن
پــس ازفــروش در شــركت ها نيــز متفــاوت از گذشــته 
ــدگان  ــرف كنن ــارات مص ــم انتظ ــاز ه ــا ب ــت، ام اس

ــت؟  ــد چيس ــن رون ــل اي ــود دلي ــی ش ــن نم تامي
ــا	توجــه	 ــی	آن	ب ــرای	کارای ــل	یــك	خــودرو	انتظــار	ب ــا	تحوی ب
ــرای	 ــه	مبلــغ	پرداختــی	وجــود	دارد	امــا	همیشــه	اعتــراض	ب ب
محصــوالت	ایرانــی	اســت	بــا	ایــن	کــه	نگاهــی	بــه	مراجعــه	بــه	
ــال	 ــی	احتم ــای	خارج ــر	خودروه ــرای	تعمی ــا	ب ــرگاه	ه تعمی
ــی	خودروهــای	صفــر	کیلومتــر	خارجــی	و	مونتــاژی	نیــز	 خراب

ــود	دارد.	 وج
قطعــه	ســازان	در	حــال	حاضــر	بــر	روی	کیفیــت	کار	کــرده	انــد	
ــد	و	 ــد	تولی ــود	رون ــز	در	حــال	بهب ــات	نی و	خودروســاز	و	خدم
ارایــه	خدمــات	هســتند	امــا	بــه	نظــر	مــی	ردس	حــوزه	خدمــات	
مــورد	ظلــم	قــرار	گرفتــه	و	همــه	هجمــه	هــا	بــه	ایــن	بخــش	
اســت.	در	حــال	حاضــر	ارایــه	خدمــات	بــه	دلیــل		دریافــت	9	
درصــد	مالیــات	بــر	ارزش	افــزوده	گــران	تــر	تمــام	مــی	شــود.	
ســال	80	مرکــز	آمــار	ایــران	گزارشــی	ارایــه	کــرد	کــه	هنــوز	
ــازه	 ــار	در	آن	ب ــن	آم ــاس	ای ــر	اس ــده	ب ــه	روز	نش ــار	ب ــن	آم ای
ــه	2400	 ــت	ک ــود	داش ــی	وج ــد	صنف ــزار	واح ــی	360	ه زمان
واحــد،	بــه	حــوزه	خدمــات	مرتبــط	بــود	کــه	همــه	نارضایتــی	ها	
بــه	ایــن	واحدهــا	نســبت	داده	شــد	در	حالــی	کــه	ایــن	واحدهــا	
ــر	 ــال	حاض ــتندو	در	ح ــزوده	هس ــت	ارزش	اف ــه	دریاف ــزم	ب مل
ــد	و	 ــی	کنن ــه	م ــه	تهی ــازار	آزاد	قطع ــا	از	ب ــرگاه	ه ــب	تعمی اغل
بیــن	قطعــه	ای	کــه	از	بــازار	تهیــه	مــی	شــود	بــا	قطعــه	ای	کــه	
قطعــه	ســاز	و	خودروســاز	آن	را	مــی	ســازد،	تفــاوت	وجــود	دارد	
.	در	همیــن	حــال	قطعــات	غیراصلــی	وارد	بــازار	مــی	شــود	کــه	
خریــدار	بــه	آن	آگاه	نیســت	امــا	نمایندگــی	هــا	تنهــا	قطعــات	
اصلــی	عرضــه	مــی	کننــد	کــه	ایــن	امــر	نیــز	منجــر	بــه	قیمــت	
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	

ــت	 ــه	دریاف ــزم	ب ــن	صنــف	مل ــر	ای ــا	اگ ــد	ت الزم	را	انجــام	دهن
مالیــات	اســت،	باقــی	واحدهــا	نیــز	ایــن	عــدد	را	دریافــت	کننــد	
ــروش	از	 ــس	از	ف ــات	پ ــوزه	خدم ــا	تصــور	گرانفروشــی	در	ح ت

بیــن	بــرود.	

در حــال حاضــر در زمينــه خدمــات پــس از فــروش تــا 
چــه انــدازه بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه داريم؟

بــرای	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	بــه	رتبــه	بندی	شــرکت	بازرســی	
ــه	 ــن	در	حالیســت	ک ــد	ای ــه	کنی ــت	مراجع ــتاندارد	و	کیفی اس
ــات	در	 ــگاه	خدم ــام	و	جای ــق	1404	انج ــرای	اف ــذاری	ب هدفگ

صنعــت	خــودرو	مشــخص	شــده	اســت.	

ــی  ــره ای م ــه نم ــودرو چ ــت خ ــت در صنع ــه كيفي ب
ــد؟ دهي

بایــد	اجــازه	داد	تــا	مــردم	قضــاوت	کننــد.	امــا	در	مــورد	
ــد	در	 ــود،	هرچن ــی	ش ــالش	م ــواره	ت ــات	هم ــت	خدم کیفی
بخــش	هایــی	ناتــوان	بودیــم	کــه	ایــن	موضــوع	نیــز	خــارج	از	
حــوزه	اختیــارات	مــا	بــوده	زیــرا	زمانــی	کــه	بــا	اعمــال	تحریــم	
ــه	پرداخــت	چمدانــی	پــول	هســتیم	احتمــال	ایجــاد	 ناگزیــر	ب

ــود	دارد. ــز	وج ــات	نی ــه	خدم ــی	در	ارای نارضایت

تدوين طرح هايی همچون طرح ارتقای كيفيت در صنعت 
خودرو را تا چه اندازه در ايجاد انگيزه موثر می دانيد؟ 

