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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
مناســب از ظرفیــت هــای نظــارت و بازرســی بــه یکــی از چالــش هــای نظــام اجرایــی کشــور تبدیــل
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 مشــکالتی وجــود دارد.
از ایــن رو میزگــردی بــا هــدف تحلیــل وضعیــت بخــش خدمــات تخصصــی بازرســی و راهکارهــای ارتقــای
آن در محــل انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران در تاریــخ  25تیــر  1401بــا حضــور فرزیــن انتصاریــان
رییــس هیــات مدیــره ایــن انجمــن ،حســن شــیروانی رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی شــرکت
هــای بازرســی و آزمایــش هــای غیرمخــرب ایــران  ،برهــان ازاد نایــب رییــس انجمــن صنفــی شــرکت
هــای بازرســی و ازمایــش هــای غیرمخــرب ایران،محمدرضــا طالبــی رییــس هیــات مدیــره انجمــن
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.

تشکیل کارگروهی در حوزه بازرسی با حضور متخصصان
بازرسی در انجمن مدیریت کیفیت ایران

بــه ایجــاد تحوالتــی در حــوزه اجرایــی  ،نظارتــی و حقوقــی مرتبــط بــه
بازرســی مــی شــود.
کمبود قانون و مقررات حمایتکننده در موضوعات مرتبط با
کیفیت و بازرسی فنی

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؟
هــدف از تشــکیل ایــن جلســه دســتیابی بــه یــک جمــع بنــدی در
تعامــل بیــن مصــرف کننــده ،خدمــات بازرســی و ارایــه دهنــده ایــن
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
فعــال در ایــن حــوزه در انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران کــه دارای
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.
بنــده تقریبــا ســه ســال پیــش از انقــاب بــه عنــوان یــک بــازرس
مســتقل ،مدیــر یکی از شــرکت های کشــتیرانی خصوصی در خرمشــهر
بــودم امــا در آن بــازه زمانــی حتــی یــک نفــر بــازرس ایرانــی بــرای
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
مختلــف در صنعــت بازرســی بازرســان حرفــه ای و جــود دارد .و هــم
اکنــون بــه جــرات مــی تــوان گفــت تنهــا در بخــش غیردولتــی بیــش
از  20هــزار بــازرس وجــود دارد کــه خدمــات خــود را در حــوزه هــای
مختلــف از جملــه صنایــع نفــت و ســایر صنایــع بخــش خدمــات
بازرگانــی ارایــه مــی کننــد .در آن بــازه زمانــی نهــاد رســمی وجــود
نداشــت کــه بــه موضــوع بازرســی آگاه باشــد.
تنهــا چنــد ســال بعــد از انقــاب بــود کــه بــرای نخســتین بــار موضــوع
بازرســی در بانــک مرکــزی مطــرح شــد ،فهرســتی از شــرکت هــای
بازرســی تهیــه شــد کــه در ردیــف بازرســان مجــاز بــرای بازرســی
کاالهــای وارداتــی قــرار گرفتنــد .جالــب اینکــه در لیســت هیچ شــرکت
بازرســی ایرانــی وجــود نداشــت .از آن زمــان تاکنــون ســازمان ملــی
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 ،ابــاغ شــده کــه منجــر

جمشید سورانی

(مدیر بازرسی فني شرکت نفت و گاز پارس )

