


در تقویــم شمســی، ۱۸ آبــان به عنــوان روز ملــی کیفیــت نام گــذاری شــده اســت. کیفیــت همــان کلمــه ی 
آشــنا و درعین حــال ناشــناخته بــرای مــردم ماســت. کیفیــت همــان تعریفــی اســت کــه تولیدکننــدگان آن 
را فــدای بقیــه عوامــل می کننــد. در اوضــاع نامناســب فعلــی اقتصــاد مــا، کیفیــت محصــوالت مــا نیــز در 

بــازار جهانــی حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد.

معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران شامل 7 فاکتور است. 
رهبــری و مدیریــت صحیــح و آینــده نگرانــه کــه در گــرو بهینــه تریــن سیســتم هــا و فرآینــد هــای 
تولیــدی مــی باشــد، بــا توجــه بــه منابــع موجــود و اســتفاده از بهتریــن تــوان کارکنــان مــی توانــد باعــث 
رضایــت مصــرف کننــدگان شــود.  توجــه بــه نتایــج و تاثیــرات تولیــد در جامعــه نیــز از دیگــر 

فاکتــور هــای ایــن جایــزه ملــی بــرای صنایــع داخلــی مــی باشــد.

در مــدل INQA بــه شــبکه 
ســازی توجــه بســیار زیــادی 
ــن  ــدف ای ــت و ه ــده اس ش
هــا  ســازمان  کــه  اســت 
ــزای  ــی اج ــراه بــا تمام هم
جایــزه  فراینــد  در  خــود 

شــرکت کننــد.

در  کیفیــت  ملــی  جایــزه 
ــر  ــای اخی ــال ه ــران در س ای
 INQA بــر اســاس مــدل

ارزیابــی مــی گــردد. 
ــت  ــدل مدیری ــک م ــدل، ی ــن م ای

مــی  فراگیــر محســوب  کیفیــت 

بخشــی  ارزیابــی  بــرای  و  شــود 

از سیســتم کــه شــامل مدیریــت 

متامــی  و  واحــد صنعتــی  ارشــد 

مــی  اســت،  کاری  هــای  واحــد 

شــود.

بــه مناســبت ایــن روز تصمیــم گرفتیــم تــا عــاوه بــر معرفــی ایــن روز بــا نگاهــی اجمالــی بر 
صنعــت کشــور بررســی کنیــم کــه چــرا حمایــت از  تولیــد ملــی نمــی توانــد دلیــل مناســبی 

بــرای خریــد کاالی بــی کیفیــت ایرانــی باشــد!



بــا توجــه بــه اینکــه امســال، ســال اقتصــاد مقاومتی، 
اقــدام و عمــل اســت، اهمیــت تولیــد باکیفیــت 
ــود،  ــاس می ش ــش احس ــی بیش ازپی ــای داخل کااله
کاالهــای باکیفیتــی کــه تــوان رقابــت بــا محصــوالت 

ــند. ــته باش ــان را داش خارجی ش
بــا توجــه بــه نام گــذاری ســال های ۹۰ تــا ۹۵ 
توســط رهبــر معظــم انقــاب اســامی، تأکید ایشــان 
بــر اقتصــاد و حمایــت از کاال و ســرمایه ایرانــی دیــده 
می شــود ولــی بــه چــه دلیــل ایــن شــعارها هیــچ گاه 
هــم  مســئولین  و  نمی خــورد  پیونــد  عمــل  بــا 
ــد و  ــنده می کنن ــعارها بس ــن ش ــرار ای ــه تک ــط ب فق

ــت؟ ــاق غوطه ور اس ــا در بات ــاد م ــان اقتص همچن
ــای  ــد کااله ــه خری ــردم را ب ــم م ــعی کنی ــه س اینک
کنیــم،  وادار  ایرانــی  گران قیمــت  و  بی کیفیــت 
ــتیابی  ــرای دس ــرا ب ــت، زی ــتباهی اس ــوالً کار اش اص
بــه هــر هدفــی زور و فشــار نمی توانــد باعـــث ایجــاد 
یــک فرهنــگ در یــک ملــت گــردد؛ امــا مهم تریــن 
ــت  ــودن نظــام اقتصــادی بی کیفی ــد ب ــل ناکارآم دلی