ــد	 ــی	توان ــنادی	م ــا	و	اس ــرح	ه ــن	ط ــتن	چنی ــار	داش در	اختی
کمــك	کننــده	بــوده	و	بــه	عنــوان	نقشــه	راهــی	بــرای	افزایــش	
ــی	کیفیــت	 ــن	در	حالیســت	کــه	انجمــن	مل کیفیــت	باشــد	ای
ایــران	نیــز	همــواره	همــراه	خودروســازان	و	فعــاالن	زیــر	
ــد	 ــی	توان ــن	همراهــی	م ــه	ای ــوده	ک ــن	صنعــت	ب ــه	ای مجموع

ــد. ــر	باش ــیار	موث بس
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کیفیــت	صنعــت	خــودرو	ایــن	روزهــا	تبدیــل	بــه	پاشــنه	آشــیل	
ایــن	صنعــت	شــده	و	خریــداران	ایــن	محصــوالت	همــواره	از	بی	
کیفیتــی	تولیــدات	داخلــی	ناراضــی	هســتند.	در	ســوی	دیگــر	
ــد	 ــی	هرچن ــا	تغییرات ــا	ب ــد	ت ــوده	ان ــالش	ب خودروســازان	در	ت
کوچــك	نارضایتــی	هــا	را	کاهــش	دهنــد	امــا	ایــن	تغییــرات	در	
عمــل	راهــی	بــه	جایــی	نبــرده	اســت.	فعــاالن	صنعــت	خــودرو	
ــری	 ــش	ارزب ــازی	و	کاه ــی	س ــه	داخل ــا	ک ــد	از	آن	ج معتقدن
ــوده	از	 ــت	خــودرو	ب ــت	صنع ــته	در	اولوی ــای	گذش ــال	ه در	س
ایــن	رو	بــه	موضــوع	کیفیــت	چنــدان	توجهــی	نشــده	و	اقــدام	
خودروســازان	بــه	بهبــود	ایــن	شــرایط	هــم	کمكــی	نكــرده	چــرا	
کــه	ســنگ	هــای	اولیــه	بــه	درســتی	بنــا	نهــاده	نشــده	اســت	
ــزرگ	 ــات	ب ــات	کوچــك	تصمیم ــا	اقدام ــوان	ب ــی	ت ــن	نم از	ای
آفریــد.	بــرای	آگاهــی	از	اقدامــات	خودروســازان	و	کاســتی	هــای	
موجــود	در	زمینــه	ارتقــای	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	گفــت	
و	گویــی	بــا	بهنــام	خلــج	معــاون	کیفیــت	پــارس	خــودرو	انجــام	

داده	ایــم	کــه	در	ادامــه	مــی	خوانیــد:

واژه بــی كيفيتــی در صنعــت خــودرو همزمــان بــا گام 
هــای اوليــه خودروســازان مبنــی بــر داخلــی ســازی 
آغــاز شــد و تــا بــه امــروز نيــز همــواره از ايــن صنعت 
بــه عنــوان يــک صنعــت بــی كيفيــت يــاد مــی شــود. 

ريشــه ايجــاد ايــن ذهنيــت چيســت؟
ــروج	از	 ــه	خ ــم	ب ــودرو	تصمی ــت	خ ــان	صنع ــازه	ای	از	زم در	ب
ســی	کــی	دی	کاری	داشــت	و	تــالش	کــرد	تــا	از	مونتــاژکاری	
ــددی	 ــل	متع ــی	عوام ــازه	زمان ــود.	در	آن	ب ــارج	ش ــرف	خ ص
مطــرح	بــود	و	باعــث	شــد	تــا	پایــه	هــای	اولیــه	قــرار	گرفنــن	

ــود. ــته	ش ــا	گذاش ــای	دو	ی ــت	ه ــت	در	اولوی کیفی

ــی	 ــگاه	م ــر	ن ــال	حاض ــكوی	ح ــته	را	از	س ــون	گذش ــم	اکن 	ه
ــه	در	 ــی	ک ــای	مدیران ــود	را	ج ــد	خ ــه	بای ــی	ک ــم	در	حال کنی
ــم.	 ــرار	داشــتند،	بگذاری ــت	ق ــی	در	راس	مدیری آن	مقطــع	زمان
ــد	و	 ــه	ش ــران	ارزی	مواج ــا	بح ــان،	کشــور	ب ــی	از	زم در	مقطع
ــود	 ــول	ســی	کــی	دی	کاری	ب ــر	اســتراتژی	ف ــال	تغیی ــه	دنب ب
ــد	 ــان	بای ــن	می ــرد	در	ای ــاز	ک ــازی	را	آغ ــی	س ــن	داخل بنابرای
ــود	و	در	 ــف	ب ــز	ضعی ــه	ســاخت	داخــل	نی ــه	تجرب ــت	ک پذیرف
عیــن	حــال	شــرکت	هایــی	کــه	صاحــب	برنــد	بودنــد،	اطالعــات	
و	دانــش	کافــی	را	در	اختیــار	خودروســازان	داخلــی	قــرار	
ــازی	 ــی	س ــرای	داخل ــارتی	ب ــال	جس ــن	ح ــا	در	عی ــد	ام ندادن