هــم اکنــون طیــف گســتردهایاز فعالیتهــاي فنــي ،اجرايــي و عملياتي
در شــرکت نفــت و گاز پــارس در حــال انجــام اســت و طــی دو دهــه
گذشــته غالــب شــرکتهای صنعتــی و ســازندگان فعــال در ایــران
درگیــر پروژههــای پــارس جنوبــی بودهانــد .در ایــن مــدت بــه واســطه
كالن بــودن طرحهــا و پروژههــاي اجــرا شــده ،حجــم کار مرتبــط بــا
كيفيــت و بازرســی فنــی قابــل توجــه بــوده و درسآموختــه هــای زیادی
نیــز در ايــن خصــوص حاصــل شــده اســت.
شــرکت نفــت و گاز پــارس بهعنــوان متولــي توســعه ميــدان عظيــم
گازي پــارس جنوبــي فعالیــت خــود را بــا هســته نســبت ًا کوچکــي (حدود
 60نفــر) شــروع نمــود .هــم اکنــون اركان شــركت جهــت راهبــري
طرحهــاي توســعهاي و عمليــات توليــد بــا احتســاب پیمــانکاران بالــغ
بــر پنــج هــزار نفــر ميشــود .بخشــی از امــور مرتبــط بــه بازرســی
فنــي و کیفیــت در مجموعــه انجــام ،امــا بخــش عمــده کار از طریــق
پیمانــکاران و شــرکتهای بازرســی شــخص ثالــث انجــام میشــود.
در بخــش طرحهــاي توســعهاي ،ارتبــاط بــا شــرکت بازرســی شــخص
ثالــث عمدتـ ًا بصــورت غيــر مســتقيم و از طريــق پيمانــكاران عمومــي
( )GCو يــا پيمانــكاران  EPCبرقــرار ميباشــد.
در ارتبــاط بــا موضــوع ميزگــرد حاضــر مقدمت ـ ًا دو مــورد قابــل بيــان
ميباشــد .مــورد اول اينكــه بیــن ذینفعــان حــوزه بازرســي فنــي و
كيفيــت شــامل مصرفكننــده و ارائهكننــده خدمــات ،تعریــف واحــد
و مشــخصی وجــود نداشــته و تابــع ســلیقه و نــوع نــگاه افــراد متولــي در
مقاطــع مختلــف زمانــی بــوده اســت.
بــه نظــر میرســد ایــن موضــوع نيازمنــد توجــه و رســيدگي بــوده و
میتــوان بــه شــکل ســاختارمندي روابــط ،مســئولیتها و وظایــف را بــاز
تعريــف و يــا روش ـنتر نمــود تــا بــه شــفاف شــدن انتظــارات طرفيــن
منجــر شــود .موضــوع دوم در ارتبــاط بــا کیفیــت و بازرســی فنــی ،جای
خالــي و يــا کمبــود قانــون و مقــررات حمایتکننــده  /اجبــاري و داراي
ضمانــت اجــراي مســتحكم ميباشــد .بــه عنــوان مثــال مــوارد مرتبــط
بــا بازرگانــي و مناقصــه تابــع قانــون و مقــررات شناختهشــدهاي نظيــر
قانــون مناقصــات ميباشــد كــه الزم االجــرا هســتند .در صورتــی کــه
بــرای موضوعــات فنــی حائــز اهميتــي همچــون بازرســي فنــي قانون و
مقــررات مشــابهي وجــود نداشــته و يــا الزماالجــرا نيســتند.
ایــن دو موضــوع از جملــه موضوعــات مهمــی هســتند کــه میتــوان
بــه آنهــا پرداخــت و راهــكار متناســب ايجــاد نمــود .در كشــورهايي
نظيــر ايــاالت متحــده امریــکا ،در كنــار اســتانداردهاي مرجــع ،در برخــي
حوزههــا کــد ( )CODEتعريــف شــده و حمایــت قانونــی قــوي از
موضوعــات فنــي وجــود دارد.
ليكــن در كشــور مــا شــرايط متفــاوت بــوده و عليرغــم وجــود ســازمان
ملــی اســتاندارد و برخــي قوانین/مقــررات مرتبــط ،الــزام بــه رعایــت
دقيــق مــوارد فنــی كــم رنــگ ميباشــد.
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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
در ســکوهای دریایــی ،مناطــق عملیاتــی و یــارد پیمانــکاران شــرکت
نفــت فــات قــاره ایــران و کمبــود نیــروی انســانی رســمی شــاغل در
ایــن بخــش ،سیاســت بــرون ســپاری فعالیــت هــا دنبــال شــده و بــا
اولویــت اســتفاده از خدمــات شــرکت هــای بازرســی فنــی ،ایــن افتخــار
را داریــم کــه از مشــاوران و پیمانــکاران بازرســی فنــی بــه عنــوان
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
را دیده ایــم .در تمــام مــوارد اعتمــاد بــه ایــن شــرکا نتیجــه بخــش
بــوده اســت .مشــاوران بازرســی فنــی فــات قــاره در پروژه هــای
متعــددی نظیــر انتخــاب مــواد مهندســی ،بررســی ریشــه ای علــل
خرابی هــا ( ،)RCFAبررســی و ارزیابــی قابلیــت ســرویس دهــی
( )FFSو صالحیــت ادامــه ســرویس ( ،)FFPصــدور گواهینامــه صحــت
و ســامت ( )COFو ارزیابــی کارایــی مــواد شــیمیایی ضدخوردگــی و
مدیریــت خوردگــی فعالیت هــای موثــری داشــته و تاکنــون منشــاء
خدمــات بســیار خوبــی بــوده انــد.
شــرکت هــای دولتــی جهــت واگــذاری فعالیــت هــا بــه بخــش
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
کیفیــت ،گواهینامه هــا و  ،...نهایتــ ًا قیمــت پیشــنهادی تعیین کننــده
برنــده مناقصــه بــوده و کار بــه پاییــن تریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار
می گــردد کــه معمــو ًال شــرکت هایــی نــو پــا بــا محدودیت هــای
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