ــی اســت. ــر محصــوالت بوم ــودن اکث ب
اینکــه هرســاله روزی را به عنــوان روز ملــی کیفیــت 
گرامــی بداریــم و مراســمی برگــزار کنیــم و از میــان 
ــوان  ــی می ت ــاظ کیفیت ــه ازلح ــرکت ک ــن ش چندی
آن هــا را بــه بــد و بدتــر تقســیم کــرد یکــی را 
برگزینیــم و از آن تقدیــر کنیــم، هیــچ دردی از ایــن 

ــد. ــار دوا نمی کن ــاد بیم اقتص
اگــر کیفیــت را احســاس رضایت مشــتری از محصول 
تولیدشــده در نظــر بگیریــم به ســختی می تــوان 
به عنوان مثــال  بومــی مثــال زد.  باکیفیــت  کاالی 
ــی  ــاظ کیف ــازی ازلح ــت خودروس ــی صنع ــه بررس ب
ــی  ــه حت ــران ک ــازی ای ــت خودروس ــم. صنع بپردازی
نســبت بــه بعضــی از خودروســازی های بــزرگ حــال 
ــه  ــچ گاه ب ــتری دارد، هی ــت بیش ــیا قدم ــر آس حاض
کیفیــت محصــوالت خــودش نــگاه ویــژه ای نداشــته 
ــد  ــه خری ــور ب ــردم مجب ــال م ــی درعین ح اســت ول

ــر  ــاید اگ ــد؛ ش ــت بودن ــوالت بی کیفی ــن محص همی
ــت  ــود، صنع ــت می ب ــن صنع ــی در ای ــب خارج رقی

ــت. ــن می رف ــور از بی ــازی در کش خودروس
ــک شــرکت  ــد دســتی ی ــال خــط تولی ــرای مث ــا ب ی
ــی  ــر ارزیاب ــی ازنظ ــش ایران ــف و کف ــازنده ی کی س
اقتصــادی هیــچ توانــی در برابــر خــط تولیــد مکانیــزه 
ــا کارگــران ارزان قیمــت چینــی را نــدارد.  و منظــم ب
ــر از  ــی اگ ــر ایران ــه تاج ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
چیــن کاالی هــم کیفیــت بــا کاالی ایرانــی بیــاورد، 
باقیمــت تمام شــده ی کمتــری آن را بــه بــازار عرضــه 

می کنــد.
حــال وقتــی مصرف کننــده ی ایرانــی پیــش خــودش 
چرتکــه مــی انــدازد، خریــدن کاالی خارجــی را بــه 
ــن  ــد؛ بنابرای ــح می ده ــر ترجی ــل قیمــت پایین ت دلی
ــترش و  ــدون گس ــا ب ــه م ــت ک ــه نیس ــًا موج اص
ــردم  ــود، م ــای خ ــد کارخانه ه ــط تولی ــرفت خ پیش

ــم. ــع کنی ــی من ــد کاالی خارج را از خری
ــش،  ــک ول ــف ج ــن تعری ــه ای ــت ب ــر اس ــاید بهت ش
الکتریــک، در مــورد  مدیرعامــل ســابق جنــرال 
کیفیــت توجــه کنیــم کــه می گویــد: کیفیــت 
بهتریــن اطمینــان از وفــاداری مشــتریان اســت 
و قدرتمندتریــن دفــاع در برابــر رقابــت خارجــی 
و تنهــا مســیر رشــد و درآمــد پایــدار اســت؛ و درســی 
ــد آموختــه شــود ایــن اســت کــه »کیفیــت  کــه بای

ــی ارزان«. ــت عال ــت و کیفی ــران اس ــف گ ضعی
می تــوان  کیفیــت  افزایــش  بــا  کــه  درمیابیــم 
را  خارجــی  کاالهــای  ورود  راه  به خودی خــود 
ــوالت  ــد محص ــل تولی ــت و در مقاب ــور بس ــه کش ب
ــرای اقتصــاد مــا گــران تمــام می شــود  بی کیفیــت ب
و طــرز فکــر مــردم را نســبت بــه محصــوالت تولیــد 
ــن  ــردن ای ــن ب ــه از بی ــد ک ــن می کن ــل بدبی داخ
ــول  ــد محص ــوارتر از تولی ــب دش ــر به مرات ــرز تفک ط

ــت. ــی اس ــت ایران باکیفی

چگونه افزایش کیفیت، اقتصاد کشور را نجات می دهد؟
وقتی که برای مصرف کننده ایرانی راهی جز خرید کاالی خارجی باقی نمی ماند!
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