ــود	داشــت.	 وج
در	مقطعــی	از	زمــان	داخلــی	ســازی	چنــد	محصــول	آغــاز	شــد	
ــران	خــودرو	محصــول	 ــد	و	در	ای ــایپا	محصــول	پرای ــه	در	س ک
ــان	 ــت.	در	آن	زم ــرار	گرف ــد	ق ــتور	کار	تولی ــژو	405		در	دس پ
محصولــی	در	ســایپا	بــه	نــام	رنــو	5	بــه	تولیــد	مــی	رســید	کــه	
بــا	انتقــال	آن	بــه	پــارس	خــودرو	تحــت	عنــوان	ســپند	داخلــی	
ــات	 ــه	اطالع ــه	ن ــود	ک ــی	ب ــات	در	حال ــن	اقدام ســازی	شــد	ای
کافــی	بــرای	ایــن	موضــوع	وجــود	داشــت	و	نــه	دانــش	داخلــی	
ســازی	در	اختیــار	قطعــه	ســاز	و	خودروســاز	قــرار	گرفتــه	بــود	
ــرار	مــی	 بلكــه	تنهــا	فیزیــك	قطعــه	در	اختیــار	قطعــه	ســاز	ق
گرفــت	و	او	بــدون	نقشــه	بــا	دمونتــاژ	کــردن	اقــدام	بــه	تولیــد	
مــی	کــرد.	در	ایــن	زمــان	شــرکت	هایــی	همچــون	ســازه	گســتر	
ســایپا،	دســكو	پــارس	خــودرو	و	ســاپكو	ایــران	خــودرو	بــه	عنوان	
ــرای	ســاخت	 ــالش	ب ــا،	در	ت ــن	شــرکت	ه ــدگان	ای ــن	کنن تامی
شناســنامه	قطعــات	و	مســتندات	فنــی	بودنــد	و	آن	را	در	اختیــار	

قطعــه	ســازان	قــرار	مــی	دادنــد.

 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
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ــه	 ــت	آن	ک ــت	نخس ــود	داش ــه	وج ــد	نكت ــیر	چن ــن	مس در	ای
ســفارش	قطعــات	بــه	قطعــه	ســازان	در	تیراژهــای	پاییــن	آغــاز	
ــیار	 ــراژ	بس ــا	تی ــد	ب ــرای	پرای ــا	ب ــه	قرارداده ــوری	ک ــه	ط و	ب
پاییــن	منعقــد	شــد	چــرا	کــه	ایــن	تصــور	وجــود	داشــت	کــه	
ــدام	شــود.	 ــوان	ســنجی	قطعــه	ســاز	اق ــه	ت در	ابتــدا	نســبت	ب
ــا	چنیــن	 ــب	ب ــرای	ســاخت	قال در	ایــن	شــرایط	قطعــه	ســاز	ب
ــه	 ــرا	ک ــرد	چ ــتفاده	نك ــت	اس ــا	کیفی ــراژی	از	محصــوالت	ب تی
ــش	 ــان	و	افزای ــت	زم ــا	گذش ــا	ب ــود	ام ــه	نب ــه	صرف ــرای	او	ب ب
میــزان	سفارشــات	قالــب	هــا	تغییــری	نكــرد	و	بــه	دلیــل	پاییــن	
ــداری	نشــد	 ــدی	از	قطعــات	نیــز	خری ــوع	جدی ــودن	دانــش	ن ب
و	در	نهایــت	ایــن	عــادت	در	ایــران	بــه	وجــود	آمــد	کــه	بــرای	
کســب	دانــش	پولــی	پرداخــت	نشــود	کــه	ایــن	رونــد	تاکنــون	
نیــز	ادامــه	دار	شــده	اســت.	بنابرایــن	نــه	حاضــر	بــه	پرداخــت	
ــا	 ــه	تنه ــم	بلك ــی	بودی ــریك	خارج ــتن	ش ــه	داش ــغ	و	ن مبل
کســب	اطالعــات	بــدون	پرداخــت	هزینــه	را	ادامــه	دادیــم	کــه	

ــت	متحمــل	شــدیم. ــن	باب ــادی	از	ای ــای	زی ضرره
صنعــت	خــودرو	در	دنیــا	از	اواخــر	قــرن	19	و	اوایــل	قــرن	20	
شــكل	گرفــت	و	بیــش	از	130	ســال	تجربــه	و	دانــش	پشــت	آن	
بــوده	امــا	در	ایــران	قطعــه	ســازی	و	داخلــی	ســازی	در	دو	دهــه	
ــش	 ــازان	پی ــت	خودروس ــی	فعالی ــه	و	حت ــدت	گرفت ــر	ش اخی
ــود	و	 ــول	ســی	کــی	دی	کاری	ب ــر	ف ــی	ب ــز	مبتن ــالب	نی از	انق
همزمــان	بــا	تصمیــم	بــر	داخلــی	ســازی،	ســاپكو	و	ســایپا	بــه	
فكــر	راه	انــدازی	مرکــز	تحقیقــات	افتادنــد	و	مراکــز	تســت	راه	
انــدازی	شــد	کــه	در	حــال	حاضــر	در	کنــار	بخــش	خصوصــی	در	
حــال	فعالیــت	هســتند	نقطــه	عطــف	ایــن	موضــوع،	ورود	رنــو	
بــه	ایــران	بــود	کــه	البتــه	تــا	انــدازه	ای	از	اهــداف	اولیــه	فاصلــه	

گرفــت	و	نمــی	تــوان	منكــر	آن	شــد.
ــا	 ــی	ب ــه	محصول ــود	ک ــن	ب ــالش	برای ــان	ت ــی	از	زم در	مقطع
پلتفــرم	مشــترک	بــه	تولیــد	برســد	و	تولیــد	مشــترک	ال	90	در	
ایــران	خــودرو	و	ســایپا	مدنظــر	نبــود	بلكــه	هــدف	ایــن	بــود	که	

ــا	دریافــت	پلتفــرم،	ســایپا	و	ایــران	خــودرو	خــودروی	مــورد	 ب
ــت	 ــا	در	نهای ــد	ت ــی	کنن ــرم	اجرای ــر	روی	پلتف ــود	را	ب ــر	خ نظ
ــن	اتفــاق	 توســعه	دو	محصــول	اتفــاق	بیفتــد	کــه	در	عمــل	ای
ــد.	 ــد	ال	90	کردن ــه	تولی ــدام	ب ــرکت	اق ــر	دو	ش ــداد	و	ه رخ	ن
ــارس		انتخــاب	و	 ــن	زمــان	قطعــه	ســازانی	از	ســوی	رنوپ در	ای
ــه	تشــكیل	جوینــت	 ــا	ایــن	شــرکت	هــا	نســبت	ب قــرار	شــد	ت
ونچــر	بــا	شــرکت	هــای	اروپایــی	اقــدام	کننــد	کــه	بــا	تحقــق	
ایــن	موضــوع	در	نهایــت	بابــت	دانــش	فنــی	مبالغــی	پرداخــت	
ــه	 ــد	ک ــق	ش ــی	محق ــزار	و	ســخت	افزارهای ــرم	اف ــت	ن و	دریاف
ــت	 ــه	صــورت	جــدی	وارد	صنع ــه	ب ــود	ک نخســتین	دانشــی	ب
قطعــه	شــد	و	پــس	از	آن	رویكــرد	شــرکت	هــای	قطعــه	ســازی	

نســبت	بــه	ایــن	موضــوع	تغییــر	کــرد.	

