کیفیت ي مصرف کىىدٌ
زض توبم زًيب ضؾيسگي ثِ اهَض هطتجظ ثب کيفيت ثِ ػٌَاى يکي اظ انلي تطيي ٍظيفِ ّط حکَهتي زض لجبل هطزهف ضا
هي زاًٌس ٍ جبهؼِ هب ّن اظ ايي هَضز هؿتثٌي ًوي ثبقس  .تَجِ ثِ ايوٌي جبهؼِ کِ ًبقي اظ تَجِ ثِ کيفيت اؾت ًِ
تٌْب زض ثؼس التهبزي ًمف آفطيي اؾت ثلکِ زض ايجبز جبهؼِ اي ؾبلن ًيع هؤثط اؾت .
«اػتوبز» يکي اظ اثؼبز ؾطهبيِي اجتوبػي اؾت کِ ٍجَز آى زض جبهؼِ ثبػث کبّف ّعيٌِّبي هجبزلِ ٍ تؿْيل
هجبزالت هيقَز ٍ هعايبي هثجت ذبضجي فطاٍاًي ثطاي جبهؼِ ايجبز هيًوبيس .هتأؾفبًِ اهطٍظُ جبهؼِي ايطاًي اظ ايي
ؾطهبيِي اجتوبػي زض حَظُ ّبي هرتلف تَليس ٍ ذسهبت تب حس ظيبزي هحطٍم اؾت ٍ يکي اظ ههبزيك آى ايي اؾت
کِ ههطفکٌٌسگبى ثِ تَظيغکٌٌسگبى ٍ تَليسکٌٌسگبى زاذلي اػتوبز ًساضًس .کيفيت هحهَالت ٍ اضائِي هٌبؾت
ذسهبت ،کِ اػتوبز ػوَهي ثِ ذسهبت ٍ تَليسات زاذلي ضا افعايف هيزّس ،اظ هْنتطيي ػَاهل ضقس التهبزي هحؿَة
هيقَزً .گطـّبي جسيس زض ثحث هسيطيت کيفيت ،اثجبت کطزُ اؾت کِ اضظاىتطيي هؿيط زض فؼبليت التهبزي ثٌگبُّب
ٍ هبًسگبضي تَليسکٌٌسگبى زض ثبظاضّبي ّسف ،ػجبضت اؾت اظ« :ارتقاي کیفیت تًلیدات»
 حقًق مصرف کىىدگان
عجك تؼطيف لبًَى حوبيت اظ حمَق ههطفکٌٌسُ ،ههطفکٌٌسُ ّط قرم حميمي ٍ يب حمَلي اؾت کِ کبال يب
ذسهتي ضا ذطيساضي هيکٌس ٍ حمَق ههطفکٌٌسُ ًيع ػجبضت اؾت اظ ،حمَلي کِ ّوِ ػطضِکٌٌسگبى کبال ٍ ذسهبت
هٌفطزا ٍ هتضبهٌب اظ حيث نحت ،کويت ،کيفيت ٍ ؾالهت کبال ٍ ذسهبت ػطضِ قسُ هغبثك ثب ضَاثظ ٍ قطايظ
هٌسضج زض لَاًيي ٍ يب هٌسضجبت لطاضزاز هطثَعِ يب ػطف هيثبيؿت زض هَضز ّط قرم حميمي يب حمَلي کِ کبال يب
ذسهتي ضا ذطيساضي هيکٌٌس زض هؼبهالت ضػبيت کٌٌس کِ ههبزيك آى تَؾظ ؾبظهبى حوبيت تؼييي ذَاّس قس .ثحث
حوبيت اظ حمَق ههطفکٌٌسگبى اظ اّسافي اؾت کِ زٍلت ّب ثطاي تبهيي هٌبفغ ػوَهي جبهؼِ ثب اػوبل ؾيبؾت ّبي
حوبيتي ذَز اظ آًْب زض همبثل ذيل ٍؾيغ تَليس ٍ ػطضِ کٌٌسگبى کبال ٍ ذسهبت زًجبل هي کٌٌس.
