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میزگرد

میزگرد تحلیل وضعیت بخش خدمات تخصصی بازرسی 
و راهکارهای ارتقاء آن در انجمن مدیریت کیفیت ایران بررسی شد

از مهاجرت بازرسان از مهاجرت بازرسان 
تا قربانی شدن عدالت!تا قربانی شدن عدالت!
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تشکیل کارگروهی در حوزه بازرسی با حضور متخصصان 
بازرسی در انجمن مدیریت کیفیت ایران

فرزین انتصاریان
)رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران(: 

هــدف از تشــکیل ایــن جلســه تحلیــل مســایل و مشــکالتی اســت کــه 
در حــوزه حرفــه بازرســی وجــود دارد و از آن جــا کــه انجمــن مدیریــت 
کیفیــت ایــران همــه امــور را در بســترکیفیت آن مــی بینــد، این پرســش 
مطــرح مــی شــود کــه آیــا کیفیــت بازرســی در حــال حاضــر آن چــه که 
بایــد باشــد بــوده یــا خیــر و بازرســان از کاری کــه انجــام مــی دهنــد 
راضــی  هســتند و بــرای حــل و فصــل مشــکالت در ایــن حــوزه کاری 

راهــکاری  دارنــد؟ 
ــدی در  ــع بن ــک جم ــه ی ــتیابی ب ــه دس ــن جلس ــکیل ای ــدف از تش ه
ــن  ــده ای ــه دهن ــات بازرســی و ارای ــده، خدم ــن مصــرف کنن ــل بی تعام
خدمــات اســت  تــا راهــکاری حداقــل بــه صــورت  مفهومــی تعریــف 
شــود تــا بتوانــد بــرای حــل مشــکالت ایــن حــوزه  راهگشــا باشــد از 
ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود کارگــروه دایمــی متشــکل  از ســازمان های 
ــه دارای  ــران ک ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــوزه در انجم ــن ح ــال در ای فع
جایگاهــی بــرای جمــع کــردن افــراد، تشــکل هــا و ذینفعــان در حــوزه 
بازرســی اســت، تشــکیل شــود تــا مســیر بررســی مســتمری بــا حضــور 

متخصصــان ایــن حــوزه داشــته باشــیم. 
ــازرس  ــک ب ــوان ی ــه عن ــالب ب ــش از انق ــال پی ــه س ــا س ــده تقریب بن
مســتقل، مدیــر یکی از شــرکت های کشــتیرانی خصوصی در خرمشــهر 
ــرای  ــی ب ــازرس ایران ــر ب ــک نف ــی ی ــی حت ــازه زمان ــا در آن ب ــودم ام ب
انجــام بازرســی کاال و کشــتی وجــود نداشــت و حتــی بــرای بازرســی 
هــای خســارتی کوجــک هــم از بازرســان خارجــی یــا کاپیتــان هــای 
کشــتی هــا  اســتفاده مــی شــد. امــا هــم اکنــون بــرای تخصــص هــای  
ــه ای و جــود دارد. و هــم  ــت بازرســی بازرســان حرف ــف در صنع مختل
اکنــون بــه جــرات مــی تــوان گفــت تنهــا در بخــش غیردولتــی بیــش 
ــات خــود را در حــوزه هــای  ــازرس وجــود دارد کــه خدم از 20 هــزار ب
ــات  ــش خدم ــع   بخ ــایر صنای ــت و س ــع نف ــه  صنای ــف از جمل مختل
ــود  ــمی وج ــاد رس ــی نه ــازه زمان ــد. در آن ب ــی کنن ــه م ــی ارای بازرگان

ــه موضــوع بازرســی آگاه باشــد. نداشــت کــه ب
تنهــا چنــد ســال بعــد از انقــالب بــود  کــه بــرای نخســتین بــار موضــوع 
بازرســی در بانــک مرکــزی مطــرح شــد، فهرســتی از شــرکت  هــای  
ــرای بازرســی  ــه شــد کــه در ردیــف  بازرســان مجــاز  ب بازرســی  تهی
کاالهــای وارداتــی قــرار گرفتنــد. جالــب اینکــه در لیســت هیچ شــرکت 
ــی  ــازمان مل ــون س ــان تاکن ــت. از آن زم ــود نداش ــی وج ــی ایران بازرس
اســتاندارد و دســتگاه هــای  اجرایــی و نهادهــای مختلف جایــگاه خاصی 
بــرای بازرســی هــا در فعالیــت هــای خــود قائــل شــده انــد.  البتــه  الزم 
اســت کــه بازرســی هــای غیــر مخــرب را  کــه  از قدیمــی تریــن رشــته 
هــای بازرســی در کشــور بــه شــمار مــی رود  شــامل مــوارد گفتــه شــده  

در نظــر گرفــت. 
در  ســال هــای اخیــر  میان حرفــه بازرســی و فرایندهای استانداردســازی 
در زمینــه تولیــدا داخــل و گاالهــای وارداتــی صادراتــی  بــه  خصــوص 
ارزیابــی انطبــاق بــا اســتاندارد هــای اجبــاری ارتباطــی  بوجــود آمــده و 
قانــون جدیــد ســازمان ملــی اســتاندارد نیــز کــه بــر ســاماندهی نظــام 
استانداردســازی و امــور کیفیــت متمرکــز اســت، ابــالغ شــده کــه منجــر 

بــه ایجــاد تحوالتــی در حــوزه اجرایــی ، نظارتــی و حقوقــی مرتبــط بــه 
بازرســی مــی شــود. 

کمبود قانون و مقررات حمایت کننده در موضوعات مرتبط با 
کیفیت و بازرسی فنی

جمشید سورانی
)مدیر بازرسی فني شرکت نفت و گاز پارس (

هــم اکنــون طیــف گســترده ای  از فعالیت هــاي فنــي، اجرایــي و عملیاتي 
ــارس در حــال انجــام اســت و طــی دو دهــه  در شــرکت نفــت و گاز پ
ــران  ــال در ای ــازندگان فع ــی و س ــرکت های صنعت ــب ش ــته غال گذش
درگیــر پروژه هــای پــارس جنوبــی بوده انــد. در ایــن مــدت بــه واســطه 
ــا  ــودن طرح هــا و پروژه هــاي اجــرا شــده، حجــم کار مرتبــط ب کالن ب
کیفیــت و بازرســی فنــی قابــل توجــه بــوده و درس آموختــه هــای زیادی 

نیــز در ایــن خصــوص حاصــل شــده اســت.
ــم  ــدان عظی ــعه می ــي توس ــوان متول ــارس به عن ــت و گاز پ شــرکت نف
گازي پــارس جنوبــي فعالیــت خــود را بــا هســته نســبتاً کوچکــي )حدود 
ــري  ــت راهب ــرکت جه ــون ارکان ش ــم اکن ــود. ه ــروع نم ــر( ش 60 نف
طرح هــاي توســعه اي و عملیــات تولیــد بــا احتســاب پیمــان کاران بالــغ 
ــی  ــه بازرس ــط ب ــور مرتب ــی از ام ــود. بخش ــر مي ش ــزار نف ــج ه ــر پن ب
فنــي و کیفیــت در مجموعــه انجــام، امــا بخــش عمــده کار از طریــق 
ــود.  ــام می ش ــث انج ــخص ثال ــی ش ــرکت های بازرس ــکاران و ش پیمان
در بخــش طرح هــاي توســعه اي، ارتبــاط بــا شــرکت بازرســی شــخص 
ثالــث عمدتــاً بصــورت غیــر مســتقیم و از طریــق پیمانــکاران عمومــي 

ــد.  ــرار مي باش ــکاران EPC برق ــا پیمان )GC( و ی
ــان  ــل بی ــورد قاب ــاً دو م ــا موضــوع میزگــرد حاضــر مقدمت ــاط ب در ارتب
ــي و  ــي فن ــوزه بازرس ــان ح ــن ذینفع ــه بی ــورد اول این ک ــد. م مي باش
ــد  ــف واح ــات، تعری ــده خدم ــده و ارائه کنن ــامل مصرف کنن ــت ش کیفی
و مشــخصی وجــود نداشــته و تابــع ســلیقه و نــوع نــگاه افــراد متولــي در 

ــوده اســت. مقاطــع مختلــف زمانــی  ب
ــوده و  ــیدگي ب ــه و رس ــد توج ــن موضــوع نیازمن ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
می تــوان بــه شــکل ســاختارمندي روابــط، مســئولیت ها و وظایــف را بــاز 
تعریــف و یــا روشــن تر نمــود تــا بــه شــفاف شــدن انتظــارات طرفیــن 
منجــر شــود. موضــوع دوم در ارتبــاط بــا کیفیــت و بازرســی فنــی،  جای 
خالــي و یــا کمبــود قانــون و مقــررات حمایت کننــده / اجبــاري و داراي 
ضمانــت اجــراي مســتحکم مي باشــد. بــه عنــوان مثــال مــوارد مرتبــط 
بــا بازرگانــي و مناقصــه تابــع قانــون و مقــررات شناخته شــده اي نظیــر 
قانــون مناقصــات مي باشــد کــه الزم االجــرا هســتند. در صورتــی کــه 
بــرای موضوعــات فنــی حائــز اهمیتــي همچــون بازرســي فنــي  قانون و 

