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سرمقاله

مشکالت صنعت بازرسی
در ایران

فرزین انتصاریان

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

اولیــن مســئله ای کــه مــی تــوان در صنعــت بازرســی تعریــف
کــرد ایــن اســت کــه خــود صنعــت بازرســی حــوزه هــای
مختلــف تخصصــی خــود را بــه خوبــی تعریــف نکــرده اســت.
ایــن امــر باعــث شــده کــه موضوعــات مربــوط بــه بازرســی
در هــم تنیــده شــده و ســازمان هــای متولــی محــدوده حــوزه
عملکــرد خــود را نشــناخته و شــرکت هــای بازرســی و حتــی
مشــتریان هــم مســئولیت هــا و اختیــارات خــود را نشناســند.
یکــی از ایــن مــوارد در هــم متداخــل بازرســی هایــی اســت
کــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــر اســاس قانــون مســئول
اجــرای بازرســی و آزمایــش و صــادر کننــده تاییدیــه انطبــاق
اســت و مــوارد دیگــری کــه ســازمان اســتاندارد بــه عنــوان
متولــی نظــام اعتبــار بخشــی کشــور مســئول تاییــد صالحیــت
شــرکت هــای بازرســی اســت و همچنیــن بازرســی هایــی کــه
در حــوزه مســئولیت ســازمان هــای متولــی دیگــری اســت .در
زیــر بــه ایــن مــوارد اشــاره مــی شــود:
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حــوزه مســئولیت هــای ســازمان ملــی اســتاندارد
در حــوزه بازرســی
 -1تاییــد انطبــاق محصــوالت تولیــدی بــا اســتانداردهای
اجبــاری و یــا اســتانداردهای اختیــاری در ارتبــاط بــا نشــان
اســتاندارد کــه بــر اســاس قانــون از وظائــف مســتقیم و
انحصــاری ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران اســت.
 -2تاییــد انطبــاق کاالهــای وارداتــی بــر اســاس اســتاندارد

هــای اجبــاری و کاالهــای صادراتــی بــر اســاس اســتانداردهای
تعییــن شــده مشــابه محصــوالت تولیــد داخــل در مســئولیت
مســتقیم و انحصــاری ســازمان اســت .و ســازمان مــی توانــد از
خدمــات شــرکت هــای بازرســی بــه عنــوان پیمانــکار خــود امور
اجرایــی بازرســی را بــه نیابــت ســازمان اســتاندارد انجــام دهــد
ولــی مســئولیت نهایــی بــه عهــده ســازمان اســتاندارد اســت .
 -3تاییــد صالحیــت یــا اعتبــار بخشــی شــرکت هــای بازرســی
و آزمایشــگاه هــا آزمــون کــه در ایــران بــر اســاس قانــون
مســئولیت آن بــر عهــده نظــام تاییــد صالحیــت ،زیــر مجموعــه
ســازمان ملــی اســتاندارد اســت .اعتبــار بخشــی شــرکت هــای
بازرســی کــه بــر اســاس اســتاندارد  ISO17020و آزمایشــگاه
هــا کــه بــر طبــق اســتاندارد  ISO17025صــورت مــی گیــرد
یکــی از اجــزاء رویکــرد نویــن استانداردســازی اســت و هــدف
آن تامیــن ســطح کیفیــت عملکــرد و بــی طرفــی نهــاد هــای
بازرســی و آزمایــش اســت .یکــی از اهــداف دیگــر تاییــد
صالحیــت ایجــاد هماهنگــی بیــن نهادهــای اعتبــار بخشــی
در کشــور هــا و پذیــرش چنــد جانبــه آن هــا اســت کــه در
قالــب مقــررات نهــاد هــای بیــن المللــی مربوطــه شــامل IAF
در مــورد موسســات گواهــی دهنــده سیســتم هــای مدیریــت
و  ILACدر مــورد شــرکت هــای بازرســی و آزمایشــگاه هــا
انجــام مــی شــود ،بــه ایــن معنــی کــه شــرکت هــای تاییــد
صالحیــت شــده توســط یکــی از نهادهــای اعتبــار بخشــی
عضــو  IAFو  ILACبــر اســاس ترتیبــات پذیــرش چنــد جانبــه

( MLA (multilateral Recognition Arrangementبــرای
همــه اعضــا مــورد قبــول بــوده و گواهینامــه هــای صــادره
توســط آن هــا مــورد پذیــرش مــی باشــد .ضمنــا محدودیتــی
بــرای شــرکت هــای بازرســی و آزمایشــکاه هــا در انتخــاب
نهــاد تاییــد صالحیــت وجــود نــدارد و موسســات بازرســی و
آزمایشــگاه هــا در ایــن انتخــاب آزاد هســتند.
متاســفانه تداخــل ایــن دو موضــوع تاییــد
صالحیــت شــرکت هــای بازرســی بــه عنــوان
یــک شــرکت بازرســی مســتقل در نظــام تاییــد
صالحیــت و انتخــاب و واگذاری بازرســی هــای کاال
هــای وارداتــی و صادراتــی بــه آن هــا بــه عنــوان
پیمانــکار ســازمان اســتاندارد موجــب مشــکالتی
در تفکیــک روابــط بیــن شــرکت هــای بازرســی و
ذینفعــان از جملــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
شــده اســت از جملــه:
 -1تلقــی شــدن تاییــد صالحیــت بــه جــای رابطــه پیمانــکاری
موجــب شــده کــه بــرای تعییــن رابطــه ســازمان بــه عنــوای
متولــی نهایــی تعییــن انطبــاق کاال بــا اســتانداردها و شــرکت
بازرســی بــه عنــوان پیمانــکار خــود قــراردادی تنظیــم نمــی
شــود و بجــای آن دســتورالعمل تاییــد صالحیــت شــرکت هــای
بازرســی تدویــن شــده و مــورد اســتناد قــرار مــی گیــرد.
 -2در مــورد بازرســی قبــل از حمــل ،ســازمان جایــگاه
حکمیــت بیــن خریــدار و شــرکت بازرســی و رســیدگی کننــده
بــه شــکایات خریــداران قــرار گرفتــه اســت .در حالــی کــه بــر
اســاس قانــون ،ســازمان در حــوزه انطبــاق بــا اســتاندارد (عمدتــا
اســتاندارد هــای اجبــاری) بــرای تاییــد محصــول تولیــدی
داخــل و کاالی وارداتــی مســئولیت دارد و شــرکت بازرســی
در انجــام وظائــف خــود در مقابــل ســازمان مســئول اســت و
قاعدتــا رابطــه شــرکت بازرســی بــا خریــدار و فروشــنده و دیگــر
ذینفعــان و شــکایات احتمالــی آن هــا بایــد در مراجــع ذیصــاح
قضایــی طــرح شــود.
بــرای درک بهتــر موضــوع و درک مشــکالت جانبــی
کــه ایــن عــدم شــفافیت در روابــط ،در بازرگانــی
خارجــی ایجــاد کــرده اســت بــه مســائل بازرســی
قبــل از حمــل  PSIدر بازرگانــی خارجــی اشــاره مــی
شــود:
-1در بازرگانــی خارجــی در زمانــی کــه یــک کاال بیــن خریــدار
و فروشــنده دســت بــه دســت یــا تحویــل و تحــول مــی شــود،
بــرای تعییــن کمیــت و کیفیــت کاال نیــاز منــد بازرســی اســت
کــه در مــورد آن مــی بایســت بیــن خریــدار و بــازرس قــرارداد
منعقــد گــردد .در ایــن رابطــه ،بــازرس ناظــر و تعییــن کننــده
انطبــاق کاال بــا شــرایط قــرارداد خریــد و در محــدوده قــرارداد