 يظايف تًلید کىىدگان ي فريشىدگان در برابر مصرف کىىدگان
زضثبضُ ٍظبيف ػطضِ کٌٌسگبى کبال ٍ ذسهبت زض ثطاثط ههطف کٌٌسگبى ثبيس گفت ظهبًي کِ شرکتی جٌؿي ضا
تَليس هيکٌس يب ذسهتي ضا اضائِ هي زّس  ،ثطاي اعويٌبى ههطفکٌٌسُ اظ ؾالهت کبال يب اًغجبق کبال ٍ ذسهبت ثب
هكرهبت هؼيي آى  ،ضوبًتًبهِ ٍ اهَضي اظ ايي زؾت ضا تْيِ ٍ اضائِ هي ًوبيس تب اظ ايي عطيك ًحَُ اؾتفبزُ اظ کبال
يب ذسهبت ٍ هؿئَليت ذَز زض لجبل آى کِ ذَز ضا هؿئَل ٍ هلعم ثِ اًجبم آى هي زاًس ثيبى هي کٌس .
 وقش حاکمیت
لَاي هرتلف کكَض ثبيس ًمف ذَز ضا زض ايي ظهيٌِ ثِ ذَثي قٌبذتِ ٍ ثِ اجطا زضآٍضًس  .لَُ همٌٌِ ثب تسٍيي لَاًيي
هٌبؾت  ،ثِ ضٍظ ٍ ثبظزاضًسُ  ،لَُ هجطيِ ثب اجطاي نحيح لَاًيي ٍ تؼييي ؾيبؾت ّبي کَتبُ هست ٍ ثلٌس هست ٍ
آهَظـ ٍ فطٌّگ ؾبظي ثبيس تَاهبى حبهي تَليسکٌٌسُ ٍههطف کٌٌسُ ثبقس ٍ لَُ لضبييِ ّن ثبيس ثب اجطاي هجبظات
ّبي ثبظزاضًسُ ثِ ايي اهط کوک کٌس .
ًمف زٍلت زض فطآيٌس تَليس کبالّبي ػوَهي( ) Public Goodsثط اؾبؼ انَل هؿلّن التهبز اؾالهي قبهل:
 ٍظيفِ انلي تٌظين ثبظاض1

 ٍظيفِ ًظبضت ثط ػولکطز ثبظاض ٍليوت ّب ٍظيفِ کٌتطل ٍ اضظقيبثي ٍظيفِ تؼعيطات هرلّيي قطايظ ثبظاض ٍظيفِ حوبيت هجعا اظ تَليس  .ثبيس حوبيت اظ تَليس کٌٌسُ فبضؽ اظ اّساف حوبيتي اظ ههطف کٌٌسگبى ثطًبهِ ضيعيقَز
 ٍظيفِ حوبيت هجعا اظ ههطف کٌٌسُ ٍ تبهيي اجتوبػي ٍ ثطٍظ ضؾبًي لسضت ذطيس هؿتضؼفيي ٍ حمَق ثبثتثگيطاى
هي ثبقس کِ زض ازاهِ ثِ آى ذَاّين پطزاذت .
ّ سايت ٍ حوبيت اظ تَليس زاذلي
زض ثؿيبضي اظ لَاًيي ٍ همطضات هَجَز کكَض ثِ ػٌَاى هثبل لبًَى تبؾيؽ ٍظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى (ؾبثك ) ،
اؾبؾٌبهِ ؾبظهبى حوبيت ههطف کٌٌسگبى ٍ تَليسکٌٌسگبى ٍ لَاًيي اذتهبني زيگط ثِ هَضَػبتي ًظيط ّسايت ٍ
حوبيت تَليس زاذلي اقبضُ قسُ اؾت  .ثِ ضاؾتي حوبيت اظ تَليس زاذلي اظ چِ ضاّي هيؿط اؾت ؟ آيب پطزاذت يبضاًِ
پٌْبى ٍ آقکبض تٌْب ضاُ حل اؾت ؟ آيب تؼييي ٍ افعايف تؼطفِ ّبي گوطکي تٌْب ضاُ چبضُ اؾت ؟ آيب ايجبز هَاًغ
غيط تؼطفِ زض ثرف ٍاضزات ٍ يب ايجبز ضاًت ٍ اًحهبض تٌْب ضاُ حوبيت اظ تَليس زاذلي اؾت ؟ ثطاي پبؾد ثِ ايي ؾَال
هٌبؾت اؾت ثِ زاليلي کِ هٌجط ثِ کبّف تَليس زاذلي هي قَز ثپطزاظين  .قبيس هَاضز ظيط ثتَاًس ثركي اظ هكکالت
تَليس زاذلي ضا ثيبى کٌس :
 عًامل مربًط بٍ تًلیدکىىدٌ:
 ضؼف ثرف تَليس
ثرف تَليس زض ايطاى ثِ زاليل هرتلف ،اظ جولِ ضؼف قبذمّبي 11گبًِي کؿتٍکبضًَ ،ؾبًبت ؾغح ػوَهي
ليوتّب ٍ ًطخ اضظ ،افعايف ضيؿک تَليسً ،طخ ثْطُي ثبال ٍ ؾيؿتن ًبهٌبؾت تأهيي هبلي ،ؾَزآٍضي ثرف ٍاؾغِگطي،
ػسم حوبيت زٍلت ثِ ذهَل زض ثرف ّسفوٌسي يبضاًِّب ،زؾتَضي ثَزى ًطخ ثْطُ ٍ ليوت ثطذي کبالّب ٍ
زؾتوعزّب ٍ ...ضؼيف قسُ اؾت ٍ ايي اهط هٌجط ثِ ػطضِي کبالي کنکيفيت ذَاّس قس.