مقــررات مشــابهي وجــود نداشــته و یــا الزم االجــرا نیســتند. 
ــوان  ــه موضوعــات مهمــی هســتند کــه می ت ــن دو موضــوع از جمل ای
ــورهایي  ــود. در کش ــاد نم ــب ایج ــکار متناس ــت و راه ــا پرداخ ــه آنه ب
نظیــر ایــاالت متحــده امریــکا، در کنــار اســتانداردهاي مرجــع، در برخــي 
ــوي از  ــی ق ــت قانون ــده و حمای ــف ش ــد )CODE( تعری ــا ک حوزه ه

ــود دارد. ــي وج ــات فن موضوع
لیکــن در کشــور مــا شــرایط متفــاوت بــوده و علیرغــم وجــود ســازمان 
ــت  ــه رعای ــزام ب ــط، ال ــررات مرتب ــي قوانین/مق ــتاندارد و برخ ــی اس مل

ــد.   ــگ مي باش ــم رن ــی ک ــوارد فن ــق م دقی
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بــدون شــک نظــارت و کنتــرل یکــی از ارکان موفقیــت هــر سیســتم بــه شــمار مــی رود و الزمــه آن، وجــود 
یــک تفکــر اســتراتژیک یعنــی اشــرافیت برعملکــرد سیســتم و خروجــی کار بــوده اما امــروز عدم اســتفاده 
ــل  ــی کشــور تبدی ــش هــای نظــام اجرای ــه یکــی از چال مناســب از ظرفیــت هــای نظــارت و بازرســی ب
شــده اســت. موضوعاتــی همچــون عــدم تناســب وضعیــت پرداخــت هــا بــا اقدامــات بازرســان، مهاجــرت 
بازرســان، شــفاف نبــودن قوانیــن و مقــررات، عــدم آگاهــی از نحــوه فعالیــت بازرســان، نبــود نهادهــای 
بــی طــرف حــل اختــاف و  دادگاه هــای تخصصــی و شــانه خالــی کــردن ســازمان هــا متولــی از انجــام 
امــور مربــوط بــه بازرســی از جملــه مــواردی اســت کــه ایــن روزهــا در ردیــف چالــش هــای ایــن حــوزه 
قــرار گرفتــه و فعــاالن آن را بــا چالــش هایــی مواجــه کــرده اســت. هرچنــد بــا هــدف آســان ســازی امــور 

اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا بــا ایــن حــال از عمــل تــا اجــرا مشــکاتی وجــود دارد. 
از ایــن رو میزگــردی بــا هــدف تحلیــل وضعیــت بخــش خدمــات تخصصــی بازرســی و راهکارهــای ارتقــای 
ــان  ــن انتصاری ــا حضــور فرزی ــر 1401 ب ــخ  25 تی ــران در تاری ــت ای آن در محــل انجمــن مدیریــت کیفی
ــره انجمــن صنفــی شــرکت  ــات مدی ــره ایــن انجمــن، حســن شــیروانی رییــس هی ــات مدی رییــس هی
هــای بازرســی و آزمایــش هــای غیرمخــرب ایــران ، برهــان ازاد نایــب رییــس انجمــن صنفــی شــرکت 
ــن  ــره انجم ــات مدی ــس هی ــی ریی ــا طالب ــرب ایران،محمدرض ــای غیرمخ ــش ه ــی و ازمای ــای بازرس ه
صنفــی کارفرمایــی شــرکت هــای بازرســی کاالهــای صادراتــی و وارداتــی ، فرشــید شــکرخدایی عضــو 
هیــات مدیــره انجمــن نفــت و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صنعــت نفــت، جمشــید ســورانی مدیــر 
بازرســی و حفاظــت شــرکت نفــت و گاز پــارس، اشــراقی بازرســی فنی شــرکت نفــت و گاز و پارس، حســن 
فــروزان فــرد نماینــده اتــاق ایــران در هیــات ارزیــاب ســازمان اســتاندارد، ســید مهــدی میــرزاده رییــس 
بازرســی فنــی و خوردگــی فلــزات شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران و رفیعــی حقوقــدان و وکیــل پایــه یک 

دادگســتری برگــزار شــد. 
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فرزین انتصاریان :
طــرف هــای ذینفــع بازرســی، نیازهــای همدیگــر را تحلیــل مــی کنند و 
بــر اســاس یــک فضــای تعریــف شــده بیــن خــود، کار را پیش مــی برند 
بنابرایــن چنــدان مســتنداتی در دســترس نیســت کــه مشــخص کنــد در 

بازرســی چــه مــواردی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

آموزش نفرات بازرسی 
در شرکت های بازرسی فنی کمرنگ است

شــرکت هــای بازرســی فنــی بــا هــم در قیمــت رقابــت مــی کننــد و در 
عمــل افــراد مناســب را بــه کار نمــی گیرنــد

سید مهدی میرزاده 
)رییــس بازرســی فنــی و خوردگــی فلزات شــرکت 

نفت فــات قــاره ایــران(

بــا توجــه بــه گســتردگی فعالیت هــای بازرســی فنــی و خوردگــی فلزات 
ــکاران شــرکت  ــارد پیمان ــی و ی ــی، مناطــق عملیات در ســکوهای دریای
نفــت فــالت قــاره ایــران و کمبــود نیــروی انســانی رســمی شــاغل در 
ــا  ــال شــده و ب ــرون ســپاری فعالیــت هــا دنب ایــن بخــش، سیاســت ب
اولویــت اســتفاده از خدمــات شــرکت هــای بازرســی فنــی، ایــن افتخــار 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی فن ــکاران بازرس ــاوران و پیمان ــه از مش ــم ک را داری
شــرکای خــود در انجــام فعالیــت هایــی نظیــر انجــام بازرســی داخلــی و 
خارجــی خطــوط لولــه زیردریایــی، بازرســی کاال، بازرســی جرثقیــل ها و 
تجهیــزات باالبــری، انجام تســت هــای غیرمخــرب متداول و پیشــرفته، 
بازرســی شــناورها و دکل هــای حفــاری در دریــا، بازرســی ســازه زیــر آب 
و تاسیســات ســکوهای دریایــی و تعییــن عمــر باقیمانــده آنهــا اســتفاده 
کــرده و در هــر مــوردی کــه بــه شــرکا اعتمــاد کــرده ایــم نتیجــه آن 
ــش  ــه بخ ــرکا نتیج ــن ش ــه ای ــاد ب ــوارد اعتم ــام م ــم. در تم را دیده ای
ــای  ــاره در پروژه ه ــالت ق ــی ف ــی فن ــاوران بازرس ــت. مش ــوده اس ب
ــل  ــه ای عل ــی ریش ــی، بررس ــواد مهندس ــاب م ــر انتخ ــددی نظی متع
خرابی هــا )RCFA(، بررســی و ارزیابــی قابلیــت ســرویس دهــی 
)FFS( و صالحیــت ادامــه ســرویس )FFP(، صــدور گواهینامــه صحــت 
و ســالمت )COF( و ارزیابــی کارایــی مــواد شــیمیایی ضدخوردگــی و 
ــاء  ــون منش ــته و تاکن ــری داش ــای موث ــی فعالیت ه ــت خوردگ مدیری

خدمــات بســیار خوبــی بــوده انــد. 
ــش  ــه بخ ــا ب ــت ه ــذاری فعالی ــت واگ ــی جه ــای دولت ــرکت ه ش
خصوصــی ملــزم بــه اجــرای قانــون برگــزاری مناقصــات بــوده و پــس از 
ارزیابــی کیفــی و فنــی مناقصــه گــران براســاس معیارهــای تعیین شــده 
از قبیــل تجربــه، حســن ســابقه، تــوان مالــی، ســاختار ســازمانی، تضمین 
ــده  ــنهادی تعیین کنن ــت پیش ــاً قیم ــا و ...، نهایت ــت، گواهینامه ه کیفی
برنــده مناقصــه بــوده و کار بــه پاییــن تریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار 
ــای  ــا محدودیت ه ــا ب ــو پ ــی ن ــرکت های ــواًل ش ــه معم ــردد ک می گ
تجیهزاتــی و نیروهــای اجرایــی کــم تجربــه بــوده و ایــن آغاز مشــکالت 
پیمانــکار و کارفرمــا خواهــد بــود، چــون کار میبایســت بــر اســاس اصول 
خــاص و طبــق شــرح کار مشــخص از پیمانــکار خواســته شــود ولــی بــه 
دلیــل دارا نبــودن توانمنــدی در ایــن شــرکت هــا، خروجــی ایــن فعالیت 
موجــب گرفتــاری هــر دو طــرف قــرارداد )کارفرمــا و پیمانکار( می شــود. 
لــذا بــا هــدف تفکیــک شــرکتهای توانمنــد بیشــتر تمرکــز خــود را بــر 