بیــن خریــدار و فروشــنده اســت .ولــی موضــوع خریــد و فروش
 ،تنهــا محــدود بــه خریــدار و فروشــنده نیســت بلکــه نهــاد
هایــی چــون بانــک اعتبــار دهنــده  ،شــرکت بیمــه  ،حمــل و
نقــل کننــده ،گمــرکات و بنــادر نیــز ذی نفــع هســتند .مضافــا
ســازمان اســتاندارد هــم مســئولیت انطبــاق کاالی وارداتــی
بــا اســتاندارد را دارد .در ایــن شــرایط کــه پیچیدگــی بســیار
دارد و در بعضــی مــوارد بیــن ذینفعــان تعــارض منافــع آشــکار
نیــز وجــود دارد ،بــدون اینکــه هرگونــه رابطــه قــراردادی بیــن
ایــن ذینفعــان و شــرکت بازرســی وجــود داشــته باشــد ،تمامــی
ذینفعــان انتظــارات خــود را حتــی خــارج از عــرف و مســئولیت
هــای معمــول بــه شــرکت بازرســی تحمیــل مــی کننــد .در
ایــن میــان ،ســازمان اســتاندارد کــه خــود متولــی انطبــاق بــا
اســتاندارد اســت بــه عنــوان نهــاد تاییــد کننــده صالحیــت ،در
مقــام پاســخگویی بــه ادعاهــای همــه ایــن ذینفعــان قــرار
مــی گیــرد و متعاقبــا همــه ادعــا هــا را بــر علیــه شــرکت
بازرســی تلقــی مــی نمایــد .در حالیکــه مســئولیت بــازرس در
قــرارداد خریــد و اعتبــار اســنادی تنهــا محــدود بــه شــرایطی
کــه بــا بــازرس تعریــف مــی شــود اســت و چنانچــه در قــرارداد
بازرســی بــه مــوارد دیگــر اشــاره نشــود بــازرس در آن مــوارد
مســئولیتی نخواهــد داشــت.
 -2بازرگانــی خارجــی معمــوال ً و نــه الزامــ ًا از طریــق
اعتبــارات اســنادی  LCانجــام مــی شــود .در ایــن زمینــه هــم
ســوء برداشــتی وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه ،تعــدادی از
بازرگانــان بــه اشــتباه فکــر میکننــد کــه  LCجانشــین قــرارداد
بیــن خریــدار و فروشــنده اســت .و اســتناد هــم بــه پیــش
فاکتــور  PROFORMAاســت کــه توســط فروشــنده صــادر و
بــه خریــدار ارائــه مــی شــود .همیــن موضــوع مبنــای بســیاری
اختالفــات و حتــی ســوء اســتفاده هــا اســت کــه بعضــا دامنگیــر
بازرســان هــم مــی شــود .آنچــه کــه مســلم اســت ایــن اســت
کــه  LCنمــاد رابــط بیــن بانــک و خریــدار اســت تــا تعییــن
کننــده شــرایط قــراردادی بیــن خریــدار و فروشــنده و لــذا بــه
تنهایــی تمــام شــرایط را تعریــف نمــی کنــد.
 -3همانطــور کــه میدانیــم پیــش فاکتــور یــا PROFORMA
ســندی اســت کــه اصــل و اختیــار تغییــر آن در دســت
فروشــنده اســت و بــازرس اطالعــی در تنظیــم و تغییــرات
آن نــدارد ضمــن اینکــه در اعتبــار اســنادی تنهــا بــه شــماره
و تاریــخ آن اشــاره مــی شــود و معمــوال متــن کامــل آن در
اختیــار بــازرس قــرار نمیگیــرد.
 -4در اعتبــار اســنادی  LCدر مــورد دامنــه بازرســی تنهــا
بــه انــدازه یــک جملــه و یــا در حــد نیــم خــط و خیلــی
خالصــه اشــاره مــی شــود .در حالیکــه در بســیاری مــوارد
دامنــه بازرســی بســیار گســترده تــر بــوده و مضافــا بایــد بیــن
فروشــنده و خریــدار و بــازرس بــر روی آن توافــق شــده و
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قــرارداد جداگانــه تنظیــم شــود.
 -5بــا توجــه بــه تــرم هــای بازرگانــی خارجــی کــه در
اینکوترمــز مطــرح شــده اســت ،مقطــع تحویــل و تحــول کاال
میتوانــد بســیار متفــاوت باشــد و از مبــدا در کارخانــه ســازنده
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تــا درب منــزل خریــدار باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه مقطــع
مــورد نظــر دینفعــان میتوانــد متفــاوت باشــد بــرای مثــال بــرای
ســامان اســتاندارد مقطــع ورود کاال بــه کشــور اســت .لــذا
اینکــه بازرســی از کجــا شــروع و بــه کجــا ختــم مــی شــود؟
و مقطــع تغییــر و تحــول کجاســت ؟ آیــا بازرســی از زمــان
تولیــد شــروع مــی شــود یــا در بنــدر مبــداء حمــل یــا تحویــل
در محــل و غیــره روشــن نیســت و هیــچ کــدام در  LCنیــز بــه
صراحــت مطــرح نمــی شــود .
 -6منظــور از بازرســی قبــل از حمــل  PSIدر واقــع بازرســی
محصــول تولیــد شــده آمــاده بارگیــری در بنــدر مبــدأ اســت.
در ایــن زمــان محصــول تمــام شــده و بســته بنــدی شــده
اســت و بالطبــع بــازرس دخالتــی در شــیوه تولیــد نمــی توانــد
داشــته باشــد .ولــی بعضــا در اســتنباط ذینفعــان مســائل کیفیــت
کاال کــه بایــد در زمــان تولیــد کنتــرل مــی شــد نیــز شــامل
مســئولیت هــای بــازرس اســت.
 -7در مســیر حمــل و نقــل در بازرگانــی خارجــی اتفاقــات
زیــادی ممکــن اســت کــه بــه وقــوع بپیونــدد و کمیــت کیفیــت
کاال را تحــت تاثیــر قراردهــد .و تعییــن حــدود و مســئولیت قالبـ ًا
کار ســاده ای نیســت و لــذا میتوانــد محلــی بــرای ادعــا بــر
علیــه بــازرس  PSIتلقــی شــود .بیشــترین دعــاوی و شــکایات
و درگیــری بیــن خریــدار و فروشــنده و بــازرس در حــوزه حمــل
و نقــل بیــن الملــل اســت.
 -8بســیاری از انــواع بازرســی هــا در حــوزه مســئولیت ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران بــه عنــوان نهــاد ارزیابــی انطبــاق بــا
اســتاندارد هــای ملــی اجبــاری قــرار نمــی گیــرد .از جملــه:
بازرســی هــای رده بنــدی درحــوزه دریــا و دریانــوردی ،بازرســی
هــای حیــن ســاخت تاسیســات صنعتــی مثــل کارخانجــات
و پاالیشــگاهها ،بازرســی هایــی کــه در ارتبــاط بــا تعمیــر و
نگهــداری دارایــی هــای فیزیکــی ،بازرســیهای خســارتی
بــرای شــرکت هــای بیمــه ،بازرســی هایــی ارزیابــی ریســک
و بازرســی هایــی کــه بــرای ایمنــی ســاختمان هــا و غیــره را
مــی تــوان نــام بــرد .متاســفانه در بعضــی حــوزه هــا ،مســئولیت
هــای ســازمان هــای متولــی تفکیــک نشــده اســت و مرزهــا
مشــخص نیســت .ایــن مســئله بعضــا باعــث شــده کــه
بارمســثولیتی بعضــی از متولیــان بــر روی دوش ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران افتــاده و تبعــات آن دامنگیــر شــرکت هــای
بازرســی نیــز بشــود.
 -9فعالیــت هــای بازرســی وابســته اســت بــه ظرفیــت هــای

فــردی و تکنولــوژی و تجهیزاتــی کــه در آن بــه کار گرفتــه
مــی شــود .در حــال حاظــر بســیاری از شــرکت هــای بازرســی
عملکــرد هــای محــدود در حــوزه ســازمان ملــی اســتاندارد
ایــران دارنــد .در حالــی کــه همانطــور اشــاره شــد بازرســی
انــواع بســیاری دارد و هریــک نیازمنــد دانــش و تجربــه

تخصصــی و بعضــا بســیار پیچیــده اســت .یکــی از ضعــف
هــای موجــود در صنعــت بازرســی در کشــور مــا  ،فقــدان
آمــوزش هــای تخصصــی کامــل و نبــودن تجهیــزات بازرســی
پیشــرفته اســت .بــرای مثــال بازرســی یــک پمــپ ســاده بــا
یــک توربیــن گازی و بازرســی آسانســور بــرج میــاد بــا یــک
آسانســور یــک ســاختمان  ۴طبقــه معمولــی تفــاوت دارد .چــون
حــوزه تخصــص هــا در بازرســی هــا تعریــف نشــده بالطبــع
آمــوزش هــا هــم بــه خوبــی انجــام نمــی شــود .لــذا انتظــارات
و برداشــت اغلــب ذینفعــان  ،منحصــر شــده بــه بازرس ـیهای
 PSIو بازرســی هــای ســاده بعضــی تجهیــزات ضمــن ســاخت
انجــام مــی شــود ،در حالیکــه حــوزه بازرســی بســیار عمیــق
اســت و یکــی از پــر خطــر تریــن و در عیــن حــال وابســته بــه
فنــاوری هــای پیشــرفته اســت.
 -10متاســفانه در کشــور مــا شــأن بازرســی و اهمیــت شــرکت
هــای بازرســی بــه درســتی شــناخته نشــده و تعــدد شــرکت هــای
بازرســی کــه بعضــا بســیار کوچــک بــوده و فعالیــت هــای ســاده و
حــدود دارنــد ،باعــث شــده کــه شــرکت هــای بازرســی در محدوده
بازرســی کاال دیــده شــود و بــه واســطه مشــکالتی کــه در بــاال
اشــاره شــد ،جایــگاه آن هــا هــم بــه خوبــی تعریــف نشــود.
 -11تمرکــز ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در مــورد شــرکت
هــای بازرســی بــر روی بازرســی کاالهــای وارداتــی اســت ،ایــن