ًَؾبًبت ليوتي ٍ افعايف ضيؿک تَليس
ٍجَز ًَؾبًبت ليوتي هحهَالت ٍ ًْبزُّب ،اجبظُي ثطًبهِضيعي ثلٌسهست ٍ فؼبليت زض قطايظ ثبثجبت ضا ثِ
تَليسکٌٌسُ ًويزّس ٍ ضيؿک تَليس ضا ثبال هيثطز ٍ زض عي ظهبى هٌجط ثِ ٍضٍز ٍ ذطٍج ؾطيغ زض نٌبيغ ٍ کبّف
کيفيت تَليسات هيقَز .زليل انلي ًَؾبًبت ؾغح ػوَهي ليوتّب ثبال ثَزى ًطخ تَضم ٍ تالعن ؾغح ػوَهي
ليوتّب ٍ ًيع ًَؾبًبت قسيس ًطخ اضظ اؾت.



پبييي ثَزى ؾغح زاًف فٌي
انَالً ثٌگبُّبي کَچک ثب ٍلفِي عَالًي ثِ تکٌَلَغيّبي جسيس ٍ کبضآهستط زؾتطؾي زاضًس ٍ ثب اکطاُ السام ثِ
تغجيك ؾيؿتن تَليس ذَز ثب تکٌيکّبي جسيس هيًوبيٌس .ايي هكکل زض ثيي کبضگطاى ًيع ٍجَز زاضز کِ آهَظـ حيي
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کبض ثطاي آىّب ضؼيف اؾت ٍ انَالً پيكطفت هتٌبؾت ثب ضقس ػلن ًساضًس .ايي هَضَع تأثيط هؿتميوي ثط کيفيت کبالي
تَليسي زاضز.


ثبال ثَزى ّعيٌِي تَليس زض ايطاى
ثِ زاليل هرتلف ،اظ جولِ زاليل شکطقسُ زض ثبالّ ،عيٌِي تَليس ٍ حتي قطٍع فطآيٌس تَليس زض نٌبيغ هرتلف
ايطاى ثؿيبض ثبالؾت ٍ ّويي اهط زض ثلٌسهست هٌجط ثِ کبّف کيفيت تَليسات ذَاّس قس؛ ظيطا ّعيٌِي تَليس ثبال هٌجط
ثِ ذطٍج اظ ثبظاض ،کبّف کيفيت ثِ هٌظَض ججطاى ّعيٌِ ٍ جلَگيطي اظ افعايف ليوت ،ػسم تَاًبيي زض ثرف تحميك ٍ
تَؾؼِ ( ...ٍ )R&Dهيقَز.



ًجَز اضتجبط ػويك نٌؼت ٍ زاًكگبُ
ًجَز اضتجبط ثيي ايي زٍ ثرف اظ جبهؼِ زض ايطاى ،فمظ هطثَط ثِ ثرف نٌؼت ًيؿت ٍ زاًكگبُ ًيع توبيلي ثِ
ّوبٌّگي ثب نٌؼت ،اضائِي ضاُحلّبي الظم ٍ تطثيت ًيطٍي اًؿبًي کبضآهس ٍ هتٌبؾت ثب ًيبظ نٌؼت ًساضز .ثِ نَضت
زليكتط ػطضِ ٍ تمبضب زض اضتجبط زاًكگبُ ٍ نٌؼت هتفبٍتاًس.