4

روی ارتقــاء کیفــی اســناد برگــزاری مناقصــات و تدویــن دقیــق شــرح
کارهــای در تعهــد پیمانــکاران براســاس نیازهــای واقعــی قــرار داده و
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 اعــام 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 عــاوه بــر اخــذ گواهینامــه هــای تاییــد
صالحیــت در حــوزه هــای مرتبــط از مرکــز ملی تاییــد صالحیــت ایران،
گواهینامــه صالحیــت خدمــات مشــاوره پایــه  1تخصــص بازرســی فنــی
را نیــز اخــذ نماینــد.
در فرآینــد خریــد خدمــات مشــاوره ،قانــون گــذار ایــن اجــازه را بــه واحــد
برگزارکننــده فراینــد خریــد خدمــات مشــاوره داده اســت کــه پــس از
فراخــوان عمومــی کلیــه شــرکت هــای ذیصــاح و ارزیابــی کیفــی آنها،
لیســت کوتاهــی شــامل  3تــا  6شــرکت برتــر را بــرای ادامــه فرآینــد
خریــد خدمــات مشــاوره دعــوت نمایــد و عمـ ً
ا شــرکت هــای ضعیــف
از چرخــه رقابــت خــارج و بــرای ادامــه فعالیــت می بایســت نســبت
بــه توســعه فعالیــت هــا و ارتقــاء کیفــی خدمــات خــود اهتمــام بیشــتری
داشــته باشــند.
مشــاوران و پیمانــکاران بازرســی فنــی بــرای جبــران قیمــت کــم
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 فــات 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
بــرای بازرســان خــود در ســال می باشــند و در غیــر ایــن صــورت
پیمانــکار جریمــه خواهــد شــد کــه خوشــبختانه اســتقبال خوبــی از ایــن
موضــوع صــورت گرفتــه و نتایــج خوبــی نیــز داشــته ایــم.
شــفاف ســازی قراردادهــا بــا هــدف جلوگیــری از ایجــاد مشــکالت
حقوقــی و واضــح بــودن صــورت وضعیــت هــا از دیگــر اقدامــات انجــام
شــده از ســوی شــرکت بــوده کــه نتایــج بســیار خوبــی داشــته و از

هرگونــه مدیریــت قیمــت هــا از طــرف مناقصــه گــران و یــا ابهــام در
پرداخــت هــا جلوگیــری کــرده ،بــه طــوری کــه در یکــی از مناقصــات
اختــاف بــرآورد بــه هنــگام کارفرمــا بــا مشــاور برنــده شــده حــدود یک
درصــد و اختــاف نفــر اول و دوم نیــز کمتــر از یــک درصــد و کلیــه
پیشــنهادات قیمــت دریافتــی از مناقصــه گــران در دامنــه قابــل پذیــرش
بــوده اســت کــه حکایــت از منطقــی شــدن قیمــت هــا و شــفاف بــودن
شــرح کار دارد.
اخیــراً از مهنــدس مشــاور خواســته ایــم در شــروع قــرارداد و پیــش از
انجــام بازرســی ،دســتورالعمل و رویــه هــای بازرســی کاال و تجهیــزات
پرکاربــرد را تدویــن یــا بــه روز رســانی کــرده و بــه همــراه چــک
لیســت هــای بازرســی تحویــل کارفرمــا نمایــد تــا پــس از تاییــد بــه
عنــوان اســتاندارد درون شــرکتی ابــاغ 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 ابــاغ دســتورالعمل و رویــه
هــای بازرســی ،اختــاف 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
توســط دولت هــا تدویــن نمی گــردد و اســتانداردهای بیــن المللــی
حاصــل فعالیــت و خدمــات ایــن ســازمان هــای غیردولتــی بــوده کــه
بــا توجــه بــه تجربیــات کارشناســان خبــره و نیازهــای صنعــت ،تدویــن
و دولــت هــا نیــز از آن اســتفاده مــی کننــد .امــا در ایــران تاکنــون
اینگونــه نبــوده و اســتانداردهای موجــود عمدتـ ًا برگرفته از متــن تعدادی
از اســتانداردهای بیــن المللــی بــوده کــه بعضـ ًا 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
تخصصــی غیردولتــی تخصصــی ســپرده شــود تــا پــس از اجــرا نیــز
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):