روی ارتقــاء کیفــی اســناد برگــزاری مناقصــات و تدویــن دقیــق شــرح 
ــرار داده و  ــی ق ــکاران براســاس نیازهــای واقع ــد پیمان کارهــای در تعه
بــرای کاهــش ریســک و ایجــاد زمینــه رقابتــی بهتــر، در بخــش شــرایط 
خصوصــی و بخــش مربــوط بــه حــق الزحمــه، مبانــی و روش محاســبه 
آن، کلیــه نیازهــا و الزمــات مربوطــه را احصــاء و حق الزحمــه پیمانــکار را 

در کلیــه کارهــا تعییــن و اعــالم نمــوده ایــم.
مــا معتقدیــم فعالیــت هــای بازرســی فنــی از جنــس پیمانــکاری صرف و 
نــوع خدمــات تکنســین بازرســی فنــی پاســخگوی نیازهــای مــا نبــوده و 
نیازمنــد مشــاور قــوی در زمینــه بازرســی فنــی مــی باشــیم و قرار اســت 
در بازرســی هــا، مشــکالت فنــی شناســایی و بــرای حــل آن هــا راهــکار 
ارایــه شــود. لــذا می بایســت ســطح فعالیــت شــرکت هــای ارائــه دهنده 
خدمــات بازرســی فنــی در بخــش مهندســی بازرســی فنــی و خوردگــی 
فلــزات ارتقــاء یابــد و بــرای آنکــه بتوانیــم فعالیــت آن هــا را در حــوزه 
مهندســین مشــاور ارزیابــی و تعییــن صالحیــت نماییــم، از کلیه شــرکت 
هــای بازرســی خواســته ایــم عــالوه بــر اخــذ گواهینامــه هــای تاییــد 
صالحیــت در حــوزه هــای مرتبــط از مرکــز ملی تاییــد صالحیــت ایران، 
گواهینامــه صالحیــت خدمــات مشــاوره پایــه 1 تخصــص بازرســی فنــی 

را نیــز اخــذ نماینــد. 
در فرآینــد خریــد خدمــات مشــاوره، قانــون گــذار ایــن اجــازه را بــه واحــد 
ــس از  ــه پ ــات مشــاوره داده اســت ک ــد خدم ــد خری ــده فراین برگزارکنن
فراخــوان عمومــی کلیــه شــرکت هــای ذیصــالح و ارزیابــی کیفــی آنها، 
ــرای ادامــه فرآینــد  ــر را ب ــا 6 شــرکت برت لیســت کوتاهــی شــامل 3 ت
خریــد خدمــات مشــاوره دعــوت نمایــد و عمــاًل شــرکت هــای ضعیــف 
ــبت  ــت نس ــت می بایس ــه فعالی ــرای ادام ــارج و ب ــت خ ــه رقاب از چرخ
بــه توســعه فعالیــت هــا و ارتقــاء کیفــی خدمــات خــود اهتمــام بیشــتری 

داشــته باشــند.
ــم  ــت ک ــران قیم ــرای جب ــی ب ــی فن ــکاران بازرس ــاوران و پیمان مش
پیشــنهادی خــود در مناقصــه و دســتیابی بــه ســود مــورد انتظــار، ســعی 
مــی کننــد تــا بــا کاهــش هزینه هــا و اســتفاده از بازرســان جــوان کار 
را انجــام و تحویــل کارفرمــا نماینــد کــه موجــب عــدم ثبــات بازرســان و 
تغییــر بســیار در کادر اجرایــی آنهــا در مــدت انجــام خدمــات یــک پیمان 
می شــود و معتقدیــم ایــن موضــوع موجــب کاهــش کیفیــت خدمــات 
ارائــه شــده توســط ایشــان مــی گــردد و در صــورت عــدم تامیــن مالــی 
بــازرس، احتمــال خطــا در عملکــرد او افزایــش مــی یابــد. لــذا بــه تازگی 
حداقــل حقــوق مــورد انتظــار پرداختــی بــه هــر بــازرس را بــا توجــه بــه 
تخصــص و تجربــه بــازرس تعییــن نمــوده و در متــن قــرارداد گنجانده و 

مشــاوران/ پیمانــکاران ملــزم بــه رعایــت آن هســتند.
یکــی دیگــر از ایــرادات وارده بــه شــرکت هــای ارائــه دهنــده خدمــات 
بازرســی فنــی، بحــث آمــوزش اســت چــرا که شــرکت هــا چنــدان روی 
آمــوزش نفــرات خــود ســرمایه گــذاری نمــی کننــد. بنابرایــن الزم اســت 
بــرای آمــوزش بازرســان فنــی برنامــه ریــزی مناســب صــورت پذیــرد. 
بازرســی فنــی فــالت قــاره ایــن موضــوع را در قراردادهــای خــود لحــاظ 
نمــوده و مهندســین مشــاور/ پیمانــکاران ملــزم بــه برگــزاری حداقــل دو 
دوره آموزشــی تخصصــی بازرســی فنــی متناســب بــا موضــوع قــرارداد 
ــورت  ــن ص ــر ای ــند و در غی ــال می باش ــود در س ــان خ ــرای بازرس ب
پیمانــکار جریمــه خواهــد شــد کــه خوشــبختانه اســتقبال خوبــی از ایــن 

موضــوع صــورت گرفتــه و نتایــج خوبــی نیــز داشــته ایــم.
ــکالت  ــاد مش ــری از ایج ــدف جلوگی ــا ه ــا ب ــازی قرارداده ــفاف س ش
حقوقــی و واضــح بــودن صــورت وضعیــت هــا از دیگــر اقدامــات انجــام 
ــته و از  ــی داش ــیار خوب ــج بس ــه نتای ــوده ک ــرکت ب ــوی ش ــده از س ش

هرگونــه مدیریــت قیمــت هــا از طــرف مناقصــه گــران و یــا ابهــام در 
پرداخــت هــا جلوگیــری کــرده، بــه طــوری کــه در یکــی از مناقصــات 
اختــالف بــرآورد بــه هنــگام کارفرمــا بــا مشــاور برنــده شــده حــدود یک 
ــه  ــک درصــد و کلی ــر از ی ــز کمت ــر اول و دوم نی ــالف نف درصــد و اخت
پیشــنهادات قیمــت دریافتــی از مناقصــه گــران در دامنــه قابــل پذیــرش 
بــوده اســت کــه حکایــت از منطقــی شــدن قیمــت هــا و شــفاف بــودن 

ــرح کار دارد. ش
ــرارداد و پیــش از  ــم در شــروع ق ــراً از مهنــدس مشــاور خواســته ای اخی
انجــام بازرســی، دســتورالعمل و رویــه هــای بازرســی کاال و تجهیــزات 
ــک  ــراه چ ــه هم ــرده و ب ــانی ک ــه روز رس ــا ب ــن ی ــرد را تدوی پرکارب
ــه  ــا پــس از تاییــد ب لیســت هــای بازرســی تحویــل کارفرمــا نمایــد ت
عنــوان اســتاندارد درون شــرکتی ابــالغ و مــورد اســتفاده کلیــه بازرســان 
قرارگیــرد. در حــال حاضــر، اگــر دو بــازرس از یــک شــرکت، یــک کاال 
یــا تجهیــز را بازرســی نماینــد، دو گــزارش متفــاوت ارائــه می دهنــد کــه 
دلیــل آن می توانــد بــه علــت نــوع نگــرش و میــزان تجربــه و ســطح 
علمــی بــازرس باشــد. انتظــار داریــم پــس از ابــالغ دســتورالعمل و رویــه 
هــای بازرســی، اختــالف در بازرســی هــا کاهــش و کیفیــت بازرســی ها 

در همــه ابعــاد افزایــش یابــد. 
همچنیــن امیدواریــم در زمینــه تدویــن اســتانداردهای بازرســی فنــی و 
کنتــرل کیفیــت اقدامــات الزم صــورت پذیــرد. ســازمان های تخصصــی 
غیردولتــی در تمــام دنیــا وجــود دارد و در هیــچ کجــای دنیا، اســتانداردها 
ــی  ــن الملل ــتانداردهای بی ــردد و اس ــن نمی گ ــا تدوی ــط دولت ه توس
حاصــل فعالیــت و خدمــات ایــن ســازمان هــای غیردولتــی بــوده کــه 
بــا توجــه بــه تجربیــات کارشناســان خبــره و نیازهــای صنعــت، تدویــن 
ــون  ــران تاکن ــا در ای ــد.  ام ــی کنن ــتفاده م ــز از آن اس ــا نی ــت ه و دول
اینگونــه نبــوده و اســتانداردهای موجــود عمدتــاً برگرفته از متــن تعدادی 
از اســتانداردهای بیــن المللــی بــوده کــه بعضــاً یکپارچگــی مــورد نیــاز را 