 ػسم تَجِ ثِ افعايف کيفيت ؾيؿتن تَليس
افعايف کيفيت اهطي اججبضي ًيؿت ٍ زض کَتبُهست لبثل زؾتطؼ ًيؿت .الظهِي آى افعايف کيفيت ؾيؿتن
تَليسً ،يطٍي کبض ،هسيطيت ،تکٌَلَغي ٍ زض کل افعايف کيفيت توبم ػَاهل تَليس ثِ ٍيػُ ؾيؿتن ٍ هطاحل تَليس اؾت.
 عًامل مربًط بٍ مصرفکىىدٌ
 ػسم پيگيطي کيفيت اظ ؾَي ههطفکٌٌسگبى
کيفيت هبًٌس ّط ذسهت التهبزي ،يک ؾوت ػطضِ زاضز کِ هطتجظ ثب تَليسکٌٌسُ اؾت ٍ يک ؾوت تمبضب کِ
هطتجظ ثب ههطفکٌٌسُ اؾت .ههطفکٌٌسگبى ،ثِ زليل ػسم کؿت اعالػبت زليك ،ثِ ذهَل زض ٌّگبم ذطيس
کبالّبي ثبزٍام  ،ثِ نَضت ًبذَزآگبُ کبالي ثيکيفيت ضا تمبضب هيًوبيٌس ٍ ّويي اهط هٌجط ثِ ؾَزآٍضي ايي کبالّب ٍ
ػسم ؾَزآٍضي زض ثرف ػطضِي کبالّبي ثبکيفيت هيگطزز.


لسضت ذطيس پبييي ٍ ػسم زضذَاؾت کيفيت ثبال
ذطيساضاى ،ثِ زليل لسضت پبييي ذطيس ،اثتسا ثِ ليوت تَجِ هيکٌٌس تب کيفيت .ثطػکؽ تئَضيّبي التهبز ذُطز کِ
زض ثبظاضّبي ضلبثت اًحهبضي ،ثٌگبُّب انَالً ثِ ضلبثت غيطليوتي ضٍي هيآٍضًس ،زض التهبز ايطاى ٍ زض ثبظاضّبي اًحهبض
ضلبثتي ،هبًٌس ٍؾبيل ثطلي ٍ تب حسٍزي ثبظاض ذَزضٍ ،ههطفکٌٌسگبى ثِ ليوت تَجِ هيکٌٌس ٍ ّويي اهط هٌجط ثِ
ضلبثت زض ليوت هيقَز ًِ ،زض کيفيت.

 تجليغبت ٍ اضائِي اعالػبت غلظ
ًرطيسى کبالي ثيکيفيت ثْتطيي اثعاض ثطاي ذبضج ًوَزى ايي کبالّب اظ ثبظاض اؾت .ههطفکٌٌسگبى ًجبيس فمظ ثِ
اعالػبت حبنل اظ تجليغبت ضؾبًِاي اکتفب ًوبيٌس ،ظيطا ّسف اظ تجليغبت ،اًحهبضي ٍ ذبل جلَُ زازى کبال ثِ هٌظَض
افعايف لسضت اًحهبضي ػطضِکٌٌسُي آى کبالؾت .اظ زيگط ؾًَ ،جَز تجليغبت هٌبؾت ثطاي کبالي ثبکيفيت هٌجط ثِ
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کبّف لسضت ضلبثتي کبال هيقَز .لصا ثٌگبُ ّبي تَليسي ،ػالٍُ ثط ايجبز کيفيت هغلَة کبال ،ثبيس آى ضا ثِ ذَثي ٍ ثب
اضائِي اعالػبت زليك ٍ کبهل ػطضِ ًوبيٌس تب هَضز پؿٌس هكتطي لطاض گيطز.
 زيرساختَاي حقًقي مربًط بٍ کیفیت کاالَا
 ضؼف لَاًيي اؾتبًساضز
ؾبظهبى اؾتبًساضز ،ثِ ػٌَاى هتَلي انلي کيفيت زض ايطاىً ،تَاًؿتِ اؾت ٍظبيف ذَز ضا ثِ ذَثي اجطا ًوبيس .قبّس
لَي ثطاي ايي هَضَع ،ػسم هحجَثيت ًكبى اؾتبًساضز ايطاى زض ًعز ههطفکٌٌسگبى اؾت .اگط ايي ؾبظهبى ًمف
پطضًگتطي زض زفبع اظ کيفيت تَليسات زض زاذل ايفب هيًوَز ،اهطٍظ ههطفکٌٌسگبى ثِ کبالّبيي ثب ًكبى ايي ؾبظهبى
اػتوبز کبهل ٍ لَي زاقتٌس ٍ ايي اهط ثبػث هيقس تب ثياػتوبزي ههطفکٌٌسگبى ثِ کبالّبي زاذلي کبّف پيسا کٌس.