هــم اکنــون بازرســی در ســه حــوزه محصــول ،فراینــد و ســازمان
کارایــی داشــته و در واقــع محصــول کاال و خدمــات را شــامل مــی
شــود کــه کار در بازرســی کاال تاکنــون بــه خوبــی پیــش رفتــه امــا

در حــوزه خدمــات ،هنــوز جــای کار زیــادی وجــود دارد.
در زمینــه بازرســی فراینــد شــرکت بازرســی کیفیــت تــا انــدازه ای
پیــش رفتــه و جــدا از محصــول نهایــی کــه در گذشــته مــورد بررســی
قــرار مــی گرفــت ،فراینــد قالــب هــای قطعــه ســازی و عمــر آن هــا
را بررســی مــی کنــد .در حیطــه ســازمان نیــز اقدامــات محــدودی
انجــام شــده امــا شــرکت بازرســی کیفیــت در حــال بررســی شــرکت
هــای خدمــات پــس از فــروش اســت کــه هنــوز هــم جــای کار
زیــادی دارد.
در حــال حاضــر کســب و کار بازرســی مســتقل شــخص ثالــث
یــا از طــرف مشــتری و یــا از طــرف جامعــه بــه شــرکت بازرســی
واگــذار مــی شــود کــه بــا وجــود تــاش هــای انجــام شــده بازرســی
از طــرف مشــتری هنــوز جــای کار دارد بنابرایــن اگــر بــه دنبــال
کوچــک ســازی دولــت هســتیم بایــد تــا انــدازه ای نســبت بــه
تقویــت ایــن بخــش بــه ویــژه در حــوزه فنــی اقــدام کنیــم .در زمینــه
بازرســی محصــوالت نیــز انجمــن نفــت بــرای گواهــی محصــوالت و
تجهیــزات نفــت تــاش کــرده امــا بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه بایــد
از ظرفیــت شــیوه بازرســی اســتفاده و نســبت بــه طراحــی سیســتم
اقــدام و در عیــن حــال از داده هــای دنیــا اســتفاده کنیــم بنابرایــن
بازرســی خدمــات و فراینــد دو اســکوپی اســت کــه در شــرکت هــای
بازرســی هنــوز جــای کار زیــادی دارد.
فرزین انتصاریان:
بــه دامنــه یــا اســکوپ بازرســی اشــاره کردیــد کــه مــی طلبــد
شــرکت هــای خصوصــی در ایــن مــورد خــاص و و بطــور کلــی در
حــوزه بازرســی دانــش بیشــتری داشــته باشــند.
بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کنــم کــه انقــاب صنعتــی چهــارم
در حــال دگرگــون کــردن بخــش صنعــت اســت و تحولــی در ایــن
مســیر در جریــان اســت و بــه طــور قطــع ظــرف ســه تــا پنــج ســال
آینــده بازرســی بــا معیــار هــا و فرایندهــای فعلــی انجــام نخواهــد
شــد. .
در بخــش ســاخت و تولیــد محصــوالت و ایجــاد تاسیســات صنعتــی
مثــا در حــوزه صنایــع نفــت و گاز ،بازرســی محــدود بــه محصــول
نیســت بلکــه طیــف گســترده ای از فعالیــت هــا را شــامل مــی شــود
 .از جملــه بررســی مجــدد محاســبات و تاییــد طراحــی گرفتــه تــا
نظــارت بــر فراینــد تولیــد مــواد و قطعاتنظــارت بــر انجــام آزمایشــات
و نظــارت بــر حمــل و نقــل و کارهــای نصــب و راه انــدازی را تحــت
پوشــش قــرار میدهــد .خوشــبختانه ســازمان هــا در بخــش هــای
صنعتــی بخصــوص در صنعــت نفــت و گاز بــه پیچیدگــی ایــن مــوارد
اشــراف دارنــد و از طریــق تدویــن طــرح بازرســی و آزمایــش ITP
دامنــه بازرســی را تعییــن وبــا پیمانــکاران و بــازرس هماهنــگ مــی
کننــد.
امــا در حــوزه بازرســی کاال وضعیــت اینگونــه نیســت .متاســفانه
قراردادهایــی کــه بــرای خریــد کاال بیــن خریــدار و فروشــنده منعقــد
مــی شــود و منضــم بــه دامنــه یــا اســکوپ بازرســی نیســت ،در
بســیار مــوارد تنهــا بــه مــدارک اعتبــار اســنادی بســنده مــی شــود.
لــذا در بازرســی کاال گرفتــاری هــا بســیار زیــادی مــی شــود  ،در
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

(رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی شــرکت
هــای بازرســی و آزمایــش هــای غیرمخــرب
ایــران)
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انجــام یــک بررســی مــا را بــه ایــن نتیجــه خواهــد رســاند کــه
وضعیــت فعلــی بازرســی و کیفیــت حاصلــه نتیجــه عملکــرد خــود
بــازرس و نتیجــه عملکــرد شــرکتهای کارفرمایــی و واحــد هــای
قانونــی اســت.
در قراردادهــای منعقــده بــا شــرکت هــای کارفرمایــی ،مســئولیت
و اختیــارات بــازرس و ســایر ذینفعــان عمدتــا شــفاف و تعریــف
شــده نیســت بگونــه ای اســت کــه در بســیاری مواقــع از بــازرس
میخواهنــد تــا تصمیمــات خــارج از حــوزه اختیــارات مثــا تاییــد
جایگزینــی متریــال هــای مشــابه ولــو بــا اختــاف کــم ضخامــت را
بگیــرد .موضــوع دیگــر عــدم هماهنگــی واحدهــای فنــی و حقوقــی
کارفرماســت کــه مــوارد منــدرج و مســئولیتی بــازرس در قــرارداد
عمــا غیــر عملیاتــی تنظیــم میگــردد .تهیــه و تامیــن تجهیــزات
بازرســی از ســوی بــازرس بــه صــورت کلــی بــا توجــه بــه حــوزه
گســترده جغرافیایــی و عملیاتــی بــازرس در تمامــی شــهرهای ایــران
و کشــورها و یــا پرداخــت خســارت و جریمــه هــای غیــر موجــه
بــرای بــازرس بگونــه ای کــه بعضــا جبــران خســارت کل تجهیــز و
یــا ســایت نصــب تجهیــزات در صــورت مشــاهده مشــکل در بازرســی
هــای کاال و تجهیــزات ،بــر عهــده بــازرس قــرار داده مــی شــود
از مــوارد غیــر عملــی بــا ریســک بــاالی بــازرس اســت .بســیاری
از اوقــات قیمــت مناقصــه و یــا هزینــه فهرســت تجهیــزات مــورد
نیــاز بــا جزئیــات اعالمــی بــا قیمــت برنــده مناقصــه بــه هیــچ وجــه
مطابقــت نــدارد ولــی بــر اجــرای آن تاکییــد میگــردد کــه اصــوال
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
 70گواهینامــه متفــاوت بــرای شــرکتهای بازرســی از ســوی مراجــع
قانونــی و کارفرمایــی شناســایی شــد کــه راهــکار الزم ارائــه شــد
تــا در صــورت همــکاری شــرکتهای زیــر مجموعــه وزارت نفــت ،
بــا یکســان ســازی واژه نامــه لغــات و یکســان ســازی فرمهــای
اســتفاده شــده و پذیــرش گواهینامــه هــای مراجــع قانونــی نظیــر
ســازمان ملــی اســتاندارد و یــا مرکــز تاییــد صالحیــت ایــران ،هزینــه
هــای جــاری و عملیاتــی ایــن مهــم را نــزد کارفرمایــان و شــرکتهای
بازرســی حداقــل بــه نصــف ســطح موجــود رســانده میشــد کــه
متاســفانه ایــن مهــم علیرغــم قــول و قرارهــای داده شــده هماهنگــی
و اجرائــی نگردیــد .نگــرش متفــاوت بازرســی از نــگاه کارفرمایــان
نیــز موضــوع قابــل طــرح در ایــن زمینــه اســت بگونــه ای کــه
بازرســان در پــروژه هــای متفــاوت بنــا بــه خواســت کارفرمایــان
نحــوه گــزارش و انعطافهــای خــود را تغییــر دهنــد و در شــرکت هــای
مختلــف بــه اشــکال مختلــف عمــل کنــد .عــدم انعقــاد قراردادهــای
بازرســی بــا پیمانــکاران اصلــی و یــا فرعــی بجــای کارفرمــا خــود
ســبب تحمــل فشــارهای روانــی و کاری مضاعــف از ســوی پیمانــکار
بــه بــازرس میگــردد تــا ایــزار پرداخــت هــای صــورت وضعیــت و
یــا تامیــن امکانــات را در مقابــل تاییــد اجبــاری تجهیــزات نماینــد و
بســیاری اوقــات خبــری از حمایــت کارفرمــا از بــازرس وجــود نــدارد