بــا ايــن تفاســير مــی تــوان ضعــف صنعــت خــودرو را 
بــی توجهــی بــه موضــوع كيفيــت از ابتــدای فعاليــت 

جــدی پــس از انقــالب دانســت.
ــود	و	 ــت	دوم	ب ــه	کیفیــت	در	صنعــت	خــودرو	همــواره	اولوی بل
ــود	چــرا	 اولویــت	نخســت	داخلــی	ســازی	و	کاهــش	ارزبــری	ب
کــه	صنعــت	خــودرو	بــه	ایــن	نتیجــه	رســیده	بــود	کــه	نبایــد	
ــن	دوران،	 ــد	در	ای ــی	دی	کاری	باش ــی	ک ــه	س ــی	ب ــا	متك تنه
مشــوق	هــای	دولتــی	نقــش	تیــغ	دو	لبــه	را	داشــت.	در	آن	زمان	
ــرای	واردات	 ــود	کــه	ب ــه	خودروســازان	اعــالم	کــرده	ب دولــت	ب
ــوق	و	 ــد	درصــد	مشــخصی	حق ــه	صــورت	ســی	کــی	دی	بای ب
عــوارض	گمرکــی	پرداخــت	کننــد	امــا	اگــر	ایــن	محصــول	بــه	
ــد،	میــزان	تعرفــه	 60	درصــد	ســی	کــی	دی	کاری	کاهــش	یاب
و	عــوارض	واردات	و	مبلــغ	پرداختــی	کاهــش	مــی	یابــد	کــه	در	
ــرای	خودروســاز	 ایــن	شــرایط	قیمــت	تمــام	شــده	محصــول	ب

کاهــش	مــی	یافــت.	
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بــه	همیــن	دلیــل	همــه	بــه	ســرعت	بــه	دنبــال	افزایــش	میــزان	
داخلــی	ســازی	بودنــد	و	در	ایــن	ســرعت	و	اســترس	زمانــی،	اگر	
قطعــه	ای	مراحــل	کیفیــت	را	طــی	نكــرده	بــود	و	در	تســت	های	
ــر	روی	 ــاز	چشــم	خــود	را	ب ــول	نمــی	شــد	خودروس ــه	قب اولی
ایــن	موضــوع	مــی	بســت	و	حتــی	اگــر	تــا	انــدازه	ای	کیفیــت	
ــی	 ــرکت	اصل ــه	ش ــت	قطع ــه	کیفی ــبت	ب ــدی	نس ــه	تولی قطع
ــازی	 ــی	س ــه	داخل ــود	داشــت	ک ــر	وج ــن	نظ ــت	داشــت،	ای اف
بــه	صرفــه	اســت	و	در	صــورت	بــروز	مشــكل	بــرای	خریــدار،	او	
مــی	توانــد	بــا	مراجعــه	بــه	نمایندگــی	هــا	نســبت	بــه	تعویــض	
ــه	موضــوع	نارضایتــی	 قطعــه	اقــدام	کنــد	.	در	ایــن	شــرایط		ب
مشــتری	توجهــی	نشــد	و	تنهــا	افزایــش	میــزان	داخلــی	ســازی	
ــا	ایــن	تفكــر	کنــار	 ــه	تدریــج	تــالش	شــد	ت ــود	امــا	ب هــدف	ب
ــرا	 ــد	چ ــتری	برون ــت	مش ــال	رضای ــه	دنب ــده	و	ب ــت	ش گذاش
کیفیــت	چیــزی	جــز	رضایــت	مشــتری	نخواهــد	بــود	هرچنــد	

ــا	آن	هــدف	فاصلــه	زیــادی	داریــم	. کــه	هنــوز	ب

هرچنــد كــه بــه اعتقــاد خودروســازان حمايــت هــای 
ــی  ــای ارزی و ريال ــت ه ــب حماي ــا در قال ــت تنه دول
ــدات  ــده از تولي ــرف كنن ــودن مص ــر ب ــت و ناگزي اس
ــن  ــت از اي ــای واردات حماي ــتن دره ــی و بس داخل
صنعــت لقــب نمــی گيــرد امــا بازارســازی هــای انجــام 
شــده از ســوی دولــت در چنــد ســال گذشــته كــه بــه 
ــا  ــوده را ت ــت ب ــن صنع ــدی از اي ــت ج ــی حماي نوع
چــه انــدازه در بــی توجهــی خودروســاز بــه موضــوع 