نداشــته و بــه درســتی اجــرا نمــی شــوند.
هرچنــد کــه بــه تازگــی ســازمان ملــی اســتاندارد فعالیت هایــی را آغــاز 
نمــوده و نامــه نــگاری هــای زیــادی صــورت گرفتــه و از کارشناســان 
و نماینــدگان گروه هــای مختلــف جهــت شــرکت در جلســات تدویــن 
اســتاندارد دعــوت مــی کنــد. ولــی ایــن کافــی نبــوده و ایــن نگرانــی 
وجــود دارد کــه ایــن حجــم از کار بــا نفــرات ثابــت امــکان پذیــر نمــی 
باشــد و الزم اســت تیمی از خبرگان و متخصصین هر رشــته تشــکیل و 
مشــکالت موجــود بررســی و تدویــن اســتانداردها بــه این ســازمان های 
ــز  ــا پــس از اجــرا نی تخصصــی غیردولتــی تخصصــی ســپرده شــود ت
مشــکالت آن، بررســی و ویرایــش هــای بعــدی بــه موقــع انجــام پذیرد. 

باید از ظرفیت شرکت های بازرسی
در حوزه خدمات استفاده نمود.

فرشید شکر خدایی
)عضو هیات مدیره انجمن نفت ایران(:

ــازمان  ــد و س ــوزه محصــول، فراین ــه ح ــی در س ــون بازرس ــم اکن ه
کارایــی داشــته و در واقــع محصــول کاال و خدمــات را شــامل مــی 
شــود کــه کار در بازرســی کاال تاکنــون بــه خوبــی پیــش رفتــه امــا 

ــادی وجــود دارد. ــوز جــای کار زی در حــوزه خدمــات، هن
ــدازه ای  ــا ان  در زمینــه بازرســی فراینــد شــرکت بازرســی کیفیــت ت
پیــش رفتــه و جــدا از محصــول نهایــی کــه در گذشــته مــورد بررســی 
قــرار مــی گرفــت، فراینــد قالــب هــای قطعــه ســازی و عمــر آن هــا 
ــات محــدودی  ــز اقدام ــازمان نی ــد. در حیطــه س ــی کن را بررســی م
انجــام شــده  امــا شــرکت بازرســی کیفیــت در حــال بررســی شــرکت 
ــای کار  ــم ج ــوز ه ــه هن ــت ک ــروش اس ــس از ف ــات پ ــای خدم ه

ــادی دارد. زی
ــث  ــتقل شــخص ثال ــال حاضــر کســب و کار بازرســی مس در ح
ــه شــرکت بازرســی  ــه ب ــا از طــرف جامع ــا از طــرف مشــتری و ی ی
واگــذار مــی شــود کــه بــا وجــود تــالش هــای انجــام شــده بازرســی 
ــال  ــه دنب ــر ب ــن اگ ــای کار دارد بنابرای ــوز ج ــتری هن ــرف مش از ط
ــه  ــبت ب ــدازه ای نس ــا ان ــد ت ــتیم بای ــت هس ــازی دول ــک س کوچ
تقویــت ایــن بخــش  بــه ویــژه در حــوزه فنــی اقــدام کنیــم. در زمینــه 
بازرســی محصــوالت نیــز انجمــن نفــت بــرای گواهــی محصــوالت و 
تجهیــزات نفــت تــالش کــرده امــا بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه بایــد 
ــه طراحــی سیســتم  از ظرفیــت شــیوه بازرســی اســتفاده و نســبت ب
ــن  ــم بنابرای ــا اســتفاده کنی ــن حــال از داده هــای دنی ــدام و در عی اق
بازرســی خدمــات و فراینــد دو اســکوپی اســت کــه در شــرکت هــای 

ــادی دارد. ــوز جــای کار زی بازرســی هن

فرزین انتصاریان:
ــد  ــی طلب ــه م ــد ک ــاره کردی ــی اش ــکوپ بازرس ــا اس ــه ی ــه دامن ب
شــرکت هــای خصوصــی در ایــن مــورد خــاص و  و بطــور کلــی در 

ــند. ــته باش ــتری داش ــش بیش ــی دان ــوزه بازرس ح
ــی چهــارم  ــم کــه انقــالب صنعت ــن موضــوع هــم اشــاره کن ــه ای  ب
در حــال دگرگــون کــردن بخــش صنعــت اســت  و تحولــی در ایــن 
مســیر در جریــان اســت و بــه طــور قطــع ظــرف   ســه تــا پنــج ســال 
ــد  ــی انجــام نخواه ــای فعل ــا و فراینده ــار ه ــا معی ــده بازرســی ب آین

شــد. .
 در بخــش ســاخت و تولیــد محصــوالت و ایجــاد تاسیســات  صنعتــی 
مثــال در حــوزه صنایــع نفــت و گاز، بازرســی محــدود بــه محصــول  
نیســت بلکــه  طیــف گســترده ای از فعالیــت هــا را شــامل مــی شــود 
ــا   ــه ت ــی گرفت ــد طراح ــبات و تایی ــدد محاس ــی مج ــه بررس . از جمل
نظــارت بــر فراینــد تولیــد مــواد و قطعاتنظــارت بــر انجــام آزمایشــات  
و نظــارت بــر حمــل و نقــل و کارهــای نصــب و راه انــدازی را تحــت 
ــای  ــش ه ــا در بخ ــازمان ه ــبختانه س ــد. خوش ــرار میده ــش ق پوش
صنعتــی بخصــوص در صنعــت نفــت و گاز بــه پیچیدگــی ایــن مــوارد 
 ITP ــد  و از طریــق تدویــن طــرح بازرســی و آزمایــش اشــراف دارن
دامنــه بازرســی را تعییــن وبــا پیمانــکاران و بــازرس هماهنــگ مــی 

کننــد.
ــفانه   ــت.   متاس ــه نیس ــت اینگون ــی کاال وضعی ــوزه بازرس ــا در ح ام
قراردادهایــی کــه بــرای خریــد کاال بیــن خریــدار و فروشــنده منعقــد 
ــا اســکوپ بازرســی  نیســت، در  ــه ی ــه دامن مــی شــود و  منضــم  ب
بســیار مــوارد تنهــا بــه مــدارک اعتبــار اســنادی بســنده مــی شــود. 
ــادی  مــی شــود ، در  ــاری هــا بســیار زی ــذا  در بازرســی کاال گرفت ل
صورتــی کــه در بازرســی هــای  انجــام شــده در  صنایــع نفــت و گاز 
بــا وجــود حجــم بســیار زیــاد و حساســیت هــای بــاالی آن، بــه دلیــل 
شــفاف بــودن قراردادهــا و تعریــف دامنــه و حــدود بازرســی، میــزان 

خطــای بازرســی  بســیار کــم  و  در حــد چنــد در میلیــون اســت. 
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خروج بازرسان از صنعت بازرسی و پیوستن
به شرکت های پیمانکار و مشاوره به دلیل دستمزدهای بیشتر

حسن شیروانی
ــرکت  ــی ش ــن صنف ــره انجم ــات مدی ــس هی )ریی
هــای بازرســی و آزمایــش هــای غیرمخــرب 

ــران(  ای

ــه  ــاند ک ــد رس ــه خواه ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــی م ــک بررس ــام ی انج
ــود  ــه نتیجــه عملکــرد خ ــت حاصل ــی بازرســی و کیفی ــت فعل وضعی
ــای  ــد ه ــی و واح ــرکتهای کارفرمای ــرد ش ــه عملک ــازرس و نتیج ب