امــر باعــث شــده کــه بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد شــرکت هــای
بازرســی و بــدون در نظــر گرفتــن حجــم کار موجــود در کشــور
مجــوز بازرســی داده شــود .همیــن موضــوع موجــب ایجــاد رقابــت
ناســالم بیــن شــرکت هــای بازرســی شــده و باعــث افــت قیمــت و
عملکــرد شــرکت هــای بازرســی مــی باشــد ،بــه خصــوص اینکــه
بســیاری مشــتریان بازرســی ،ســازمان هــای دولتــی هســتند و
بــرای آن هــا بــر اســاس مقــررات ،قیمــت اهمیــت اول را دارد.
 -12بازرســین شــاغل در شــرکت هــای بازرســی ،قابلیــت هــای
فــردی آن هــا مشــخص نشــده و ضمنــا وابســتگی آن هــم بــه
شــرکت هــای بازرســی هــم درســت تعریــف نشــده اســت .بــه
همیــن ترتیــب آمــوزش هــای تخصصــی بــرای آن هــا الزامــی
نمــی باشــد .بعــاوه اگــر بازرســی در شــرکتی خالفــی مرتکــب
شــود و از آن شــرکت اخــراج شــود .ایــن امــر تاثیــری در ســابقه
اش نــدارد و بــه ســادگی در شــرکت دیگــری مشــغول کار شــده و
یــا مســتقال یــک شــرکت بازرســی تاســیس مــی کنــد.
 -13مشــکل بعــدی صنعــت بازرســی مــا ،انجمنهــای صنفــی
مربــوط بــه بازرســی هســتند ایــن انجمنهــا متاســفانه در چنــد
ســال اخیــر بــه شــکلی در رقابــت بــا همدیگــر قــرار گرفتــه انــد و
در خصــوص انتخــاب هیئــت مدیــره آن هــا ،اتفاقاتــی افتــاده کــه
شــان و جایــگاه و آبــروی صنعــت بازرســی در بیــن کارفرمایــان
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و خدشــه دار شــده اســت .ایــن اختالفات
باعــث شــده کــه تمرکــز آن هــا بــه جــای نظــم و ترتیــب دادن
بــه حــوزه صنعــت بازرســی و ارتقــاء ســطح علمــی و تجربــی و
تکنولوژیکــی بازرســان و شــرکت هــای بازرســی ،بــه یــک ســری
فعالیــت هایــی کــه هیچگونــه ارزش افــزوده ای نــدارد و بــرای
صنعــت زیــان آور هــم هســت  ،معطــوف شــود.
 -14یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه وجــود دارد برداشــت هــای

نــه چنــدان صحیــح از مفــاد اســتانداردهای مربــوط بــه صنعــت
بازرســی اســت از جملــه اســتاندارد  ISO17020اســت .یکــی از
نکاتــی کــه در ایــن اســتاندارد مطــرح و پــر اهمیــت اســت ،عــدم
تعــارض منافــع بیــن فعالیــت هــای بازرســی و رابطــه بــازرس بــا
موضــوع مــورد بازرســی اســت .بــه عنــوان مثــال اگــر موضــوع
بازرســی مثــ ً
ا تاییــد صالحیــت کاری یــک جرثقیــل اســت،
بازرســی نمــی توانــد توســط بازرســی کــه وابســته بــه شــرکت
طــراح و یــا ســازنده جرثقیــل یــا اســتفاده کننــده از آن اســت انجام
شــود و یــا گواهــی آزمایشــگاه یــا بازرســان نمــی توانــد توســط
مرجعــی کــه زیــر مجموعــه خــود تولیــد کننــده اســت و یــا در این
کار مشــاوره داده و مشــارکت داشــته اســت صــادر شــود .متاســفانه
عــدم اشــراف بــه عمــق و مفهــوم تعــارض منافع کــه در اســتاندارد
مزبــور کامــا شــفاف و در عــرف بیــن المللــی هــم روشــن اســت،
ایــن ابهــام تســری پیــدا کــرده بــه کلمــه مشــاوره در موضــوع
فعالیــت شــرکت هــا در اساســنامه آن هــا .در حالــی که در ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی ،نــام مجــوز بازرســی « ،صالحیــت
مشــاوره بازرســی فنــی» تعریــف شــده .در اینجــا نیزکلمه مشــاوره
بــه معنــای مشــاوره بــرای ســاخت وتولیــد نیســت بلکــه بــرای
تعییــن محــدوده بازرســی و مثــا تهیــه  ITPاســت .در وزارت کار
هــم بــه همیــن ترتیــب عنــوان مجــوز مشــاوران حقوقــی در حوزه
ظــروف تحــت فشــار صــادر مــی شــود در حالــی کــه نــوع کار،
بازرســی بــر اســاس اســتانداردها و آئیــن نامــه هاســت و ارتباطــی
بــه موضــوع مشــاوره بــرای طراحــی و تولیــد نــدارد .لــذا بــا توجه
بــه ادامــه مســیر عضویــت ســازمان اســتاندارد در  IAFیــا ILAC
 ،پیشــنهاد مــی گــردد کــه هماهنگیهــای الزم بــا آن هــا انجــام
گیــرد تــا یــک برداشــت یکنواخــت مشــابه ســایر نقــاط دنیــا از
ایــن موضــوع حاصــل شــود.
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پشت صحنه آشفتگی
بازار تایر