ــر مــی دانيــد؟ كيفيــت موث
ــه	صنعــت	خــودرو	 ــن	نیســت	کــه	منابعــی	ب حمایــت	تنهــا	ای
ــه	 ــی	گرفت ــذاری	تصمیم ــت	گ ــث	قیم ــا	در	مباح ــق	و	ی تزری
ــا	مشــكل	 ــدت	ب ــه	ش ــازان	ب ــر	خودروس ــال	حاض ــود.	در	ح ش
قیمــت	گــذاری	دســتوری	دســت	بــه	گریبــان	هســتند	و	
ــا	 ــد	ام ــرده	ان ــر	ک ــذاری	تغیی ــت	گ ــای	قیم ــد	ارگان	ه هرچن
ــران	 ــود	کــه	خودروســازی	در	ای ــن	ب از	آن	جــا	کــه	دســتور	ای
ــك	 ــوی	ی ــت	در	آن	از	س ــن	قیم ــد	تعیی ــت	بای ــاری	اس انحص
مرجــع	انجــام	شــود	در	حالــی	کــه	در	واقعیــت	اینگونــه	نیســت	

و	حتــی	در	بســیاری	از	کشــورهای	پیشــرفته	تعــداد	برندهــای	
خــودرو	نســبت	بــه	ایــران	کمتــر	اســت	در	حالــی	کــه	یكــی	از	
ــون	در	 ــران،	تعــدد	خودروســازان	اســت.	هــم	اکن مشــكالت	ای
ــا	 ــد	ام ــار	دارن ــازار	را	در	اختی ــی	ب ــد	اصل ــا	دو	برن ــكا	تنه آمری
ــد	 ــه	تصــور	مــی	شــود	کــه	تعــدد	خودروســاز	مــی	توان اینگون
ــدام	نمــی	 ــن	اق ــا	ای ــه	ب ــی	ک ــرد	در	حال ــن	بب انحصــار	را	از	بی

ــرد. ــن	ب ــوان	انحصــار	را	از	بی ت

 در نهايــت نيــز مشــخص نيســت انحصــار در صنعــت 
خــودرو وجــود دارد يــا خيــر. اگر انحصــار وجــود دارد 
پــس تعــدد برندهــا چيســت و اگــر انحصــاری نيســت 
ــتوری  ــورت دس ــه ص ــذاری ب ــت گ ــرا قيم ــس چ پ

انجــام مــی شــود؟
ــا	آن	 ــور	ب ــه	کش ــی	ک ــت	های ــن	محدودی ــی	تری ــی	از	اصل 	یك
ــال	 ــه	در	ح ــت	ک ــا	اس ــا	دنی ــازی	ب ــاط	و	ب ــت	ارتب ــه	اس مواج
ــه	 ــن	زمین ــق	در	ای ــور	موف ــه	کش ــدارد.	نمون ــود	ن ــر	وج حاض
چیــن	اســت.	ایــن	کشــور	بــا	ایــن	کــه	اقتصــاد	دولتــی	
ــار	 ــاد	او	در	اختی ــادی	از	اقتص ــش	زی ــته	و	بخ ــزی	داش متمرک
دولــت	اســت	امــا	درهــا	را	بــه	روی	دنیــا	بــاز	کــرده	بــه	طــوری	
کــه	برلیانــس	در	محوطــه	اصلــی	کارخانــه	ب	ام	و	ســالن	تولیــد	
ــد،	 ــی	ده ــرار	م ــس	ق ــار	برلیان ــی	را	در	اختی ــش	فن دارد	و	دان
ــاوری	 ــا	در	بخــش	هــای	فن ــد	ت ــن	موضــوع	کمــك	مــی	کن ای
ــف	را	 ــورهای	مختل ــی	از	کش ــره	های ــعه	چه ــق	و	توس و	تحقی
ــا	 ــته	و	تنه ــاق	دربس ــتن	در	ات ــا	نشس ــك	ب ــدون	ش ــد.	ب ببینی
ــده	ای	 ــد.	خــودرو	چكی ــه	دســت	نمــی	آی ــه	ای	ب تفكــر،	تجرب
از	همــه	رشــته	هــا	اســت	و	رشــته	هــای	شــیمی،	فیزیــك	تــا	
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــرد	دارد	ب ــت	در	آن	کارب ــك	و	مدیری مكانی
حتــی	جدیدتریــن	محصــوالت	ســایپا	و	ایــران	خــودرو	هنــوز	بــا	
خودروهــای	روز	کــره	ای،	آلمانــی	و	آمریكایــی	یكســان	نیســت	
بــا	ایــن	کــه	پلتفــرم	هــای	ایــن	خودروهــا	وارداتــی	بــوده	امــا	
مقــدورات	بیــش	از	ایــن	اجــازه	نمــی	دهــد،	بنابرایــن	بــه	نظــر	
ــاخت	 ــر	س ــدازه	ب ــش	از	ان ــد	بی ــون	تاکی ــم	اکن ــد	ه ــی	ر	س م

ــی	نباشــد.	 ــی	اســتراتژی	خوب ــا	شــرایط	فعل داخــل	ب
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ــی	 ــوان	محصــول	مل ــه	عن ــه	طرحــی	را	ب ــته	ترکی ــال	گذش س
ــی	 ــون	برندهای ــم	اکن ــه	ه ــن	در	حالیســت	ک ــرد	ای ــی	ک معرف
همچــون	هیونــدای،	فولكــس	و	رنــو	تحــت	لیســانس	در	ترکیــه	
مونتــاژ	مــی	شــوند	امــا	داخلــی	ســازی	قطعــات	در	ترکیــه	بــه	
انــدازه	ای	قــوی	شــده	کــه	بــه	بســیاری	از	کشــورهای	اروپایــی	
ــودروی	 ــد	خ ــی	برن ــچ	زمان ــا	هی ــد	ام ــی	کن ــادر	م ــه	ص قطع
خــود	را	نداشــته	همانگونــه	کــه	چیــن	درهــای	خــود	را	بــرای	
ــد	خــود	در	 ــا	برن ــا	ب ــا	شــرکت	ه ــاز	کــرد	ت برندهــای	دیگــر	ب
ــث	 ــد	باع ــن	رون ــه	ای ــند	ک ــته	باش ــد	داش ــور	تولی ــن	کش ای
کاهــش	چشــمگیر	میــزان	بیــكاری	در	ایــن	کشــور	شــده	اســت.