ــت. ــی اس قانون
ــئولیت  ــی، مس ــای کارفرمای ــرکت ه ــا ش ــده ب ــای منعق در قرارداده
ــف  ــفاف و تعری ــا ش ــان عمدت ــایر ذینفع ــازرس و س ــارات ب و اختی
ــازرس  ــع از ب ــیاری مواق ــه در بس ــه ای اســت ک ــده نیســت بگون ش
ــد  ــال تایی ــارات مث ــوزه اختی ــارج از ح ــات خ ــا تصمیم ــد ت میخواهن
جایگزینــی متریــال هــای مشــابه ولــو بــا اختــالف کــم ضخامــت را 
بگیــرد. موضــوع دیگــر عــدم هماهنگــی واحدهــای فنــی و حقوقــی 
ــرارداد  ــازرس در ق ــئولیتی ب ــدرج و مس ــوارد من ــه م ــت ک کارفرماس
ــزات  ــن تجهی ــه و تامی ــردد. تهی ــم میگ ــی تنظی ــر عملیات ــال غی عم
ــه حــوزه  ــا توجــه ب ــی ب ــه صــورت کل ــازرس ب بازرســی از ســوی ب
گســترده جغرافیایــی و عملیاتــی بــازرس در تمامــی شــهرهای ایــران 
ــه  ــر موج ــای غی ــه ه ــارت و جریم ــت خس ــا پرداخ ــورها و ی و کش
بــرای بــازرس بگونــه ای کــه بعضــا جبــران خســارت کل تجهیــز و 
یــا ســایت نصــب تجهیــزات در صــورت مشــاهده مشــکل در بازرســی 
ــود  ــی ش ــرار داده م ــازرس ق ــده ب ــر عه ــزات، ب ــای کاال و تجهی ه
ــازرس اســت. بســیاری  ــاالی ب ــا ریســک ب ــی ب ــر عمل ــوارد غی از م
ــورد  ــزات م ــه فهرســت تجهی ــا هزین ــات قیمــت مناقصــه و ی از اوق
نیــاز بــا جزئیــات اعالمــی بــا قیمــت برنــده مناقصــه بــه هیــچ وجــه 
ــه اصــوال  ــردد ک ــد میگ ــرای آن تاکیی ــر اج ــی ب ــدارد ول ــت ن مطابق
نبایــد پذیرفتــه مــی شــد.. یکــی دیگــر از مشــکالت تاییــد صالحیــت 
متفــاوت و دامنــه دار کارفرمایــان اســت بگونــه ای کــه در همایــش 
برگــزار شــده انجمــن صنفــی در دو ســال گذشــته، وجــود بیــش از 
70 گواهینامــه متفــاوت بــرای شــرکتهای بازرســی از ســوی مراجــع 
ــد  ــه ش ــکار الزم ارائ ــه راه ــد ک ــایی ش ــی شناس ــی و کارفرمای قانون
ــت ،  ــه وزارت نف ــر مجموع ــرکتهای زی ــکاری ش ــورت هم ــا در ص ت
ــای  ــازی فرمه ــان س ــات و یکس ــه لغ ــازی واژه نام ــان س ــا یکس ب
ــر  ــی نظی ــع قانون ــای مراج ــه ه ــرش گواهینام ــده و پذی ــتفاده ش اس
ســازمان ملــی اســتاندارد و یــا مرکــز تاییــد صالحیــت ایــران، هزینــه 
هــای جــاری و عملیاتــی ایــن مهــم را نــزد کارفرمایــان و شــرکتهای 
ــه  ــد ک ــانده میش ــود رس ــطح موج ــف س ــه نص ــل ب ــی حداق بازرس
متاســفانه ایــن مهــم علیرغــم قــول و قرارهــای داده شــده هماهنگــی 
ــان  ــگاه کارفرمای ــاوت بازرســی از ن ــد. نگــرش متف ــی نگردی و اجرائ
ــه  ــه ای ک ــت بگون ــه اس ــن زمین ــرح در ای ــل ط ــوع قاب ــز موض نی
ــان  ــت کارفرمای ــه خواس ــا ب ــاوت بن ــای متف ــروژه ه ــان در پ بازرس
نحــوه گــزارش و انعطافهــای خــود را تغییــر دهنــد و در شــرکت هــای 
مختلــف بــه اشــکال مختلــف عمــل کنــد. عــدم انعقــاد قراردادهــای 
ــا خــود  ــا فرعــی بجــای کارفرم ــی و ی ــکاران اصل ــا پیمان بازرســی ب
ســبب تحمــل فشــارهای روانــی و کاری مضاعــف از ســوی پیمانــکار 
ــت و  ــزار پرداخــت هــای صــورت وضعی ــا ای ــازرس میگــردد ت ــه ب ب
یــا تامیــن امکانــات را در مقابــل تاییــد اجبــاری تجهیــزات نماینــد و 
بســیاری اوقــات خبــری از حمایــت کارفرمــا از بــازرس وجــود نــدارد 

ــن  ــا انجم ــه ب ــت در مکاتب ــی نف ــه شــرکت مل ــن در حالیســت ک ای
ــد  ــی تاکیی ــرکت بازرس ــا و ش ــتقیم کارفرم ــرارداد مس ــد ق ــر عق ب
ــا  ــرارداد بازرســی ب ــد دوره ای ق ــد پیوســته و چن کــرده اســت. تمدی
یــک شــرکت بازرســی و در نتیجــه ســلب امــکان حضــور شــرکتهای 
بازرســی در مناقصــات مذکــور از دیگــر دالیــل لــزوم بــروز رســانی و 
ارتقــا بازرســی اســت. اگرچــه اولویــت موضوعــات تجــاری و اقتصادی 
ــد راهــکاری  ــا بای ــی اســت ام ــن طبیع ــا از ســوی طرفی در قرارداده
یافــت تــا هزینــه هــای واقعــی بازرســی همچــون آمــوزش پرســنل و 
ارتقــای بازرســان در کنــار پیــش بینــی ســود در قیمــت پــروژه لحــاظ 

و پیــش بینــی شــده و اجــرا گــردد.
مــوارد فــوق عمــال ســبب میگــردد تــا بــازرس بــه جــای توجــه بــه 
ماهیــت و مفهــوم کار، عــالوه بــر اینکــه محافظــه کارانــه بــا انجــام 
ــرای طــرح و برنامــه و  بازرســی برخــورد نمایــد عمــال وقــت الزم ب
ــته  ــای ناخواس ــه ه ــران هزین ــرای جب ــد و  ب ــت بده ــا را ازدس ارتق

ــد. گاهــا توســعه آمــوزش بازرســان را فرامــوش نمای
مشــکالت خــود شــرکتهای بازرســی عــدم توجــه بــه آمــوزش بــدو 
اســتخدام و در حــال کار بازرســان و ارتقــا و هماهنگــی دانــش آنــان 
ــا  ــرکتها و ی ــاری ش ــی و اجب ــای عموم ــد در کالس ه ــت و بای اس
انجمــن هــا شــرکت نماینــد و دســتورالعملها و چــک لیســتهای مــورد 
نیــاز و مشــترک  بازرســی پیــش بینــی و بــه کار گرفتــه شــود. تعریف 
واقعــی و اصــالح پایــه حقوقــی بازرســان بــا توجــه بــه افزایــش تــورم 
و نیازهــای عمومــی زندگــی در مقایســه بــه دیگــر مشــاغل، از دیگــر 
ضــرورت هــای فعلــی بــه شــمار مــی رود. عــدم پیــش بینــی هزینــه 
ــه  ــان و ب ــوق بازرس ــودن حق ــن ب ــان، پایی ــا بازرس ــوزش و ارتق آم
هنــگام نبــودن پرداختهــا بــا توجــه بــه مترتــب شــدن بــه دریافــت 
از کارفرمــا و پیشــگیری از ســودجوئی فــردی شــرکتها کــه تمامــا از 
ســوی کارفرمایــان محتــرم در اســناد مناقصــه و قراردادهــای منعقــده 
ــت  ــت کیفی ــبب اف ــردد س ــی گ ــن نم ــی، لحــاظ و تضمی ــش بین پی
ــته کاری  ــن رش ــن از ای ــدن متخصصی ــارج ش ــان و خ کاری بازرس
ــرکتهای  ــذب ش ــر ج ــب ت ــای مناس ــی ه ــل دریافت ــده و بدلی گردی

ــد. ــکاری میگردن مشــاور و پیمان
ــوری  ــل ف ــه و تعام ــدم توج ــورت ع ــاور دارد در ص ــن ب ــن انجم ای
ــای  ــت قرارداده ــی نشــدن قیم ــازرس و خصوصــا واقع ــا و ب کارفرم
کارفرمایــی و افزایــش پرداخــت بــه بازرســان، شــاخص هــای کیفــی 
بازرســی تنــزل یافتــه و بــا خــروج بازرســین متخصــص و حرفــه ای 

ــت تشــدید خواهــد شــد.  ــن وضعی ــن رشــته کاری، ای از ای
ــده خواهــد  ــن وضعیــت تشــدید کنن ــودن ریســک هــا، ای واقعــی نب

بــود. 

اخاق کسب وکار در حوزه حرفه ای
و سازمانی صنعت بازرسی نیازمند توجه است.

خــروج نیروهــای خــوب و تحصیــل کــرده از کشــور، عارضــه مهمــی 
اســت کــه گریبانگیــر شــرکت هــای بازرســی شــده اســت.