دکتر اسکندر ستوده

رییس هیات مدیره مجتمع صنایع الستیک یزد

در کشــور مــا بســیار مهــم و اســتراتژیک اســت
کــه خوشــبختانه بــا برخــورداری از  ۱۰کارخانــه
تایرســازی ،حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.
بــا ایــن حــال در وضعیــت کنونــی ســرپا نگــه
داشــتن و ادامــه فعالیــت ایــن واحدهــای تولیــدی
کار بســیار مشــکلی اســت .در حــال حاضــر
یکــی از مهمتریــن چالشهــای ایــن صنعــت،
تامیــن مــواد اولیــه بــرای ادامــه تولیــد اســت
تــا واحدهــای تولیــدی بــا خطــر توقــف مواجــه
نشــوند.
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بــرای تامیــن مــواد اولیــه ضــروری اســت کــه تولیدکننــدگان
نقدینگــی کافــی در اختیــار داشــته باشــند .بنابرایــن در شــرایطی
کــه شــاهد تغییــرات و افزایــش نــرخ ارز هســتیم و تولیدکننــدگان
نیــز بــه ســرمایه هنگفــت بــرای ادامــه تولیــد و فعالیــت خــود نیــاز
دارنــد ،نقدینگــی بــه عنــوان مهمتریــن چالــش در ایــن صنعــت
مطــرح اســت .در ایــن بیــن قیمتگــذاری دســتوری غیرمنطقــی،
چالــش دیگــری را بــرای فعــاالن ایــن صنعــت ایجــاد کرده اســت.
حتــی اگــر قیمتگــذاری دســتوری منطقــی و مطابــق نــرخ تــورم
محاســبه شــود ،مشــکل خاصــی ایجــاد نمیکنــد؛ امــا مســاله این
اســت کــه روش غیرمنطقــی در ارتبــاط بــا قیمتگــذاری در ایــن
صنعــت اتخــاذ شــده اســت .مــا تمــام مــواد اولیــه موردنیــاز داخلی
را بــه قیمــت روز و بــا نــرخ گــران خریــداری میکنیــم و دولــت
نیــز افزایــش دســتمزد و حقــوق را در ابتــدای ســالجاری و ســال
گذشــته مصــوب کــرده ،امــا متاســفانه حــق افزایــش قیمتهــا
را بــه مــا نــداده اســت .حتــی آن میــزان افزایــش قیمتــی هــم
کــه دولــت مجــاز دانســته ،منطقــی نیســت و در چنیــن شــرایطی
در حــال حاضــر تولیــد تایــر در واحدهــای تولیــدی زیــانده شــده
اســت.
امــا بدیهــی اســت کــه نمیتــوان در طوالنیمــدت یــک واحــد
تولیــدی زیــانده را مدیریــت کــرد و بــه یقیــن ایــن واحدهــا بــه
نقط ـهای میرســند کــه نقدینگــی آنهــا کاهــش پیــدا میکنــد و
وقتــی ایــن نقدینگــی کاهــش پیــدا کنــد ،امــکان تامین مــواد اولیه
را نخواهنــد داشــت و ایــن منجــر بــه کاهــش تولیــد میشــود.
بنابرایــن قیمتگــذاری دســتوری غیرمنطقــی بــه هیــچ وجــه قابل
پذیــرش نیســت و واحدهــای تولیــد بایــد از ایــن امــکان برخــوردار
باشــند کــه بــه صــورت رقابتــی و متناســب بــا میــزان عرضــه و
تقاضــا و بــا نظــارت نهادهــای مربوطــه قیمتگــذاری کاالهــا و
تولیــدات خــود را برعهــده بگیرنــد .خوشــبختانه صنعــت تایــر در
رابطــه بــا تامیــن مــواد اولیــه از مزیــت نســبی خاصــی برخــوردار
اســت .تقریبــا ۶۵درصــد از مــواد اولیــه موردنیــاز ایــن صنعــت در
داخــل کشــور تامیــن میشــود .ایــن اقــام شــامل انــواع دودههــا،
انــواع کائوچوهــای مصنوعــی ،انــواع نخهــای مــورد اســتفاده در
تایرســازی ،اســتیل کــورد ،اســید اســتئاریک ،زینــک اوکســاید و...
از طریــق شــرکتهای داخلــی تامیــن میشــوند۳۵ .درصــد مــواد
اولیــه موردنیــاز ایــن صنعــت از کشــورهای خارجــی وارد میشــود
کــه مهمتریــن ایــن مــواد اولیــه وارداتــی کائوچــوی طبیعی اســت

و مــا بــه ناچــار همــواره بایــد ایــن نــوع کائوچــو را از کشــورهایی
ماننــد مالــزی ،ویتنــام ،تایلنــد و اندونــزی وارد کشــور کنیــم.
همچنیــن بخشــی از مــواد اولیــه شــیمیایی نیــز کــه در داخــل
تولیــد نمیشــود ،از خــارج وارد میشــود .بنابرایــن در مجمــوع بــه
دلیــل اینکــه ۶۵درصــد از مــواد اولیــه ایــن صنعــت از داخل کشــور
تامیــن میشــود ،ایــن صنعــت مزیــت نســبی و ارزش افــزوده
ویــژهای دارد و از خامفروشــی جلوگیــری میکنــد .بــا توجــه
بــه اینکــه تایــر در داخــل کشــور تولیــد میشــود ،هــر کیلوگــرم
تایــر حداکثــر یــک دالر ارزبــری دارد .در حالــی کــه اگــر تایــر را
از خــارج وارد کشــور کنیــم ،بــه ازای هــر کیلوگــرم تایــر بایــد ۴
تــا  ۵دالر پرداخــت کنیــم .بنابرایــن تولیــد تایــر در داخــل کشــور
یکپنجــم صرفهجویــی ارزی بــه همــراه دارد و از خــروج ارز از
کشــور جلوگیــری میکنــد .از طرفــی ،ایــن صنعــت اشــتغالزایی
قابلتوجهــی ایجــاد کــرده و موجــب ورود تکنولــوژی بــه کشــور
شــده و همچنیــن منجــر بــه چرخیــدن چــرخ صنعــت تایــر نیــز
میشــود .تمــام ۶۵درصــد مــواد اولیــهای کــه در داخــل کشــور
بــه تولیــد میرســد ،در ایــن کارخانههــا مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
بــا ایــن اوصــاف بــا توجــه بــه مســائل و موانعــی کــه بــه
آنهــا اشــاره شــد ،بــرای رفــع ایــن مســائل و تســهیل فعالیــت
صنعتگــران در صنعــت الســتیک و تایــر ،دولــت بایــد از صــدور
بخشــنامههای مختلــف و متعــدد جلوگیــری کــرده ،در امــور تولیــد
دخالــت نکنــد و صرفــا بــر عملکــرد آنهــا نظــارت داشــته باشــد.
بــا ایــن حــال دولــت در تمامــی امــور مربــوط بــه صنعــت تایــر
از جملــه قیمتگــذاری و توزیــع دخالــت میکنــد .ایــن رویکــرد
بــازار را آشــفته میکنــد ،بنابرایــن دولــت بایــد بــر تولیــد و توزیــع
نظــارت داشــته و اجــازه دهــد تــا واحدهــای تولیــدی بتواننــد بــا
آســودگی خاطــر بــه تولیــد و فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
هــم اکنــون در کشــورهای دنیــا مرســوم شــده کــه هــر واحــد
تولیــدی بــه ازای کاالیــی کــه تولیــد میکنــد ،موظــف اســت
بــرای نقطــه آخــر آن کاال یعنــی بــرای وقتــی کــه دوره مصــرف
آن تمــام میشــود و آســیبهایی را بــرای محیطزیســت بــه
همــراه دارد ،برنامهریــزی و چــاره اندیشــی کنــد .در صنعــت تایــر
هــم ایــن موضــوع وجــود دارد .در دنیــا راههــای مختلفــی بــرای
ایــن مســوولیت اجتماعــی فراهــم شــده اســت .یکــی از راهکارهــا
ایــن اســت کــه تایرهــای مصــرف شــده را کــه از قابلیــت روکــش

کــردن برخــوردار هســتند ،روکــش کــرده و مجــددا بــه بــازار
عرضــه میکننــد.
در مرحلــه آخــر اگــر تایــر دیگــر قابلیــت اســتفاده و مصــرف را
نداشــته باشــد ،تایــر را بازیایــی میکننــد و ایــن فرآینــد در کارخانه
ایســاتیس فــرآور الســتیک کــه در مجــاورت شــرکت یــزد تایــر
راهانــدازی شــده ،صــورت میگیــرد .در ایــن روش ،تایرهــای
ضایعاتــی را بــا مکانیزمهــا و روشهــای مختلفــی جم ـعآوری و
در ایــن کارخانــه پــودر الســتیک در اندازههــای متنــوع تولیــد و
بــه بــازار ارائــه میشــود .همچنیــن در ایــن کارخانــه کائوچــوی
بازیابــی شــده ،تولیــد میشــود کــه هــم در داخــل کشــور بــه
مصــرف میرســد و هــم بخشــی از آن بــه خــارج از کشــور
مـیرود .بنابرایــن در کشــور مــا باید تعــداد واحدهــای بازیابــی تایر
افزایــش پیــدا کنــد تــا جامعــه را از آلودگی زیســت محیطــی ایجاد
شــده بــه وســیله تایرهــای مصــرف شــده مصــون نگــه داریــم و
محیطزیســت را حفــظ کنیــم.
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بــا توجــه بــه نقــش صنعــت فــوالد درتوســعه کشــور ،تاثیــر ایــن
صنعــت در تحقــق رشــد اقتصــاد ملــی انــکار ناپذیــر اســت .در این
میــان ،شــرایط پرمخاطــره کشــور در عرصــه بیــن المللــی ،زنجیره
فــوالد را از یــک ســو بــه شــدت نســبت بــه سیاســتگذاریهای
کالن کشــور حســاس کــرده و از ســوی دیگــر ایــن زنجیــره بــا
توجــه بــه تغییــر الگــو و آرایــش جدیــدی کــه در فضــای اقتصــاد
منطقــه ای و جهانــی پدیــدار شــده ،نیازمنــد چابکــی و درایــت
افــزون تــر بــرای اســتفاده از فرصتهاســت .چالــش هــای اخیــر در
حــوزه آب و انــرژی ،تامین قطعــات ،تجهیــزات و ماشــین آالت،
مشــکالت حــوزه حمــل و نقــل و کمبــود زیرســاخت ریلــی ،صدور
بخشــنامههای محدودکننــده و مــواردی از ایــن دســت ،مصائبــی
هســتند کــه امــروز بــه دغدغه هــای کلیــدی ایــن زنجیــره تبدیل
شــده انــد و تســهیلگری دولــت ،راهــکاری امیدآفریــن و اثربخــش
بــرای رفــع ایــن دغدغــه هاســت .در ایــن میــان تعــارض هــای
بیــن دســتگاهی مانعــی اساســی بــر مســیر توســعه متوازن کشــور
اســت و ضــرورت دارد تــا بــا همگرایــی تمامــی بخــش هــا ،قفــل
هــای پیــش روی ایــن بخــش گشــوده شــوند.
طــرح مجموعــه چالــش هــا کــه سالهاســت از ســوی کارشناســان
مختلــف اعــام گردیــده و در رویدادهــا و همایــش هــای مختلــف
نیــز آســیب شناســی شــده ،نشــان از آن دارد کــه زنجیــره تولیــد و
صنعــت کشــور بــه ایــن درجــه از بلــوغ و خودآگاهــی رســیده کــه
مســائل پیــش روی خــود را بــه خوبــی مــی شناســد و در ســالی
کــه مزیــن بــه عنــوان “تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن”
اســت بــه دنبــال رفــع آنهاســت .فــوالد و صنایــع معدنــی از جملــه
بخشهــای مهــم و اثرگــذار اقتصــاد ایــران اســت کــه در شــرایط
ســخت و دشــوار کنونــی ،میتوانــد بــاری جــدی بــه لحــاظ
تامیــن ارز مــورد نیــاز از دوش کشــور بــردارد .بــر دولــت محتــرم
و خدمتگــزار اســت کــه بــا عنایــت بــه ویژگــی هــای برجســته