در صحبــت هــای خــود بــر عــدم هزينــه كــرد بــرای 
ــن  ــرات اي ــاهد اث ــروز ش ــتيد و ام ــد داش ــش تاكي دان
ــرار  ــد و اص ــای جدي ــرم ه ــی پلتف ــر طراح ــر ب ام
ــد محصــوالت قديمــی  ــداوم تولي ــه ت خودروســازان ب
هســتيم. هرچنــد خودروســازان در تــالش بــرای 
ــا در  ــتند ام ــا هس ــن خودروه ــرات در اي ــاد تغيي ايج
ــه  ــی ب ــول قديم ــان محص ــده هم ــرف كنن ــگاه مص ن
ــه  ــه ب ــدم توج ــرايط ع ــن ش ــد. در اي ــی آي ــم م چش
طراحــی و توســعه در ســال هــای گذشــته را تــا چــه 
ــدازه دليــل ايجــاد تصــور بــی كيفيتــی در صنعــت  ان

ــد؟ ــی داني ــودرو م خ
پلتفــرم	و	طراحــی	بــا	دســتور	ایجــاد	و	توســعه	نمــی	یابــد	بلكــه	
تحقــق	آن	در	گــرو	دانــش	فنــی	و	ســرمایه	گــذاری	اســت	در	
ــا	درصــد	بزرگــی	از	درآمــد	و	ســود	 ــزرگ	دنی شــرکت	هــای	ب
ــعه	 ــق	و	توس ــز	تحقی ــه	مراک ــای	کالن	ب ــه	ه ــرکت	و	بودج ش
ــه	 ــوع	همیش ــن	موض ــران	ای ــا	در	ای ــد	ام ــی	یاب ــاص	م اختص
جنبــه	شــوخی	داشــته	و	در	اولویــت	هــای	آخــر	اســت	و	اگــر	
ــوده،	از	ســایر	کشــورها	خریــداری	شــده	چــرا	کــه	 پلتفرمــی	ب
ــد	 ــال	تولی ــه	دنب ــر	ب ــری	اســت.	اگ ــرم	کار	زمانب طراحــی	پلتف
خودرویــی	بــا	تجربــه	ابتدایــی	خــود	امــا	قــادر	بــه	پــاس	کــردن	

85	اســتاندارد	هســتیم،	بایــد	بدانیــم	ایــن	کار	امكانپذیــر	
ــدون	پرداخــت	 ــدام	جهشــی	را	ب ــوان	اق ــود.	نمــی	ت نخواهــد	ب
ــاط	 ــا	و	ارتب ــا	دنی ــاط	ب ــا،	ارتب ــن	به ــام	داد	و	ای ــای	آن	انج به
دانشــی	و	فنــی	بــا	شــرکت	هــای	دیگــر	و	همچنیــن	اســتفاده	از	
اطالعــات	آن	هــا	اســت.	برخــی	از	موضوعــات	در	حیطــه	تحریــم	
بیــن	المللــی	اســت	و	دولــت	اختیــاری	در	ایــن	موضــوع	نــدارد	
بــدون	شــك	ارتباطــی	کــه	بــا	دنیــا	قطعــه	شــده	و	خودروســاز	
ــث	اســت	نمــی	 ــات	از	کشــورهای	ثال ــن	قطع ــه	تامی ــر	ب ناگزی
ــد	 ــی	رقابتــی	کنــم	کن ــد	خودروســاز	را	در	تولیــد	خودروی توان
و	در	نهایــت	مــی	تــوان	بــا	تغییراتــی	در	محصــول	و	بهبــود	آن	
نارضایتــی	مشــتری	را	تــا	انــدازه	ای	کاهــش	داد.	بــه	طــور	قطــع	
ــی	خــودروی	 ــا	ب	ام	و	و	حت ــز	و	ی ــر	بن ــی	نظی ــد	خودروی تولی
هیبریــدی	در	تــوان	خودروســاز	داخلــی	نیســت	و	بایــد	توقــع	

ــر	حســب	شــرایط	تغییــر	داد.	 خــود	را	ب

ــی  ــرح مل ــون ط ــی همچ ــرح هاي ــناد و ط ــن اس تدوي
ارتقــای كيفيــت در ايجــاد انگيــزه و تبديــل شــدن بــه 
عنــوان يــک مشــوق در ميــان قطعــه ســازان تــا چــه 

انــدازه  تاثيرگــذار خواهــد بــود؟
ــران	 ــد	ای ــوع	مانن ــدد	و	تن ــر	تع ــا	از	نظ ــازی	در	دنی ــه	س قطع
ــه	قطعــه	ســازان	بزرگــی	داریــم	کــه	قــوی	 نیســت	مــا	نیــاز	ب
باشــند	و	بتواننــد	در	طراحــی	و	توســعه	محصــول	نقــش	پررنــگ	
ایفــا	کننــد	کــه	در	حــال	حاضــر	تعــداد	محــدودی	از	ایــن	قطعه	
ــا	 ــز	ب ــران	نی ــزرگ	در	ای ــازان	ب ــه	س ــود	دارد.	قطع ــازان	وج س
محدودیــت	هایــی	مواجــه	هســتند	در	حالــی	کــه	در	دنیــا	وضع	
ایــن	گونــه	نیســت	و	حتــی	برخــی	از	قطعــه	ســازان،	بــزرگ	تــر	
از	خودروســازان	آن	کشــور	هســتند	امــا	در	ایــران	کارگاه	هــای	
زیــر	پلــه	ای	هــم	در	ردیــف	قطعــه	ســازان	قــرار	گرفتنــد	کــه	
بــا	ایــن	شــرایط	نمــی	تــوان	انتظــار	تولیــد	خــودروی	بــه	روز	و	
بــا	کیفیــت	را	داشــت	مــا		کوچــك	فكــر	مــی	کنیــم	امــا	مــی	