محمدرضا طالبی
)رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایی 
ــی و  ــای صادرات ــی کااله ــای بازرس ــرکت ه ش

ــی( واردات

ــت و گاز  ــرکت نف ــات، دو ش ــت خدم ــر کیفی ــر از نظ ــال حاض در ح
ــد  ــی رون ــمار م ــه ش ــی ب ــرکت کارفرمای ــاره دو ش ــالت ق ــارس و ف پ
کــه اســتانداردهای باالیــی را در زمینــه بازرســی فنــی دارنــد کــه از ایــن 

جهــت، حضــور نماینــدگان محتــرم آنهــا در ایــن جلســه بســیار ارزنــده 
اســت.

 حرفــه بازرســی، حرفــه ای اعتمــاد محــوری بــوده و شــرکتهای بازرســی 
در کنــار فرآیندهــای عملیاتــی خــود، نهایتــا بایــد بــه شــخص بــازرس 
ــی در  ــای اخالق ــول معیاره ــا اف ــر ب ــال اخی ــد س ــد. در چن ــاد کنن اعتم
جامعــه مدنــی مواجــه بودیــم کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا اعتمــاد بــه 
رفتــار و خدمــات بازرســین نیز کار دشــواری باشــد. ایــن روزهــا در جامعه 
ــد اخالقــی هــا مشــاهده  طیــف گســترده ای از ســجایای اخالقــی و ب
مــی شــود و دشــواری شــرکتهای بازرســی در اینســتکه ار اعمــاق دریایی 
بــا ایــن گســتردگی، پرســنلی را بــکار گیرنــد کــه بــه شــدت پایبنــد بــه 

اخــالق و وجــدان کاری باشــند.  
 تــا چنــد ســال پیــش ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه شــرکت هــای 
رقیــب، نیروهــای ســایر شــرکتهای بازرســی را جــذب نکننــد. امــا اکنون 
شــرایط تغییــر کــرده و شــرکت هــای کوچــک پیمانــکاری و بازرگانی، به 
راحتــی و بــا ارائــه پیشــنهادهای مالــی بــاال، نفــرات کلیــدی شــرکتهای 
بازرســی را جــذب مــی نماینــد. بنابرایــن ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه 
چگونــه نیروهــای متخصــص را در شــرکت هــای بازرســی حفــظ کنیــم. 
در کنــار ایــن موضــوع، مهاجــرت بازرســان مطــرح مــی شــود بــه طوری 
کــه ایــن روزهــا حتــی کارشناســان و نیروهــای کامــال معمولــی نیــز، رو 

بــه مهاجــرت بــه خــارج از کشــور آورده انــد. 
در بحــث بازرســی کاال در ســالهای اخیــر بــا چنــد رویــداد مواجــه بــوده 
ایــم کــه یکــی ازآنهــا، تصویــب قانــون حمایــت از کاالی تولیــد داخــل 
بــوده کــه بــر اســاس آن نمــی تــوان نســبت بــه خریــد کاالی خارجــی 
کــه مشــابه آن در داخــل تولیــد مــی شــود، اقــدام نمــود. در این شــرایط، 
ــی  ــای اجرای ــد فعالیته ــه رون ــی ب ــای مضاعف ــختی ه ــون س ــن قان ای
شــرکتهای بازرســی اعمــال نمــوده اســت. عمــده کاالهایــی که واســطه 
هــا و تامیــن کننــدگان مدعــی تولیــد آنهــا در داخــل هســتند، در واقــع 
از بــازار اســتوک تامیــن مــی شــوند، بــدون مــدارک شناســایی متریــال 

و نظایرهــم. 
از طــرف دیگــر، تحریــم هــا نیــز عامــل و یــا بهانــه ای شــده کــه امکان 
تامیــن مســتقیم متریــال پــروژه هــا از ســازندگان اصلــی میســر نباشــد 
و واســطه هــای فــروش، بــا دســتاویز قــرار دادن ایــن موضــوع، اقــدام 
بــه تامیــن کاالهــای فاقــد مــدارک شناســایی نماینــد. فقــدان گواهینامه 
و شناســنامه هــای حقیقــی تولیــدات اولیــه، بــار ســنگین تاییــد اصالــت 
اینگونــه کاالهــا بــدون امــکان احــراز صحــت مســتندات مربوطــه، بــر 

دوش شــرکتهای بازرســی نهــاده اســت. 
بعضــا مشــاهده شــده کــه تامیــن کننــدگان کاال، ادعــای موجــود بــودن 
نمونــه هــای داخلــی برخــی اقــالم را داشــته و خواســتار توقــف خریــد 
خارجــی آن هــا هســتند درحالــی کــه در عمــل تولیــد داخلــی صــورت 
ــن  ــه تامی ــده ک ــزارش ش ــددی گ ــوارد متع ــن م ــرد. همچنی ــی گی نم
کننــدگان واســط در ایــران، نســبت بــه تامیــن جنــس از شــرکت درجــه 
ــل  ــه دلی ــز ب ــا نی ــرده و کارفرم ــا ک ــی ادع ــا آمریکای ــی و ی ــک اروپای ی

شــرایط و اضطــرار کاری، نســبت بــه انعقــاد قــرارداد اقــدام کــرده اســت 
امــا مشــکل از ایــن نقطــه آغــاز مــی شــود کــه در نخســتین جلســه 
ــه تولیــد کننــده برگــزار  ــازرس در کارخان ــا حضــور ب ــد ب PIM کــه بای
شــود، عنــوان مــی گــردد کــه بــه دلیــل تحریمهــا، امــکان حضــور در 
کارخانــه تولیــد کننــده در خــارج از کشــور وجــود نداشــته و PIM باید در 
ایــران برگــزار شــود. . ایــن نخســتین نشــانه احتمالــی تقلــب در تامیــن 
کاال مــی باشــد چــرا کــه دسترســی بــازرس و ناظــر را از فرآینــد تولیــد 
قطــع نمــوده و اســباب تامیــن کاالی غیــر اصلــی را فرآهم می ســازد. در 
اینگونــه شــرایط بــا مــواردی مواجــه شــده ایــم کــه اجناســی وارد ایــران 
شــده کــه حتــی کیفیــت به مراتــب پاییــن تــری از اجنــاس چینــی دارند 
در حالــی کــه ادعــا مــی شــود ایــن اجنــاس از اروپــا تامیــن شــده انــد. 
بنابرایــن هــم اکنــون تحریــم بــه حربــه و ابــزاری بــرای شــرکت هــای 
واســطه تبدیــل شــده کــه با وجــود دریافــت مبالــغ هنگفت بابــت کاالی 
اروپایــی، کاالهــای بــی کیفیــت بــا هویــت نامعلــوم وارد کشــور کننــد.    
ــدم  ــا آن مواجــه هســتیم ع ــه بازرســی ب ــه در زمین بحــث دیگــری ک
ــازرس  ــت. ب ــث اس ــخص ثال ــازرس ش ــگاه ب ــت از جای ــف درس تعری
ــنده اســت و در  ــدار و فروش ــاد خری ــورد اعتم ــن م ــث، امی شــخص ثال
حــد واســط چرخــه تامیــن بیــن ایــن دو شــخصیت قــرار مــی گیــرد. 
ــنده و  ــن فروش ــی بی ــازرس، ITP توافق ــرد ب ــالک قضــاوت و عملک م
ــد  ــع دارن ــازرس توق ــداران، از ب ــدار اســت، در حالیکــه برخــی خری خری
ســختگیریهای بــی مــورد و خــارج از چارچــوب ITP اعمــال دارنــد. یــا 
ــر  ــی فرات ــد کــه  اغماضهای ــع دارن ــازرس توق بعضــا فروشــنده هــا از ب
از تعاریــف ITP اعمــال نماینــد کــه ایــن موضــوع، بــه هیــچ وجــه در 

ــث نیســت. ــازرس شــخص ثال ــارات ب حیطــه اختی

مسئولیت های سازمان استاندارد 
در مقابل شرکت های بازرسی شفاف نیست.

انجمن های تخصصی باید در مورد مهارت بازرسان ورود کنند

حسن فروزان فرد
)نماینــده اتــاق بازرگانــی ایــران در هیــات ارزیاب 

ســازمان ملی اســتاندارد ایــران(: 

آن چــه در گام نخســت عــرض مــی کنــم ضــرورت توجــه بــه بازنگــری 
جــدی در تعامــالت ایــن صنــف بــا ســازمان ملــی اســتاندارد اســت. ایــن 
کــه قانــون، ســازمان ملــی اســتاندارد را متولــی امــر مــی دانــد و ایــن 
ســازمان بایــد پاســخگوی همــه اتفاقــات باشــد بــا آن چــه کــه در ایــن 
طــرح در حــال اجــرا بــوده محــل اشــکال و گرفتــاری به شــمار مــی رود.  
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ــتاندارد رخ داده  ــی اس ــازمان مل ــون در س ــم اکن ــه ه ــی ک ــاق مهم اتف
تشــکیل هیاتــی را بــه نــام هیــات ارزیــاب متشــکل از نماینــدگان وزارت 
صمــت، ســازمان توســعه تجــارت، بانــک مرکــزی، وزارت اقتصــاد و اتاق 
بازرگانــی ایــران در ســازمان ملــی اســتاندارد اســت کــه مــوارد متعــددی 
از جملــه موضــوع رســیدگی بــه تخلفات و شــکایت خریــداران در دســتور 
ــدف  ــا ه ــی را ب ــازمان تیم ــن س ــرد. ای ــی گی ــرار م ــات ق ــن هی کار ای
کاهــش مســئولیت هــای مســتقیمی کــه دولــت بــر عهــده او گذاشــته 
ایجــاد کــرده در حالــی کــه انتظــار مــی رفــت ســازمان ملــی اســتاندارد 
کــه موظــف بــه انجــام ایــن عمــل اســت، چندیــن پیمانــکار را بــا قبــول 
حقــوق و هزینــه هــا در اختیــار بگیــرد نــه ایــن کــه هرکــدام از آن هــا را 
موظــف کنــد در تعامــل بــا مشــتریان نســبت بــه انتخــاب اقــدام کننــد.