 ضؼف لبًَى «کپيضايت»
هْنتطيي اًگيعُ ثطاي اًجبم ؾطهبيِگصاضي زض تحميك ٍ تَؾؼِ (ً ٍ )R&Dيل ثِ اثساع ٍ ًَآٍضي ،کؿت حك
هبلکيت ٍ ؾَز ًبقي اظ آى زض ؾبيِي لبًَى «کپيضايت» اؾت؛ اهب زض ايطاى حمَق هبلکيت ،ثِ ذهَل زض ايي هَضز
(کپيضايت) ،ثِ نَضت کبهل ٍ قفبف تؼطيف ًكسُ اؾت ٍ لَاًيي هَجَز ًيع اجطا ًويقًَس .ثِ ايي تطتيت،
تَليسکٌٌسگبى غيطضؾوي زض آضاهف کبهل اظ ػالئن تجبضي ؾبيط ثٌگبُّب اؾتفبزُ هيکٌٌس ٍ کبالي ثيکيفيت ضا ثب ليوتي
هكبثِ ٍ ّعيٌِاي کوتط ثِ ثبظاض ػطضِ هيکٌٌس .ايي هَضَع ػبهل هْوي ثطاي ذطٍج کبالي ثبکيفيت اظ ثبظاض اؾت.
 پبييي ثَزى زضجِي ضلبثتپصيطي زض التهبز ايطاى
ضلبثت هْنتطيي ػبهل ثْجَز کيفيت زض يک ثبظاض ٍ نٌؼت اؾتّ .ط ػبهلي اظ جولِ حضَض گؿتطزُي زٍلت زض
ثرف تَليس ٍ ضاًتّبي التهبزي ٍ ؾيبؾي ،اًحهبضات ٍ اػغبي اهتيبظات ٍيػُ کِ هٌجط ثِ کبّف ضلبثتپصيطي زض
التهبز قَز تأثيط هؿتمين ٍ هٌفي ثط کيفيت تَليسات زاضز.
 التهبز پٌْبى
يکي اظ هؼضالت ّط التهبزي ،التهبز پٌْبى يب التهبز ؾيبُ اؾت .ثيكتط کبالّبي ثيکيفيت زض التهبز ايطاى ،زض
ثرف غيطضؾوي تَليس ٍ ػطضِ هيقًَس .افعايف کيفيت کبالّب هيتَاًس کبالّبي تَليسقسُ زض ثرف غيطضؾوي ضا اظ
ثب ظاض ذبضج کٌس ٍ ؾْن ايي ثرف ضا زض التهبز کبّف زّس .ايي هؿئلِ زض ًْبيت هٌجط ثِ افعايف کبضايي زض التهبز
ذَاّس قس.
 حطکت التهبز ثِ ؾَي کيفيت پبييي ٍ ؾَز ثيكتط
هتأؾفبًِ قطايظ التهبزي ٍ ؾيؿتن ليوتگصاضي زض التهبز ايطاى ثِ ًحَي قسُ اؾت کِ ػطضِي کبال ثب کيفيت
کن هٌجط ثِ ؾَز ثيكتط هيقَز ٍ تَليسکٌٌسُ ،کِ ّسفف حساکثط کطزى ؾَز اؾت ،ثِ ايي قيَُي تَليس هتوبيل
هيقَز .زض ٍالغ قطايظ ثبظاض ٍ التهبز ،هَجت ػطضِي کبالي ثيکيفيت هيقَز.
 ضؼف لَاًيي زض ظهيٌِي ذسهبت پؽ اظ فطٍـ
اگط تَليسکٌٌسُ ثساًس کِ زض غبلت لَاًيي ذسهبت پؽ اظ فطٍـ هلعم ثِ پبؾدگَيي ثؼس اظ فطٍـ ذَاّس ثَز ،اظ
ّوبى اثتسا ثِ کيفيت کبالّب تَجِ هيکٌس؛ اهب اگط هغوئي ثبقس کِ «کبالي فطٍذتِقسُ پؽ گطفتِ ًرَاّس قس» يب
هيتَاى اظ ظيط ثبض هؿئَليت قبًِ ذبلي کطز ،کيفيت ًويتَاًس قبذم هْوي ثبقس.