و خــاص ایــن زنجیــره کــه همــواره نقشــی مهــم و کلیــدی
در بازارهــای جهانــی ایفــا کــرده و مــی کنــد ،آن را بــا نگاهــی
متفــاوت ارزیابــی و از صــدور بخشــنامه هــای خلــق الســاعه کــه
عامــل تعــارض هــای قانونــی و ســردرگمی اهالــی ایــن زنجیــره
مــی شــود اجتنــاب نمایــد .چــه آنکــه زنجیــره فــوالد از دل
رویدادهــای مختلفــی کــه هــر بــار در بخشــی از ایــن ســاختار خود
برگــزار مــی کنــد بــه تشــریک مســاعی کارشناســانه رســیده و بــه
ایــن حــد از توانایــی دســت یافتــه کــه خــود ،منافــع و مصالــح ملی
را مــی شناســد و بــر اهمیــت آن اجمــاع دارد .بــی شــک الگــوی
تشــریک مســاعی در صنعــت فــوالد و صنایــع معدنــی الگویــی
قابــل تعمیــم بــه ســایر صنایــع و بخــش هــای اقتصــادی کشــور
اســت و مــی توانــد راهگشــای بســیاری از تعــارض هــای قانونــی،
بیــن دســتگاهی و درون خانــواده هــر صنعتــی باشــد.
زنجیــره فــوالد ایــران ،بــه عنــوان پیشــران اقتصادغیرنفتی کشــور،
همــواره الگوهــای بــزرگ جهانــی را پیــش روی خــود قــرار داده و
بــا بومــی ســازی آنهــا ســعی نمــوده مســیر تعالــی خــود را همــوار
ســازد .بــه عنــوان نمونــه ،مــی تــوان بــه الگــوی کشــور چیــن
اشــاره کــرد کــه بزرگتریــن تولیدکننــده فــوالد در جهــان و یکــی
از بزرگتریــن اقتصادهــای دنیاســت .دولــت ایــن کشــور امــا در
برخــورد بــا صنعــت فــوالد و زنجیــره تامیــن آن ،نگاهــی بســیار
حســاس و دقیــق دارد و ســعی مــی کنــد از هرگونــه تعــارض و
ابهــام کــه حساســیت کل زنجیــره را بــه دنبــال دارد بــر حــذر
باشــد؛ چــه آنکــه زنجیــره تولیــد ایــن صنعــت ،وابســته بــه صنایع
و معــادن باالدســت بــوده و وابســتگی کامــل بــه تولیــد مــواد اولیه
همچــون ســنگ آهــن و زغالســنگ ،کک و الکتــرود داخــل دارد
و سیاســتگذاریهایی کــه در حــوزه مــواد اولیــه و تولیــد واحدهــای
ســنگآهن ،زغالســنگ و کک دارنــد؛ از مباحــث تعرفــهای
و مالیاتــی صــادرات و واردات مــواد اولیــه و محصــوالت نهایــی

گرفتــه تــا ورود دولــت بــه تنــاژ تولیــد بخشهــای فعــال در
زنجیــره ،همگــی مبتنــی بــر حمایــت از ثبــات و دوام تولیــد اســت.
دولــت چیــن بــرای برقــراری تعــادل در زنجیــره حتــی زمانــی بــه
نــوع بهــره بــرداری از ظرفیــت واحدهــای تولیــدی از ابتــدا تــا
انتهــای زنجیــره نیــز ورود میکنــد تــا مبــادا قــدرت و توانایــی
یــک شــرکت باعــث شــود بخشهــای ضعیــف زنجیــره حــذف
شــده یــا بــه واســطه واردات یــک کاال در یــک مقطــع ،صنایــع
داخلــی آنهــا آســیب دیــده یــا صــادرات بیرویــه یــک محصــول
میانــی نظیــر کک ،بــه تولیدکننــدگان داخلــی آســیب وارد ســازد.
بارهــا بــه عینه دیــده شــده ،در مقاطعــی کــه تولیدکننــدگان فوالد
ایــن کشــور دچــار مشــکل میشــوند ،اقدامــات بینظیــری را
بهطــور جــدی در حمایــت از صنایــع فــوالد خــود در مقابــل برخــی
از دیگرکشــورهای دنیــا ،اعمــال میکنــد و ایــن نشــان از همــان
درجــه از بلــوغ و ســازمان یافتگــی دارد کــه از دل زنجیــره بــزرگ
فــوالد آن کشــور برآمــده و حمایــت تمــام قــد قوانیــن و ســاختار
دولتــی را نیــز بــه همراهــی خــود فراخوانــده اســت.
در ایــن میــان هرچنــد حمایــت تمــام قــد از صنایــع کوچــک و
متوســط الــزام آور و بااهمیــت اســت ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه
صنایــع بــزرگ موتــور محرکه اقتصــاد کشــورها و پیشــران حرکت
صنعتــی و رشــد اقتصــادی آنهــا هســتند .صنعــت فــوالد ایــران
در ســنوات گذشــته همــواره توانســته تحــوالت عمیقــی را تجربــه
کنــد کــه دامنــه آن ،از بومیســازی قطعــات و تجهیــزات مــورد
نیــاز خطــوط تولیــدی گرفتــه تــا مــواد اولیــه و فناوریهــای مــورد
نیــاز بــرای تولیــد انــواع ورقهــای فــوالدی کشــیده شــده اســت.
نتیجــه ایــن حرکــت رو بــه رشــد صنعــت فــوالد کشــور طــی
ســالهای گذشــته ،جلوگیــری از واردات و ارزبــری بــرای تامیــن
نیــاز خطــوط تولیــدی و حتــی ارزآوری بــرای تامیــن نیازهــای
ارزی دیگــر تولیدکننــدگان و کارخانههــای تولیــدی بــوده اســت.
فوالدمبارکــه در ســال گذشــته ،قــدم اول خــود در گام دوم انقــاب
را بــا ســرمایهگذاریهای بزرگــی همچــون ســرمایه گــذاری 40
هــزار میلیــارد تومانــی در پــروژه های کارگروه پیشــرانان پیشــرفت
ایــران اســامی کــه از دهــه فجــر ســال گذشــته در مــدار احــداث
قــرار گرفتــه محکــم برداشــت .هــدف بزرگتر امــا ،ســرمایه گذاری
هــای زیــر بنایــی اســت کــه در زمینههــای مختلــف ،ماننــد تأمین
زیرســاختها ،تکمیــل زنجیــره تولیــد ،توســعه متــوازن و پایــدار،
بــه وســعت ایــران برنامــه ریــزی شــده اســت.
ایــن ورود محکــم امــا موانعــی جــدی پیــش روی خــود دارد.
تجربــه فوالدمبارکــه در ایــن مســیر نشــان داده کــه تعــارض های
بیــن دســتگاهی مانعــی جــدی پیــش روی توســعه کشــور اســت.
در شــرایطی کــه وزارت نیــرو بــه دلیــل کمبــود نیــروگاه و تامیــن
انــرژی از صنایــع بــزرگ دعــوت بــه همــکاری مــی کنــد؛ وزارت
نفــت مــی توانــد بــا تامیــن گاز نیــروگاه و ســازمان محیطزیســت
براســاس اســتانداردهای خــود مــی توانــد احــداث نیــروگاه را مــورد
پایــش قــرار داده و مجــوز فعالیــت را صــادر کنــد .همچنیــن وزارت
راه ،مسیرســرمایهگذاری را در تامیــن زیرســاخت حملونقــل و