ــع  ــت کار و رف ــرای درس ــال اج ــه دنب ــازمان ب ــن س ــه ای ــا ک  از آن ج
ــدار و  ــن خری ــل بی ــازه تعام ــد اج ــن نبای ــت بنابرای ــع اس ــارض مناف تع
ــه طــور صــد  ــد مســئولیت را ب ــازرس را فراهــم مــی کــرد بلکــه بای ب
درصــد بــر عهــده مــی گرفــت و افــراد صاحــب صالحیــت را بــه عنــوان 
پیمانــکار بــه رســمیت مــی شــناخت و مســئولیت خطــای آن هــا را نیــز 
متقبــل مــی شــد. بنابرایــن فرمــت فعلــی بــه صــورت قانونــی اشــتباه 
ــپس  ــرار داده و س ــازرس ق ــا ب ــه ب ــدار را در مواجه ــده و خری ــده ش چی
ــده،  ــکیل ش ــوع تش ــن موض ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــاب ب ــات ارزی هی
بنابرایــن مســئولیت مســتقیم ســازمان ملــی اســتاندارد بــر اســاس قانون 

اینجــا خودنمایــی مــی کنــد. 
ــالح  ــرای اص ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــش اختالالت ــن بخ ــن در ای بنابرای
بســیاری از ایراداتــی کــه در حــوزه بازرســی وجــود دارد، جــای بازنگــری 
اساســی وجــود دارد کــه قــدرت گرفتــن انجمــن هــای فعــال در ایــن 
ــد  ــع تایی ــور قط ــه ط ــت. ب ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــه از اهمی زمین
صالحیــت افــراد حرفــه ای کــه بــه عنــوان بــازرس در ایــن زیرمجموعه 
هــا فعــال هســتند بایــد توســط انجمــن هــا انجــام شــود و پــس از تاییــد 
صالحیــت افــراد، اطالعــات در اختیــار آن هــا قــرار بگیــرد تــا در مــورد 
شــرکت هــای عضــو اظهارنظــر دقیــق تــری داشــته باشــند امــا از آن جا 
کــه انجمــن هــا دخالــت دقیقــی در مــورد تاییــد صالحیــت افــراد ندارند، 
درک آن هــا نســبت بــه وضعیــت صالحیــت شــرکت هــا محــدود بــه 
اطالعاتــی اســت کــه شــرکت هــا بــه انجمــن ارایــه مــی دهنــد کــه کار 

ســاده ای نیســت امــا راه اصلــی ایــن اســت کــه انجمــن هــا بــه عنــوان 
متولــی certificate body شــناخته شــده و داشــته هــای خــود را ارتقا 
بخشــیده و از تعامــالت خــود بــا ســازمان ملــی اســتاندارد اســتفاده کننــد 

تــا آمــوزش و ارتقــای مهــارت هــا در انجمــن هــا اتفــاق بیفتــد. 
ــب  ــوده و در قال ــرح ب ــئولیت مط ــه مس ــون در بیم ــه اکن ــه ک آن چ
تعامــل بــا ســازمان ملــی اســتاندارد از امتیــاز ویــژه ای برخــوردار اســت 
بــه  رســمیت شــناخته نشــده و بــا کیفیــت بــاال انجــام نمــی شــود زیــرا 
موضــوع مهــارت و تعییــن آن در قالــب تــک تــک افــراد جایگاهــی ندارد 
در حالــی کــه بیمــه مســئولیت بایــد در گام نخســت بــرای هــر فــرد بــه 
عنــوان صاحــب مهــارت تعریــف شــود تــا بیمــه مســئولیت واقعــی برای 
ســازمانی کــه در حــال اســتفاده از ایــن مــدل بیمــه هــا اســت ، صــادر 
شــود در حالــی کــه هــم اکنــون بیمــه هــای مســئولیت بــرای کلیــت 
شــرکت هــا تعریــف شــده کــه واقــع بینانــه و تحریــک کننــده بــرای 
ارتقــای دانــش فنــی و صالحیــت کارکنان نیســت کــه بایــد روی آن کار 

کــرد و نحــوه حاکمیــت را بهبــود بخشــید.
معمــوال اعضــای انجمــن هایــی کــه در حــوزه بازرســی فعــال هســتند 
اعضــای اتــاق بازرگانــی بــوده و اتــاق ایــران هرچنــد بــه عنــوان هیــات 
ــورد  ــا م ــه ه ــی از نمون ــا در برخ ــع حضــور دارد ت ــن جم ــاب در ای ارزی
ــد  ــه نظــر مــی رســد حضــور آن مــی توان مشــورت قــرار گیــرد، امــا ب
بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان اصلــی بــرای کنتــرل همــه فرایندهــا موثر 

باشــد.
هرچنــد قــرار بــود ایــن قانــون در تعامــل بــا ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــاالن  ــرای فع ــری ب ــش خاط ــی و آرام ــه ایمن ــن عرص ــاالن ای و فع
اقتصــادی و مصــرف کننــدگان فراهــم کنــد امــا هــم اکنــون بــه عنــوان 
نماینــده بخــش خصوصــی نــکات قابــل اصالحــی در آن شــاهد هســتم 
کــه توصیــه مــی شــود انجمــن هــای فعــال در ایــن حــوزه از ظرفیــت 
هــای اتــاق بازرگانــی بــرای تبییــن ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای خــود 
و بیــان اهمیــت حضــور در ایــن فراینــد و همچمنیــن ارایه پیشــنهادهای 
ــا ذینفعــان اســتفاده کننــد.  ــر ب اصالحــی و برقــراری ارتبــاط عمیــق ت
بنابرایــن مــی تــوان بــرای ارایــه محتواهــای مناســب از ظرفیــت اتــاق 
بازرگانــی و ســایر تشــکل هــا و ظرفیــت ایــن بخــش هــا در تعامــل بــا 

ذینفعــان اتــاق اســتفاده کــرد. 

فرزین انتصاریان :
بنــده در طراحــی قانــون جدیــد تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد و در 
مراحــل تصویــب آن مشــارکت داشــتم و آن چــه  قابــل ذکــر بــوده ایــن 
ــوزه بازرســی دو مســئولیت  ــتاندارد در ح ــی اس ــازمان مل ــه س اســت ک
ــد  ــی و تایی ــئولیت اعتباربخش ــامل مس ــه ش ــه دارد ک ــد جداگان و واح
ــر کاالهــای صــادرات و واردات و  ــت کل نظــارت ب ــت و مدیری صالحی

بازرســی اســت. 
در حــوزه نخســت ایــن مجموعــه کامــال بیطــرف بــوده و هیــچ رابطــه 
ــام  ــه در نظ ــدارد بلک ــتاندارد ن ــی اس ــازمان مل ــود س ــا خ ــی ب ارگانیک
استانداردســازی در ســطح جهــان و نــه ایــران ماموریــت دارد که شــرکت 
هــای بازرســی و همچنیــن شــرکت هــای آزمــون را تاییــد صالحیــت 
کنــد. ایــن امــر مطابق بــا اســتانداردهای ســازمان جهانــی اســتاندارد و با 
گــروه اســتاندارد 17 هــزار تدویــن شــده کــه ناظــر بــر عملکــرد شــرکت 
هــای بازرســی و یــا مطابــق بــا اســتاندارد 1825 کــه ناظــر بــر عملکــرد 

شــرکت هــای بازرســی و آزمــون اســت، صــورت گرفتــه اســت. 
حــوزه دیگــر مســئولیت ســازمان اســتاندارد بــر اســاس قانــون نظــارت 
ــی و  ــی، واردات ــای صادرات ــاری کااله ــتانداردهای اجب ــت اس ــر رعای ب
تولیــد داخــل اســت در غیــر ایــن صــورت اجــازه ورود کاالهــای وارداتــی 
ــا  ــازار تولیــدات داخــل داده نمــی شــود مگــر ایــن کــه انطبــاق ب بــه ب

اســتانداردهای اجبــاری تعریــف شــود. 
عدالــت در حــوزه بازرســی هــای فنــی و بازرســی واردات و صــادرات کاال 
قربانــی مــی گــردد. بــا توجــه بــه تصویــب و الزم االجــراء شــدن قانــون 
ــرد  ــوب 1396( عملک ــران )مص ــتاندارد ای ــام اس ــعه نظ ــت و توس تقوی
ســازمان ملــی اســتاندارد در رســیدگی به شــکایات و تخلفات شــرکتهای 
ــی« آن  ــرکتهای بازرس ــات و ش ــاب موسس ــات ارزی ــی در »هی بازرس
ــون موصــوف و دســتورالعمل شــماره  ــاده 42 قان ــا م ــر ب ســازمان، مغای
ــیون  ــورد کمیس ــتاندارد در م ــورایعالی اس ــورخ 1400/4/5 ش 82691 م

مــاده 42 قانــون مذکــور اســت.