ایــن در حالیســت کــه شــرکت ملــی نفــت در مکاتبــه بــا انجمــن
بــر عقــد قــرارداد مســتقیم کارفرمــا و شــرکت بازرســی تاکییــد
کــرده اســت .تمدیــد پیوســته و چنــد دوره ای قــرارداد بازرســی بــا
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
در قراردادهــا از ســوی طرفیــن طبیعــی اســت امــا بایــد راهــکاری
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 عمــا ســبب میگــردد تــا بــازرس بــه جــای توجــه بــه
ماهیــت و مفهــوم کار ،عــاوه بــر اینکــه محافظــه کارانــه بــا انجــام
بازرســی برخــورد نمایــد عمــا وقــت الزم بــرای طــرح و برنامــه و
ارتقــا را ازدســت بدهــد و بــرای جبــران هزینــه هــای ناخواســته
گاهــا توســعه آمــوزش بازرســان را فرامــوش نمایــد.
مشــکالت خــود شــرکتهای بازرســی عــدم توجــه بــه آمــوزش بــدو
اســتخدام و در حــال کار بازرســان و ارتقــا و هماهنگــی دانــش آنــان
اســت و بایــد در کالس هــای عمومــی و اجبــاری شــرکتها و یــا
انجمــن هــا شــرکت نماینــد و دســتورالعملها و چــک لیســتهای مــورد
نیــاز و مشــترک بازرســی پیــش بینــی و بــه کار گرفتــه شــود .تعریف
واقعــی و اصــاح 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
آمــوزش و ارتقــا بازرســان ،پاییــن بــودن حقــوق بازرســان و بــه
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
پیــش بینــی ،لحــاظ و تضمیــن نمــی گــردد ســبب افــت کیفیــت
کاری بازرســان و خــارج شــدن متخصصیــن از ایــن رشــته کاری
گردیــده و بدلیــل دریافتــی هــای مناســب تــر جــذب شــرکتهای
مشــاور و پیمانــکاری میگردنــد.
ایــن انجمــن بــاور دارد در صــورت عــدم توجــه و تعامــل فــوری
کارفرمــا و بــازرس و خصوصــا واقعــی نشــدن قیمــت قراردادهــای
کارفرمایــی و افزایــش پرداخــت بــه بازرســان ،شــاخص هــای کیفــی
بازرســی تنــزل یافتــه و بــا خــروج بازرســین متخصــص و حرفــه ای
از ایــن رشــته کاری ،ایــن وضعیــت تشــدید خواهــد شــد.
واقعــی نبــودن ریســک هــا ،ایــن وضعیــت تشــدید کننــده خواهــد
بــود.
اخالق 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.

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
اعتمــاد کننــد .در چنــد ســال اخیــر بــا افــول معیارهــای اخالقــی در
جامعــه مدنــی مواجــه بودیــم کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا اعتمــاد بــه
رفتــار و خدمــات بازرســین نیز کار دشــواری باشــد .ایــن روزهــا در جامعه
طیــف گســترده ای از ســجایای اخالقــی و بــد اخالقــی هــا مشــاهده
مــی شــود و دشــواری شــرکتهای بازرســی در اینســتکه ار اعمــاق دریایی
بــا ایــن گســتردگی ،پرســنلی را بــکار گیرنــد کــه بــه شــدت پایبنــد بــه
اخــاق 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 کامــا 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،
ایــن قانــون ســختی هــای مضاعفــی بــه رونــد فعالیتهــای اجرایــی
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 اقــام را داشــته و خواســتار توقــف خریــد
خارجــی آن هــا هســتند درحالــی کــه در عمــل تولیــد داخلــی صــورت
نمــی گیــرد .همچنیــن مــوارد متعــددی گــزارش شــده کــه تامیــن
کننــدگان واســط در ایــران ،نســبت بــه تامیــن جنــس از شــرکت درجــه
یــک اروپایــی و یــا آمریکایــی ادعــا کــرده و کارفرمــا نیــز بــه دلیــل