توســعه نــاوگان ریلــی بــرای شــرکت هــای پیشــرویی ماننــد
فــوالد مبارکــه کــه امــکان ســرمایه گــذاری هــای کالن و اثرگذار
را دارنــد ،همــوار ســازد.
مســاله دیگــر درک درســت شــرایط فعلــی بــازار زنجیــره فــوالد
اســت کــه چنــد ماهــی اســت بــه دنبــال رکــود جهانــی ،جنــگ
روســیه و اوکرایــن و سیاسـتهای بازیگــران اصلــی مثــل چیــن،
رونــد نزولــی داشــته و بــا یــک رکــود نســبی مواجــه اســت و
تحلیــل هــا و پیــش بینیهــا حکایــت از تــداوم ایــن رونــد دارد
و لــزوم هماهنگــی بیشــتر سیاســتگزاران و فعــاالن زنجیــره تولیــد
فــوالد در ایــن شــرایط را مــی طلبــد .لــذا بیــش از هــر زمــان
دیگــر مــی بایســت از تصمیمــات دفعــی و بــر هــم زننــده نظــام
کاری شــرکت هــای فعــال در زنجیــره پرهیــز نمــود و بــا حمایــت
هــای هدفمنــد شــرایط را بــه منظور تــداوم رونــد تولیــد در زنجیره
فــوالد فراهــم کــرد .جلوگیــری از واردات محصــوالت فــوالدی،
حمایــت در جهــت صــادرات محصــوالت نهایــی و برقــراری
تعــادل در تنظیــم مجــدد قیمــت هــا از ســنگ آهــن و کنســانتره
در باالدســت تــا انتهــای زنجیــره بــر اســاس نســبت هــای منطقی
و کارشناســی شــده از مــواردی اســت کــه مــی بایســت مــد نظــر
قــرار گیــرد کــه منافــع همــه فعــاالن زنجیــره را از تولیــد کننــده تا
مصــرف کننــده نهایــی در بــر خواهــد داشــت.
صنایــع بــزرگ و پیشــران کشــور ،بویــژه زنجیــره بــزرگ صنعــت
فــوالد ،سالهاســت کــه ایــن تعــارض هــا را مــی شناســند و از آن
ســخن گفتــه انــد .تعــارض هــای قانونــی و اجرایــی کــه بی شــک
بــا تشــریک مســاعی در دســتگاه های باالدســت مســیر پیشــرانی
صنایــع بــزرگ ،در تامیــن زیرســاخت هــا را میســر و راه توســعه
کشــور را همــوار خواهــد کــرد.
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دســتیابی بــه رشــد و توســعه اقتصــادی بــه بســتری بــا ثبــات و
زیرســاختهای اقتصــادی و اجتماعــی نیــاز دارد .عــاوه بــر آن
اهمیــت وجــود نهادهــای اقتصــادی غیردولتــی بــه منظــور بهبــود
عملکــرد بخــش خصوصــی قابــل کتمــان نیســت .تشــکلهای
اقتصــادی از جمــع شــدن افــراد بــا اهــداف و منافــع مشــترک
کــه در یــک حــوزه تخصصــی فعالیــت داشــته و دارای شــخصیت
حقوقــی مســتقل و غیروابســته بــه دولــت هســتند ،تشــکیل
میشــود.
تشــکلها بــه عنــوان یــک حلقــه قــوی بیــن دولــت و فعــاالن
اقتصــادی نقــش کلیــدی بــه عهــده دارنــد .ایــن نهادهــای
غیردولتــی از ایــن توانمنــدی برخــوردار هســتند کــه حضــور قــوی
در مراجــع تصمیمگیــری دولتــی داشــته باشــند و بــا شناســایی
موانــع مختلــف فعالیتهــای اقتصــادی و تجــاری در رفــع آنهــا
و بهبــود قوانیــن و مقــررات مؤثــر واقــع شــوند .بــه همــان انــدازه
کــه یــک تشــکل قویتــر و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا اعضــا داشــته
باشــد ،بــه همــان انــدازه در حمایــت از ذینفعــان و اثرگــذاری در
تصمیمهــا و سیاســتگذاریها نیــز قدرتمندتــر خواهــد بــود .در
واقــع یــک تشــکل اقتصــادی فعــال بــا آگاهــی از وضعیــت کالن
اقتصــادی کشــور و اشــراف بــه مســائل و مشــکالت اعضــای
خــود ،بســتههای پیشــنهادی مناســب و جامعــی را بــه دولــت
و ســایر نهادهــای سیاســت گــذار ارائــه مینمــوده و در بهبــود
فضــای کســب و کار تاثیرگــذار اســت.
در اقتصادهــای دولتمحــور کــه فعالیتهــای بخــش خصوصــی
و حتــی قیمتگــذاری کاالهــا و خدمــات غالبــ ًا بــا دخالــت
مســتقیم دولــت صــورت میگیــرد و در نتیجــه محیــط مناســب
کســبوکار و پیــش نیازهــای رقابــت بــرای فعالیــت اقتصــادی
آزادانــه وجــود نــدارد ،نقــش تشــکلها پررنگتــر میشــود .در
واقــع ایــن تشــکلها هســتند کــه از طریــق جــذب نیروهــای
متخصــص و انجــام مطالعــات علمــی میتواننــد بــر بهــرهوری
بخشهــای مــورد نظــر بیافزاینــد .کشــورهای توســعهیافته

توانســتهاند بــا بهرهگیــری از تــوان بخشهــای غیردولتــی،
نظــام رقابــت کامــل را بیــن تشــکلها ایجــاد کــرده و بــا اســتفاده
از روشهــا و شــیوههای نویــن ،سیاســتهای کالن حاکمیــت
را دریافــت و راهکارهــا و برنامههــای اجرایــی را در حوزههــای
مختلــف ارائــه کننــد.
وظیفــه حاکمیــت فراهــم کــردن محیــط مســاعد و باثبــات بــرای
فعالیتهــای بخــش خصوصــی اســت .یکــی از راههــای ایــن
بسترســازی ،حمایــت و تقویــت تشــکلها در تصمیمســازی و
کاهــش فاصلــه میــان دولــت و بخــش خصوصــی اســت .هــر چند
اهمیــت تشــکلها در کشــور را میتــوان از وجــود قوانیــن مصــوب
در ایــن حــوزه از جملــه قانــون بهبــود مســتمر فضای کســب و کار
مشــاهده کــرد ،لکــن بــه دلیــل اجــرای ناقــص اصــل  ۴۴قانــون
اساســی بدنــه دولــت بــزرگ مانــده و دخالــت در فعالیتهــای
بخــش خصوصــی همچنــان ادامــه دارد .از ســوی دیگــر دولــت از
ظرفیــت تشــکلها در سیاس ـتگذاریهایی کــه ارتبــاط مســتقیم
بــا فعــاالن اقتصــادی دارد بــه نحــو شایســته اســتفاده نمیکنــد.
ایــن گونــه بــه نظــر میرســد هیــچ نهــادی ماننــد تشــکلها و
اتحادیههــا نمیتواننــد در سرنوشــت اقتصــادی خــود و کشــور
مؤثــر باشــند چــرا کــه آنهــا برآمــده از بطــن اقتصــاد هســتند و بــا
پوســت و اســتخوان مشــکالت را لمــس میکننــد و میتواننــد
در بهبــود شــاخصهای مهــم اقتصــادی ازجملــه کســبوکار،
رقابتپذیــری ،تــابآوری ،آزادی اقتصــادی و مالکیــت معنــوی
تاثیرگــذار باشــند .مشــکالتی کــه در حــال حاضــر دامنگیــر
کشــور شــده و اجمــاع همگانــی بــرای حــل آنهــا الزم اســت.
دولــت بایســتی شــرایط مشــارکت تشــکلها در زمینههــای
مختلــف از جملــه تدویــن قوانیــن و مقــررات ،ایجــاد و توســعه
شــبکههای کس ـبوکار و تقویــت ارتبــاط فعــال ایــن تشــکلها
بــا نهادهــای رســمی تســهیل کنــد.
در حــال حاضــر کــه وضعیــت اقتصــاد ایــران بســیار حســاس و
شــکننده اســت و ایــن وضعیــت حمایــت و تفویض امــور به بخش
خصوصــی بــه ویــژه تشــکلها بهدلیــل انعطافپذیــری بســیار
بــاالی آنهــا میتوانــد در اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــه گــذر از
ایــن بحــران کمــک کنــد .بــه نظــر میرســد در شــرایط کنونــی
بهتریــن شــیوه تکیــه بــر توانمندیهــای بخــش خصوصــی و بــه
ویــژه تشــکلها و ایجــاد بســتر گفتگــو و تعامــات بینالمللــی از
طریــق آنهــا اســت .از ســوی دیگــر دولــت نیــز موظــف اســت بــا
حــل مشــکالتی کــه خــارج از تــوان و حیطــه فعالیــت تشــکلها
بوکارها فراهــم کنــد.
اســت فضــای مســاعد را بــرای کسـ 

میزگرد

15

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

از مهاجرت بازرسان
تا قربانی شدن عدالت!