غامرضا رفیعی
)حقوقدان و استاد مدعو دانشگاه( :

ــای  ــرکت ه ــر ش ــم ب ــی حاک ــام حقوق ــت نظ ــر وضعی ــال حاض در ح
بازرســی و حــل و فصــل اختالفــات مربــوط بــه حــوزه بازرســی، آن را به 
یــک جنــگل تاریــک و مملــو از ابهامــات و ســردرگمی بــرای شــرکت 
هــای بازرســی، حاکمیــت و کارفرمایــان تبدیــل کــرده اســت.  شــرایط 
و اوضــاع احــوال حاضــر اصــال مطلــوب نیســت. روی کار آمــدن تعــداد 
زیــادی از مدیــران ارشــد ســازمان ملــی اســتاندارد از خــارج از جامعــه و 
صنعــت فــوق تخصصــی اســتاندارد ایــران، ایــن ســازمان را در صــورت 
ــدون شــک،  ــرد. ب ــه عقــب خواهــد ب ــد فعلــی چنــد دهــه ب ادامــه رون
ــی و  ــع قضای ــر دوش مراج ــنگینی را ب ــار س ــر، ب ــرایط حاض ــداوم ش ت

نظارتــی ایجــاد خواهــد کــرد.
همــواره در صــدور گواهــی بازرســی کاال و یــا بازرســی فنــی یــک نفــر 
شــاکی اســت و در ایــن شــرایط بــا ایــن پرســش مواجــه هســتیم کــه 
شــاکی کیســت؟ دو طــرف ایــن دعــوا و اختــالف چــه کســانی هســتند؟ 
آیــا دو طــرف اختــالف همــان طرفیــن بازرســی بــوده و آیــا اصل نســبی 
بــودن آثــار قراردادهــا در اختالفــات مربــوط بــه شــرکت هــای بازرســی 
رعایــت مــی گــردد؟ مرجــع رســیدگی به صحــت ایفــاء تعهدات شــرکت 
هــای بازرســی بــه دلیــل مطــرح شــدن بحــث نقــض تعهــد نیــز از دیگر 

پرســش هــا اســت.  وقتــی اختالفــی بیــن صاحبــان حــرف و تجــارت 
رخ مــی دهــد مهمتریــن پرســش در مــورد مرجــع رســیدگی بــه حــل 
ــعه  ــت و توس ــون تقوی ــود. در قان ــی ش ــرح م ــات مط ــل اختالف و فص
نظــام اســتاندارد، کمیســیون مــاده 42 بــرای رســیدگی بــه اختالفــات و 
شــکایات از شــرکت هــای بازرســی تشــکیل شــده و دســتورالعمل آن به 
تصویــب شــورای عالــی اســتاندارد نیــز رســیده اســت. لــذا االن هیــات 
ارزیــاب ســازمان ملــی اســتاندارد چــکاره اســت کــه وارد بررســی و اتخاذ 
تصیمــم انتظامــی در شــکایات مطروحــه علیــه شــرکت هــای بازرســی 
ــه عنــوان یــک وکیــل و معلــم  مــی گــردد؟ در شــرایط فعلــی بنــده ب
حقــوق، آشــفتگی غیرقابــل قبولــی را در ایــن حــوزه شــاهد هســتم بــه 
ــه تنهــا دادگاه هــای تخصصــی  ــون در کشــور ن طــوری کــه هــم اکن
ــورد  ــد در م ــون جدی ــاده 42 قان ــه م ــی ب ــی باشــد و وقع ــار نم در اختی
شــرکتهای بازرســی گذاشــته نمی شــود؛ بلکه راحــت ترین کار، شــکایت 
از شــرکتهای بازرســی نــزد هیــات ارزیــاب شــده اســت که فاقــد هرگونه 
صالحیــت قانونــی مصــوب قانونگــذار و شــورایعالی اســتاندارد اســت. در 
ایــن شــرایط، بــه دلیــل عــدم وجــود دادگاه هــای تخصصــی، مدیریــت 
ــی  ــت قربان ــتاندارد، عدال ــی اس ــع مل ــه در مرج ــد تجرب ــد و فاق ناکارآم
خواهــد شــد. عــالوه بــر آن قاعــده تناظــر در مدیریــت جدیــد ســازمان 
ملــی اســتاندارد در رســیدگی بــه شــکایات مطروحــه علیــه شــرکتهای 
ــود را  ــاب خ ــات ارزی ــردد. هی ــی گ ــت نم ــتی رعای ــه درس ــی ب بازرس
ــی  ــرکتهای بازرس ــی ش ــدگان حقوق ــور وکال و نماین ــاز از حض ــی نی ب
دانســته و بــدون اینکــه اثــری کتبــی از خــود برجــای بگــذارد عمــال بــه 
شــرکتهای بازرســی مــی گویــد وکالیشــان اجــازه حضــور در جلســات 
ــدون  ــاب ب ــات ارزی ــی بســیاری از جلســات هی ــد حت ــات را ندارن ان هی
حضــور شــرکت بازرســی برگــزار گردیــده و اتخــاذ تصمیــم می شــود. در 
حالیکــه هیــات ارزیــاب دیگــر هیــچ صالحیــت قانونــی در رســیدگی بــه 
شــکایات مطروحــه علیــه شــرکتهای بازرســی نــدارد و ادامــه ایــن بخش 
از فعالیــت هیــات ارزیــاب مغایــر بــا قوانیــن و مقــررات کشــور اســت. 

ــران  ــی ای ــتاندارد و بازرس ــت اس ــوزش در صنع ــر، آم ــویی دیگ از س
ــم  ــر از تحری ــاه ت ــواری کوت ــه آن، دی ــرای توجی ــده و ب ــوش ش فرام
پیــدا نکــرده ایــم. شــفاف و روشــن نبــودن حــدود مســئولیت بازرســان 
ــن شــرکت هــای بازرســی از  ــودن شــرایط عمومــی بی و یکنواخــت نب
دیگــر چالــش هــای موجــود اســت. شــاید بســیاری از مدیــران ســازمان 
ملــی اســتاندارد و شــرکتهای بازرســی و حتــی مدیــران جامعــه ممیــزی 
و بازرســی ایــران حتــی یکبــار قانــون جدیــد، آییــن نامــه اجرایــی آن و 
دســتورالعمل مصــوب ســال 1400 شــورایعالی اســتاندارد را نخوانــده انــد 
ــه درســتی  ــا نامشــان را ب ــد ی ــی ندارن ــی اطالع ــا حت ــود آنه ــا از وج ی

نشــنیده انــد.
بنابرایــن انجمنهــا و نهادهــای صنفــی و حرفــه ای شــرکتها و موسســات 
بازرســی بایــد مصوبــات قانونــی وفــق الذکــر را بیــن اعضایشــان منتشــر 
کننــد. آنهــا را بــه اعضایشــان آمــوزش دهنــد و بــا کارکردهــای قوانیــن 
ــه  ــازمان یافت ــازنده و س ــرات س ــازند. مذاک ــنا س ــد آش ــررات جدی و مق
ــاع ســازند کــه  ــد. آنهــا را اقن ــی اســتاندارد را آغــاز کنن ــا ســازمان مل ب
صالحیتهــای هیــات ارزیــاب کاهــش پیــدا کــرده و کمیســیون مــاده 42 
قانــون جدیــد تشــکیل گردیــده و تابع دســتورالعمل جدید مصــوب 1400 
شــورایعالی اســتاندارد مــی باشــند. متــن قــرارداد بازرســی روزآمــد گــردد. 
شــرایط عمومــی بازرســی بازنگــری و یکســان و یکنواخــت شــود. حل و 
فصــل شــکایات و اختالفــات در بــدو امــر بــه داوری هــای ســازمانی و 

تخصصــی ســوق داده شــود.
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