شــرایط و اضطــرار کاری ،نســبت بــه انعقــاد قــرارداد اقــدام کــرده اســت
امــا مشــکل از ایــن نقطــه آغــاز مــی شــود کــه در نخســتین جلســه
 PIMکــه بایــد بــا حضــور بــازرس در کارخانــه تولیــد کننــده برگــزار
شــود ،عنــوان مــی گــردد کــه بــه دلیــل تحریمهــا ،امــکان حضــور در
کارخانــه تولیــد کننــده در خــارج از کشــور وجــود نداشــته و  PIMباید 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.
بحــث دیگــری کــه در زمینــه بازرســی بــا آن مواجــه هســتیم عــدم
تعریــف درســت از جایــگاه بــازرس شــخص ثالــث اســت .بــازرس
شــخص ثالــث ،امیــن مــورد اعتمــاد خریــدار و فروشــنده اســت و در
حــد واســط چرخــه تامیــن بیــن ایــن دو شــخصیت قــرار مــی گیــرد.
مــاک قضــاوت و عملکــرد بــازرس ITP ،توافقــی بیــن فروشــنده و
خریــدار اســت ،در حالیکــه برخــی خریــداران ،از بــازرس توقــع دارنــد
ســختگیریهای بــی مــورد و خــارج از چارچــوب  ITPاعمــال دارنــد .یــا
بعضــا فروشــنده هــا از بــازرس توقــع دارنــد کــه اغماضهایــی فراتــر
از تعاریــف  ITPاعمــال نماینــد کــه ایــن موضــوع ،بــه هیــچ وجــه در
حیطــه اختیــارات بــازرس شــخص ثالــث نیســت.

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 تعامــات 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.

محمدرضا طالبی

(رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایی
شــرکت هــای بازرســی کاالهــای صادراتــی و
وارداتــی)

در حــال حاضــر از نظــر کیفیــت خدمــات ،دو شــرکت نفــت و گاز
پــارس و فــات قــاره دو شــرکت کارفرمایــی بــه شــمار مــی رونــد
کــه اســتانداردهای باالیــی را در زمینــه بازرســی فنــی دارنــد کــه از ایــن
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اتفــاق مهمــی کــه هــم اکنــون در ســازمان ملــی اســتاندارد رخ داده
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
کار ایــن هیــات قــرار مــی گیــرد .ایــن ســازمان تیمــی را بــا هــدف
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.
از آن جــا کــه ایــن ســازمان بــه دنبــال اجــرای درســت کار و رفــع
تعــارض منافــع اســت بنابرایــن نبایــد اجــازه تعامــل بیــن خریــدار و
بــازرس را فراهــم مــی کــرد بلکــه بایــد مســئولیت را بــه طــور صــد
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
چیــده شــده و خریــدار را در مواجهــه بــا بــازرس قــرار داده و ســپس
هیــات ارزیــاب بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع تشــکیل شــده،
بنابرایــن مســئولیت مســتقیم ســازمان ملــی اســتاندارد بــر اســاس قانون
اینجــا خودنمایــی مــی کنــد.
بنابرایــن در ایــن بخــش اختالالتــی وجــود دارد کــه بــرای اصــاح
بســیاری از ایراداتــی کــه در حــوزه بازرســی وجــود دارد ،جــای بازنگــری
اساســی وجــود دارد کــه قــدرت گرفتــن انجمــن هــای فعــال در ایــن
زمینــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .بــه طــور قطــع تاییــد
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
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ســاده ای نیســت امــا راه اصلــی ایــن اســت کــه انجمــن هــا بــه عنــوان
متولــی  certificate bodyشــناخته شــده و داشــته هــای خــود را ارتقا
بخشــیده و از تعامــات خــود بــا ســازمان ملــی اســتاندارد اســتفاده کننــد
تــا آمــوزش و ارتقــای مهــارت هــا در انجمــن هــا اتفــاق بیفتــد.
آن چــه کــه اکنــون در بیمــه مســئولیت مطــرح بــوده و در قالــب
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
ارزیــاب در ایــن جمــع حضــور دارد تــا در برخــی از نمونــه هــا مــورد
مشــورت قــرار گیــرد ،امــا بــه نظــر مــی رســد حضــور آن مــی توانــد
بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان اصلــی بــرای کنتــرل همــه فرایندهــا موثر
باشــد.
هرچنــد قــرار بــود ایــن قانــون در تعامــل بــا ســازمان ملــی اســتاندارد
و فعــاالن ایــن عرصــه ایمنــی و آرامــش خاطــری بــرای فعــاالن
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
اصالحــی و برقــراری ارتبــاط عمیــق تــر بــا ذینفعــان اســتفاده کننــد.
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
اســت کــه ســازمان ملــی اســتاندارد در حــوزه بازرســی دو مســئولیت
و واحــد جداگانــه دارد کــه شــامل مســئولیت اعتباربخشــی و تاییــد
صالحیــت و مدیریــت کل نظــارت بــر کاالهــای صــادرات و واردات و
بازرســی اســت.
در حــوزه نخســت ایــن مجموعــه کامــا بیطــرف بــوده و هیــچ رابطــه
ارگانیکــی بــا خــود ســازمان ملــی اســتاندارد نــدارد بلکــه در نظــام
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  17هــزار تدویــن شــده کــه ناظــر بــر عملکــرد شــرکت
هــای بازرســی و یــا مطابــق بــا اســتاندارد  1825کــه ناظــر بــر عملکــرد
شــرکت هــای بازرســی و آزمــون اســت ،صــورت گرفتــه اســت.
حــوزه دیگــر مســئولیت ســازمان اســتاندارد بــر اســاس قانــون نظــارت
بــر رعایــت اســتانداردهای اجبــاری کاالهــای صادراتــی ،وارداتــی و
تولیــد داخــل اســت در غیــر ایــن صــورت اجــازه ورود کاالهــای وارداتــی
بــه بــازار تولیــدات داخــل داده نمــی شــود مگــر ایــن کــه انطبــاق بــا
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
تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد ایــران (مصــوب  )1396عملکــرد
ســازمان ملــی اســتاندارد در رســیدگی به شــکایات و تخلفات شــرکتهای
بازرســی در «هیــات ارزیــاب موسســات و شــرکتهای بازرســی» آن
ســازمان ،مغایــر بــا مــاده  42قانــون موصــوف و دســتورالعمل شــماره
 82691مــورخ  1400/4/5شــورایعالی اســتاندارد در مــورد کمیســیون
مــاده  42قانــون مذکــور اســت.