16

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
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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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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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 FFSارزیابی قابلیت سرویس دهی
چیست؟

ارزیابــی قابلیــت ســرویس دهــی  FFSبــه معنــای ارزیابــی دقیــق عیــوب و
تخریبــات موجــود بــر روی تجهیــز بــا توجــه بــه نــوع ،وســعت و محــل تخریــب و
همچنیــن هندســه ،خــواص مکانیکــی ،بارهــای اعمالــی و … مربــوط بــه تجهیــز و
متعاقبـاً بررســی مجــدد توانایــی تجهیــز در حفــظ یکپارچگــی مکانیکــی و گهــگاه
بدســت آوردن عمــر باقیمانــده آن اســت.
گســترش عیــب خطــوط جــوش و در پــی آن نشــت و وقــوع انفجــار در مخــزن
ضایعــات نفتــی پاالیشــگاه تهــران نمونــهای بســیار مناســب و عملــی بــرای
توصیــف اهمیــت ارزیابــی قابلیــت ســرویس دهــی بــر روی مخــازن تحــت فشــار
و ذخیــره میباشــد.

تجهیــزات تحــت فشــار در صنایــع مختلــف از جملــه نفــت،
گاز ،پتروشــیمی و نیروگاهــی در معــرض بــازه گوناگونــی از
مکانیزمهــای تخریــب حیــن بهــره بــرداری و عیــوب بــه جــا
مانــده از مرحلــه ســاخت هســتند .ایــن عیــوب و تخریبــات عمومــا
بــر اثــر بارهــای اعمالــی ،شــرایط خورنــده محیــط و یــا ترکیبــی از
هــر دو علــت بــا گــذر زمــان تشــدید شــده و گهــگاه منجــر بــه
نشــت مــواد شــیمیایی و آتــش زا و عواقــب بعــدی میشــوند.
مدیــران و صاحبــان صنایــع بــه صــورت روزمــره در معــرض ایــن
ســوال مهــم قــرار دارنــد کــه چــه تمهیداتــی بــرای عیــوب ایجــاد
شــده میبایســت در نظــر گرفــت .در مواجــه بــا چنیــن ســوالی
ســادهترین راه حــل ،انجــام تعمیــرات و برطــرف نمــودن عیــب
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بــدون توجــه بــه ابعــاد و شــدت آن اســت .امــا چنیــن راه حلــی در
عمــل بــا مشــکالت بیشــماری از جملــه محدودیــت تامیــن مــواد
اولیــه جهــت تعمیــرات ،محدودیتهــای عملیاتــی و مشــکالت
ناشــی از وقفــه در تولیــد و… روبــرو میشــود .همچنیــن مشــکل
مهــم دیگــر ایــن اســت کــه حتــی در ایــن راه حــل نیــز میبایــد
معیــاری بــرای حــد تعمیــرات در نظــر گرفــت .بــه عنــوان مثــال
میبایســت مشــخص شــود کــه چــه مقــدار کاهــش ضخامــت
بــه تعمیــر نیــاز دارد.
راه حــل دیگــر مواجــه بــا عیــوب و تخریبــات بــر روی تجهیــزات
فرآینــدی کــه مقبولیــت فنــی و بیــن المللــی دارنــد ،انجــام
ارزیابیهــای قابلیــت ســرویس دهــی  FFSو تعییــن بــازه زمانــی

کاری ایمــن یــا بازنگــری در شــرایط کاری و عملیاتــی
 )Rating/Deratingو یــا در نهایــت انجــام تعمیــرات در صــورت
نیــاز اســت.
همانگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد ،بــازه گســتردهای از عیــوب و
بــه ویــژه عیــوب حیــن بهرهبــرداری بــر روی تجهیــزات تحــت
فشــار اثــر گذاشــته و موجــب تخریــب آنهــا میشــوند .ایــن
عیــوب و تخریبــات عمومــا از منظــر وســعت ،محــل وقــوع،
ســرعت پیشــرفت ( )Degradation rateو شــکل ظاهــری
( )Morphology of damageدر ارزیابیهــای قابلیــت ســرویس
دهــی دارای اهمیــت هســتند.
عــاوه بــر خصوصیــات تخریــب کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،عامل
مهــم دیگــر در ارزیابیهــای قابلیــت ســرویس دهــی شــرایط
طراحــی ،ســاخت و عملیاتــی تجهیــز مــورد نظــر اســت .از عوامــل
مهــم طراحــی میتــوان بــه کــد و اســتاندارد ســاخت تجهیــز،
مقــدار مجــاز خوردگــی ( ،)Corrosion allowanceماده ســاخت
( ،)material of constructionحداکثــر فشــار کاری مجــاز
(،)Maximum Allowable Working Pressure ,MAWP
وجــود یــا عــدم وجــود عملیــات حرارتــی پــس از جوشــکاری
( )Post Weld Heat Treatment , PWHTو… اشــاره نمــود.
در خصــوص عوامــل موثــر در مرحلــه ســاخت میتــوان بــه دقــت
فرآیندهــای کنتــرل کیفــی ،چگونگــی مواجــه بــا گزارشــات عــدم
تطابــق ( )Non Conformance Report, NCRو… اشــاره
نمــود .از منظــر شــرایط عملیاتــی پارامترهایــی همچــون حداکثــر/
حداقــل دمــای کاری ،حداکثــر فشــار عملیاتــی و تســت فشــار،
وجــود یــا عــدم وجــود تنشهــای حرارتــی یــا مکانیکــی ســیکلی،
چگونگــی پایــش و مدیریــت پارامترهــای مهــم بهــره بــرداری
موثــر در یکپارچگــی ( )IOWو … اشــاره نمــود.
(Re-

ارزیابی قابلیت سرویس دهی  FFSچیست؟
همانگونــه کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد ،بهتریــن روش
مواجــه بــا عیــوب و تخریبــات حیــن بهــره بــرداری و یــا ســاخت،
انجــام ارزیابیهــای دقیــق بــر روی آنهــا و ارزیابــی مجــدد
قابلیــت تجهیــز در حفــظ یکپارچگــی مکانیکــی آنهــا اســت.

از میــان چندیــن اســتاندارد و دســتورالعمل موجــود ،اســتاندارد
 API579بــه علــت اعتبــار موسســه ،دربرگیــری بســیاری از
تخریبــات (همچــون کاهــش ضخامــت ،تــرک خوردگــی،
آســیبهای مکانیکــی و…) ،عــدم محدودیــت در نــوع تجهیــز
یــا مــاده ســاخت تجهیــز و همچنیــن قابلیــت ارائــه عمــر باقیمانده
بــرای بســیاری از انــواع تخریبــات (بــر خــاف اســتانداردهایی
همچــون  )ASME B31G, DNV RP F101از مقبولیــت و کارایــی
فراوانــی در خصــوص ارزیابیهــای  FFSبرخــوردار اســت و لــذا
در مطلــب ارائــه شــده تمرکــز بــر تواناییهــای ایــن اســتاندارد
میباشــد .مطابــق دســتورالعمل کلــی ایــن اســتاندارد ،ارزیابیهــای
قابلیــت ســرویس دهــی در ســه ســطح قابــل انجــام هســتند.
درصورتیکــه مطابــق محاســبات انجــام شــده تجهیــز قابلیــت
تحمــل شــرایط کاری را نداشــته باشــد آنــگاه میتــوان ســطح
ارزیابــی را افزایــش داد (ارزیابــی بــا دقــت بیشــتر کــه البتــه عموما
نیازمنــد جزییــات و محاســبات بیشــتر اســت) ،شــرایط عملیاتــی
تجهیــز را تغییــر داد (بــه عنــوان مثــال کاهــش دمــا یــا حداکثــر
فشــار کاری) و یــا اعمــال تعمیــرات و بازیابــی خــواص مکانیکــی
تجهیــز را در دســتور کار قــرار داد .شــکل زیــر مراحــل انجــام
ارزیابیهــای قابلیــت ســرویس دهــی  FFSرا بر اســاس اســتاندارد
 API579نشــان میدهــد .هرچنــد در حالــت کلــی انجــام ایــن
مراحــل ،عمومــا بخشهــای تفکیــک ناپذیــر ارزیابیهــای FFS
بــدون در نظــر گرفتــن دســتورالعمل یــا اســتاندارد آن نیــز هســتند.