خواهیــم	جهانــی	عمــل	کنیــم	کــه	ایــن	امكانپذیــر	نیســت.
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در	بــاب	اقتصــاد	صــادرات	محــور	گفتارهــا	و	دســتورالعمل	هــای	
ــان	 ــه	بی ــم	و	هســتیم	کــه	هــر	کــدام	ب ــادی	را	شــاهد	بودی زی
ــا	و	داده	 ــزارش	ه ــود	گ ــم	وج ــرده	و	علیرغ ــنده	ک ــات	بس کلی
هــای	ارزشــمند	کــه	از	دل	صنایــع	مختلــف	حاصــل	شــده	انــد،	
ــرایط	روز	و	 ــن	ش ــا	در	نظــر	گرفت ــی	ب ــكار	عمل ــه	ایجــاد	راه ب
ــرده	 ــی	نك ــا	اصــال	توجه ــد	ی ــه	ان ــر	پرداخت ــع،	کمت ــع	موان رف
ــم	کــه	ایجــاد	تحــول	 ــن	اصــل	ایمــان	بیاوری ــه	ای ــد	ب ــد.	بای ان
درونــزا	بــا	سیاســت	و	اســراتژی	دســتوری	قابــل	حصــول	نبــوده	
ــن	 ــگ	بی ــكاری	تنگاتن ــی	و	هم ــی	و	هماهنگ ــت	اجرای و	هم
نهادهــای	سیاســت	گــذاری،	اجرایــی	و	فعالیــن	ایــن	حــوزه	را	

مــی	طلبــد.
ــی	از	 ــه	یك ــل	ب ــه	حداق ــود	ک ــی	ش ــی	م ــد	تلق ــادی	مول اقتص
حــوزه	هــای	کشــاورزی،	صنعــت	یــا	خدمــات	بــا	نــگاه	مزیــت	
رقابتــی	مطلــق	بنگــرد	و	یــا	از	مزیــت	نســبی	ایــن	حــوزه	هــا	در	
راســتای	توســعه	تجــارت	خارجــی	بهــره	ببــرد	و	ایجــاد	انگیــزه	
ــه	و	اســاس	 ــد	پای ــای	مول ــت	ه ــرای	فعالی و	زیرســاخت	الزم	ب

اقتصــاد	صــادرات	محــور	شــناخته	مــی	شــود.
بــه	مناســبت	روز	ملــی	کیفیــت	و	ســند	تحــول	صنعــت	خــودرو	
ــم	 ــان	اه ــه	بی ــار	ب ــن	گفت ــده	در	ای ــد	کنن ــك	تولی ــد	ی و	از	دی
ــت	و	 ــف	در	بخــش	صنع ــن	تعری ــاد	ای ــرای	ایج ــرایط	الزم	ب ش

علــی	الخصــوص	صنعــت	قطعــه	ســازی	میپردازیــم.
ایجــاد	تحــول	نیــاز	بــه	تدویــن	اســتراتژی	دارد.	اســتراتژی	بــا	
تبییــن	اهــداف،	رســالت،	چشــم	انــداز	)بخــش	اول(	شــروع	مــی	
ــا	تحلیــل	شــرایط	جامعــه،	نیــاز	مشــتریان،	پتانســیل	 شــود،	ب
رقبــا	و	وضعیــت	حــال	حاضــر	ســازمان	)بخــش	دوم(	پیگیــری	
مــی	شــود،	بــا	بخش	بنــدی	مشــتریان،	هــدف	گــذاری	و	جایگاه	
یابــی	)بخــش	ســوم(	و	آمیختــه	بــازار	اعــم	از	قیمــت،	محصــول،	
ــراد،	فرایندهــا	و	 ــع،	شــرایط	پرســنل	و	اف ترویــج	فــروش،	توزی
شــواهد	فیزیكــی،	شــكل	میگیــرد	و	در	انتهــا	نیــاز	بــه	بررســی	و	
ایجــاد	اصالحــات	مــورد	نیــاز	داریــم.	مراحــل	فــوق	بــه	روشــنی	