غالمرضا رفیعی

(حقوقدان و استاد مدعو دانشگاه) :

در حــال حاضــر وضعیــت نظــام حقوقــی حاکــم بــر شــرکت هــای
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 اصــا 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
ادامــه رونــد فعلــی چنــد دهــه بــه عقــب خواهــد بــرد .بــدون شــک،
تــداوم شــرایط حاضــر ،بــار ســنگینی را بــر دوش مراجــع قضایــی و
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 اختــاف چــه کســانی هســتند؟
آیــا دو طــرف اختــاف 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
و فصــل اختالفــات مطــرح مــی شــود .در قانــون تقویــت و توســعه
نظــام اســتاندارد ،کمیســیون مــاده  42بــرای 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
مــی گــردد؟ در شــرایط فعلــی بنــده بــه عنــوان یــک وکیــل و معلــم
حقــوق ،آشــفتگی غیرقابــل قبولــی را در ایــن حــوزه شــاهد هســتم بــه
طــوری کــه هــم اکنــون در کشــور نــه تنهــا دادگاه هــای تخصصــی
در اختیــار نمــی باشــد و وقعــی بــه مــاده  42قانــون جدیــد در مــورد
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
ناکارآمــد و فاقــد تجربــه در مرجــع ملــی اســتاندارد ،عدالــت قربانــی
خواهــد شــد .عــاوه بــر آن قاعــده تناظــر در مدیریــت جدیــد ســازمان
ملــی اســتاندارد در رســیدگی بــه شــکایات مطروحــه علیــه شــرکتهای
بازرســی بــه درســتی رعایــت نمــی گــردد .هیــات ارزیــاب خــود را
بــی نیــاز از حضــور وکال و نماینــدگان حقوقــی شــرکتهای بازرســی
دانســته و بــدون اینکــه اثــری کتبــی از خــود برجــای بگــذارد عمــا بــه
شــرکتهای بازرســی مــی گویــد وکالیشــان اجــازه حضــور در جلســات
ان هیــات را ندارنــد حتــی بســیاری از جلســات هیــات ارزیــاب بــدون
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.
از ســویی دیگــر ،آمــوزش در صنعــت اســتاندارد و بازرســی ایــران
فرامــوش شــده و بــرای توجیــه آن ،دیــواری کوتــاه تــر از تحریــم
پیــدا نکــرده ایــم .شــفاف و روشــن نبــودن حــدود مســئولیت بازرســان
و یکنواخــت نبــودن شــرایط عمومــی بیــن شــرکت هــای بازرســی از
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  1400شــورایعالی اســتاندارد را نخوانــده انــد
یــا از وجــود آنهــا حتــی اطالعــی ندارنــد یــا نامشــان را بــه درســتی
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
و مقــررات جدیــد آشــنا ســازند .مذاکــرات ســازنده و ســازمان یافتــه
بــا ســازمان ملــی اســتاندارد را آغــاز کننــد .آنهــا را اقنــاع ســازند کــه
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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