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ثِ ػٌَاى يک جوغ ثٌسي زض ايي ثرف هي تَاى گفت  :اگط ّسف ؾيبؾتگصاضاى حوبيت اظ تَليس هلي اؾت ،ثبيس
ثِ حوبيت اظ کيفيت تَليسات ثپطزاظًسّ .وچٌيي افعايف کيفيت هيتَاًس ثيوبضي هعهي التهبز ايطاى ،يؼٌي لبچبق ثِ
زاذل ،ضا ترفيف زّس ٍ هٌجط ثِ تمَيت تَليسات زاذلي قَز.
 تًسعٍ صادرات ي وقش کیفیت کاال در آن
زض ايي هَضَع ًيع ٍظبيف هتؼسزي زض لَاًيي ٍ همطضات ثطاي زؾتگبُ ّبي زٍلتي لحبػ قسُ اؾت کِ ثطذي اظ ايي
ٍظبيف هتبؾفبًِ هغفَل هبًسُ اؾت  .ثِ زاليل هتؼسزي کِ ثطذي اظ آًْب زض ثرف حوبيت اظ تَليس زاذلي هَضز اقبضُ
لطاض گطفت حوبيت اظ کبالي نبزضاتي کكَض ٍ تَؾؼِ نبزضات نطفب ثَؾيلِ الساهبتي ًظيط ثبال ثطزى ًطخ اضظ  ،الساهبت
تؼطفِ اي  ،جبيعُ نبزضاتي ٍ غيطُ اهکبى پصيط ًيؿت  .زض ايي ثرف ّن ًيبظهٌسي جسي زض ثْجَز ٍضؼيت کيفي
کبالي تَليسي ٍجَز زاضز ثِ ػجبضت زيگط فطاگيط کطزى ًْضت «ثْجَز کيفيت» زض ّوِ ٍاحسّبي تَليسي يکي اظ
العاهبت تَؾؼِ ٍ تكَيك نبزضات اؾت  .تكکيل کويتِ ّب ٍ کبضگطٍُ ّبيي زض جْت تَجِ ثِ کيفيت کبالي نبزضاتي
زض گصقتِ يکي اظ ضاّکبضّبي تَؾؼِ نبزضات لحبػ قسُ ثَز .
 جمع بىدي
هَضَع کيفيت يک هجحث تک ثؼسي ًيؿت ٍ ثِ ًَػي هؿبلِ اي چٌس ثركي ٍ فطاثركي ثكوبض هي آيس  .ثطاي
ضؾيسى ثِ ايي هَضَع ّوکبضي ٍ ّوبٌّگي ثرف ّبي هرتلف شيطثظ ًظيط زٍلت  ،ههطف کٌٌسگبى ٍ ػطضِ
کٌٌسگبى کبال ٍ ذسهبت ثؿيبض ثب اّويت اؾت  .هتبؾفبًِ زض ثطذي اٍلبت زؾت يبفتي ثِ هٌبفغ کَتبُ هست جبيگعيي
ثطًبهِ ضيعي جْت تحمك هٌبفغ ثلٌس هست هي قَز يب زؾتيبثي ثِ هٌبفغ ثركي جبيگعيي هٌبفغ ػوَهي ٍ هٌبفغ هلي
هي گطزز ٍ ازاهِ هؿيط ثِ ؾوت ٍنَل ثِ کيفيت ضا ثب زقَاضي ٍ هكکل ضٍثطٍ هي ؾبظز .
ثطاي ضؾيسى ثِ کيفيت ثبيس ؾبذتبضّبي حمَلي ٍ لبًًَي الظم هْيب گطزز  ،ضاّجطي  ،حوبيت ٍ پكتيجبًي ثرف
زٍلتي ثِ نَضت ٍاضح ٍ هكرم ٍ زاضاي اٍلَيت ٍجَز زاقتِ ثبقس  ،هغبلجبت کيفيتي ههطف کٌٌسگبى ثِ ػٌَاى يک
حك هؿلن ثَجَز آهسُ ٍ اضتمبء يبثس  ،تَليسکٌٌسگبى کبال ٍ اضائِ زٌّسگبى ذسهبت ذَز ضا هلعم ٍ هَظف ثِ ضػبيت
العاهبت کيفي ثساًٌس ٍ ؾغح ايي العاهبت ضا ضٍظ ثطٍظ افعايف زٌّس .
زض نَضت ثطٍظ ايي هَاضز زاقتي کيفيت زض گَقِ ٍ کٌبض ظًسگي هب زٍض اظ زؾتطؼ ًرَاّس ثَز .
محمد حسه وعمت اللُي – کارشىاس ارشد بازرگاوي
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