ــاز	 ــاختاری	نی ــول	س ــك	تح ــاد	ی ــرای	ایج ــه	ب ــم	کاری	ک حج
داریــم	را	بیــان	مــی	کننــد.	در	یــك	نمــا،	هــدف	و	رســالت	یــك	
قطعــه	ســاز	تولیــد	محصولــی	بــا	کیفیــت	و	ارزش	آفریــن	و	در	
ــای	 ــا	گامه ــی	و	خارجــی	ب ــازار	داخل ــظ	و	بســط	ب نتیجــه	حف
ــا	 ــم	ت ــاز	داری ــن	راســتا	نی ــی	باشــد.	در	ای ــدی	شــده	م زمانبن
نیــاز	مشــتریانمان	را	بررســی	کنیــم.	آیــا	محصــوالت	تولیــدی	
مــا	کــه	بــا	پوشــش	بــازار	داخلــی	بــه	بقــای	خــود	ادامــه	مــی	
دهنــد	و	آن	هــم	بــا	کیفیــت	هایــی	کــه	بعضــا	در	کارگاه	هــای	
ــدون	ذره	ای	نظــارت	و	احســاس	 ــه	ای	و	ب ــر	پل ــه	زی مرســوم	ب
ــا	را	 ــاز	مشــتریان	خارجــی	م ــد	مــی	شــوند	نی مســئولیت	تولی
ــا	را	ســوار	مــی	شــوند	برطــرف	مــی	 کــه	خودروهــای	روز	دنی
کنــد؟!	حتــی	قریــب	بــه	اتفــاق	برتریــن	قطعــه	ســازانمان	هــم	
ــدف	 ــازار	ه ــرای	ب ــه	ب ــه	ای	ک ــود	قطع ــول	خ ــبد	محص در	س
خارجــی	طراحــی	و	تولیــد	شــده	باشــد،	ندارنــد.	لــذا	اولیــن	گام	
ایجــاد	ارتبــاط	و	شــناخت	نیــاز	مشــتریان	خارجیســت	کــه	تــا	
بدیــن	لحظــه	بســتری	بدیــن	منظــور	ایجــاد	نشــده	)از	بحــث	
ارتباطــات	فــرا	مرزیمــان	بهتــر	اســت	ســخنی	نگویــم	و	بــه	جای	
بحــث	سیاســی	بــه	گفتمــان	تخصصــی	بپردازیــم(.	در	گام	دوم	
مقایســه	تكنولــوژی،	دســتاوردها	و	شــرایط	رقبــای	خارجیمــان	
بــا	وضــع	فعلیمــان	شــكل	میگیــرد.	دسترســی	بــه	تكنولــوژی	
روز	دنیــا،	دانــش	فنــی	و	مهــارت	هــای	ارتقــا	یافتــه،	بهــره	وری	
در	تولیــد	و	فاکتورهــای	زیــاد	دیگــر	نشــاندهده	ی	نقــاط	ضعــف	
مــا	و	نقــاط	قــوت	رقبــای	خارجیمــان	اســت.	حمایــت	هــا	بــرای	
ــی	 ــا	پیشــرو	هــای	جهان ــه	دانــش	روز	و	ارتبــاط	ب دسترســی	ب
ــرای	پوشــش	 ایــن	صنعــت	نســخه	ای	ســاده		البتــه	حیاتــی	ب
ــاید	 ــوم	و	ش ــد.	در	گام	س ــی	باش ــف	م ــه	ضع ــن	نقط دادن	ای
ــی	اقتصــاد	 ــه	جــرات	بتــوان	گفــت	مــادر	بحــران	هــای	کنون ب
ــر	 ــم	ب ــت	و	شــرایط	حاک و	صنعــت	کشــورمان،	بررســی	وضعی

فعالیــن	ایــن	صنعــت	اســت.	
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از	عــدم	ثبــات	نــرخ	ارز	و		قیمــت	مــواد	اولیــه	و	کمبــود	منابــع	

تامیــن،	وجــود	ناعدالتــی	هــا	و	رانــت	هــای	افســار	گســیخته،	

ــروی	 ــت	نی ــختی	معیش ــادی	و	س ــرایط	اقتص ــات	ش ــدم	ثب ع

ــا	و	 ــی	ه ــا	نافرمان ــدی	را	ب ــای	تولی ــه	بعضــا	سیســتم	ه کار	ک

اعتراضــات	مواجــه	مــی	کنــد،	وجــود	قوانیــن	کمــر	شــكن	و	نــا	

متناســب	بــا	شــرایط	کــه	جــز	ســنگ	انــدازی	در	پیــش	پــای	

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

ــازی	 ــه	س ــت	قطع ــه	ی	صنع ــور	محرک ــه	موت ــرده	ک ــاد	ک ایج

ــر	را	تحــت	 ــت	دیگ ــر	خــود	60	صنع ــر	چت ــه	در	زی خــودرو	ک

ــده	نمــوده	و	مســیر	 ــش	هــای	عدی پوشــش	دارد	را	دچــار	چال

ــذاری	اقتصــاد	صــادرات	محــور	را	ســد	نمــوده. ســتون	گ

ــن	 ــر	ای ــت	و	اگ ــاری	اس ــادالت	تج ــی	مب ــای	اصل ــد	مبن تولی

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

ســود	حاصــل	از	تجــارت،	زیان	هــای	دیگــری	را	در	ســطح	

ملــی	متحمــل	می	شــویم.	در	کشــوری	کــه	یكــی	از	مشــكالت	

ــی	 ــی	و	بی	توجه ــت،	خام	فروش ــتغال	اس ــی	آن	معضــل	اش اصل

ــر	از	دســت	 ــه	ایجــاد	ارزش	افــزوده	و	اقتصــاد	مولــد	عــالوه		ب ب

رفتــن	ســودآوری	ارزی،	امــكان	ایجــاد	اشــتغال	مولــد	در	کشــور	

ــرای	 ــوع	ب ــه	نظــر	می	رســد	در	مجم ــرد.	ب ــن	می	ب ــز	از	بی را	نی

ــد	و	 ــه	کن ــودآور	را	تجرب ــی	و	س ــی	واقع ــور	تجارت ــه	کش آنك

ــد،	 ــته	باش ــی	داش ــارت	خارج ــبی	از	تج ــد	ارزآوری	مناس بتوان

ــا	 ــا	دارد	ت ــن	ج ــود	دارد.	بنابرای ــاخت	هایی	وج ــه	زیرس ــاز	ب نی

ــزان	حــوزه	اقتصــاد		در	ایــن	زمینــه	 سیاســت	گذاران	و	برنامه	ری

بــه	 را	 وارد	عمــل	شــوند	و	پیش	زمینه	هــا	و	زیرســاخت	ها	

ــرگردان	 ــرمایه	های	س ــا	س ــد	ت ــم	آورن ــی	فراه ــكل	مطلوب ش

ــد	در	 ــد	و	بتوان ــد	بیفت ــیر	تولی ــاره	در	مس ــرمایه	گذاران	دوب 	س

ــد. ــی	کن ــور	نقش	آفرین ــاری	کش ــادی	و	تج ــعه	اقتص توس

سیاوش	سیار	ایرانی

مدیــر	فــروش	و	بازاریابــی	شــرکت	پــاس	صنعــت	پرتــو	)قطعات	

ــدی	خودرو( جلوبن

دانشجوی	دکترای	مدیریت	بازرگانی
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