بــرای انجــام ارزیابــی قابلیــت ســرویس دهــی  FFSمطابــق
ایــن اســتاندارد و البتــه دســتورالعملهای دیگــر ،میبایســت بــه
اطالعــات زیــر دسترســی کامــل داشــت:
اطالعات مربوط به مکانیزم تخریب
اولیــن قــدم در جهــت انجــام ارزیابیهــای  FFSدرک صحیــح
مکانیــزم تخریــب و مراجعــه بــه قســمت مــورد نظــر در اســتاندارد
اســت .مطابــق نســخه  2021ایــن اســتاندارد ،مکانیــزم هــا یــا
مورفولوژیهــای تخریــب زیــر قابلیــت ارزیابــی توســط ایــن
اســتاندارد را دارد.
انجــام بازرســی /آزمایــش و اســتخراج دادههــای
تخریــب
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مطابــق دســتورالعملها و مراحــل ارائــه شــده در هــر بخــش،
اطالعــات مشــخصی جهــت انجــام ارزیابــی مورد نیــاز وجــود دارد.
دقــت و حجــم مــورد نیــاز ایــن دادههــا عمومــا بــا افزایــش ســطح
ارزیابــی افزایــش مییابــد .بــه عنــوان مثــال ،شــکل زیــر نحــوه
ثبــت اطالعــات ضخامــت ســنجی جهــت ارزیابــی یــک مخــزن
اســتوانهای را بــرای خوردگــی عمومــی نشــان میدهــد.
دسترسی به اطالعات طراحی و بهره برداری
ســومین دســته از اطالعــات مــورد نیــاز جهــت انجــام ارزیابــی
قابلیــت ســرویس دهــی  FFSاطالعــات طراحــی همچــون مــاده
ســاخت ،تنــش تســلیم و اســتحکام نهایــی شکســت ،چقرمگــی
شکســت و… میباشــد .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن
اطالعــات میبایــد بــر اســاس اســناد و گواهینامههــای مــواد
ســاخت و شــرایط عملــی مــاده در دســترس باشــد و در برخــی
مــوارد اســتفاده از اعــداد موجــود در اســتانداردها بــه جــای اعــداد
واقعــی و آزمایشــگاهی مــاده ســاخت ،راهگشــای کار نخواهــد بود.
همچنیــن در دســترس بــودن اطالعــات عملیاتــی /تعمیراتــی
همچــون ســابقه تعمیــرات ،انجــام یــا عــدم انجــام عملیــات
حرارتــی بعــد از جوشــکاریهای تعمیراتــی ،حداکثر/حداقــل دمــا و
یــا فشــار کاری و مقایســه آن بــا مقادیــری چون  MAWPبدســت
آمــده از محاســبات ،جهــت انجــام  DERATINGدر صــورت نیــاز
شــایان توجــه میباشــد.
استانداردهای انجام ارزیابیهای  FFSکدامند؟
اســتانداردها و دســتورالعملهای متفاوتــی بــرای ارزیابیهــای
قابلیــت ســرویس دهــی وجــود دارد کــه در زیــر بــه اختصــار بــه
هریــک از آنهــا اشــاره میشــود.
استاندارد API579
خصوصیــت ویــژه ایــن اســتاندارد دربرگیــری طیــف گســتردهای
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از مکانیزمهــای تخریــب ،عــدم محدودیــت در متریــال ســاخت
و همچنیــن نــوع تجهیــز و ارائــه عمــر باقیمانــده بــرای بســیاری
از مرفولوژیهــای تخریــب از جملــه انــواع خوردگــی اســت.
ارزیابیهــا در ایــن اســتاندارد در ســه ســطح مقدماتــی تــا پیشــرفته
انجــام میشــوند .ایــن ســه ســطح بــه اختصــار بــه قــرار زیــر
میباشــند:
ســطح یــک :ایــن ســطح بــرای اســتفاده بازرســان در ســایت و
تصمیــم گیــری ســریع طراحــی شــده و بــه حداقــل اطالعــات
نیازمنــد اســت.
ســطح دو :ایــن ســطح بــرای مهندســان مجــرب طراحــی شــده
اســت ،هرچنــد در آن کمــاکان محاســبات اطالعــات مــورد نیــاز
ســاده میباشــد.
ســطح ســه :ایــن ســطح بــرای متخصصــان بــا ســابقه کار و دانش
گســترده در خصــوص ارزیابیهــای  FFSطراحــی شــده اســت و
نیازمنــد اطالعــات بســیار و آنالیزهــای نــرم افــزاری و کامپیوتــری
میباشــد.
در خصــوص ســطوح ارزیابــی ،در تمامــی روشهــا ذکــر ایــن نکته
حائــز اهمیــت اســت کــه ســطوح پایینتــر ســخت گیرانهتــر از
ســطوح باالتــر میباشــند .بنابرایــن چنانچــه عیبــی در ســطوح
پاییــن قابــل قبــول و پذیــرش شــناخته شــود ،تجهیــز بــی تردیــد
در دوره کاری مــورد نظــر کاربــری ایمــن دارد .چنانچــه عیبــی در
ســطوح پاییــن قابــل قبــول شــناخته نشــود ،بــا افزایــش ســطح
ارزیابــی ،ســهولت ارزیابــی و میــزان محافظــه کاری محاســبات
همزمــان کاهــش یافتــه و لــذا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در
ســطح باالتــر همــان عیــب مــورد تاییــد قــرار گیــرد.
استاندارد BS7910
ایــن اســتاندارد جهــت ارزیابــی عیــوب در ســازههای فلــزی و در
بــازه کاربــری گســتردهای ،فراتــر از نفــت و گاز ،طراحــی شــده
اســت .از منظــر مکانیزمهــا و مورفولوژیهــای تخریــب پوشــش

داده شــده ،میتــوان گفــت اســتاندارد  BS7910گســتردگی
اســتاندارد  579 APIرا نــدارد ،هرچنــد بــازه نســبتا مناســبی از
تخریبــات را پوشــش میدهــد .هماننــد روش  APIدر اینجــا نیــز
محدودیتهــای اندکــی در خصــوص متریــال و تجهیــزات وجــود
دارد .در حالــت کلــی ارزیابیهــای شکســت در ایــن اســتاندارد در
ســه ســطح انجــام شــده اســت کــه ســطح اول ســادهترین و در
عیــن حــال محافظهکارتریــن دســتورالعمل ارزیابی را دارد و ســطح
 3دقیقتریــن و واقعبینانهتریــن دســتورالعملهای ارزیابــی را در
بــر میگیــرد .در مقایســه بــا اســتاندارد  APIمیتــوان گفــت کــه
اســتاندارد  BS7910در هــر ســطح بــرای مهندســان و متخصصان
بــا تجربــه در حــوزه  FFSطراحــی شــده اســت.
استاندارد G.ASME B31
ایــن اســتاندارد جهــت ارزیابــی خوردگــی عمومــی و موضعــی
خطــوط لولــه طراحــی شــده اســت .مطابــق بخــش ،Scope
ایــن اســتاندارد قابلیــت اعمــال بــر تمامی خطــوط لولــه و پایپینگ
خطــوط انتقــال زیرمجموعــه اســتانداردهای  ASME B31را دارا
میباشــد .از جملــه محدودیتهــای جــدی ایــن روش مــی تــوان
بــه عــدم دخالــت ســرعت خوردگــی در محاســبات اشــاره نمــود.

در ایــن اســتاندارد ،ارزیابــی در چهــار ســطح  0تــا  3و بــا ترتیــب
افزایــش محاســبات و کاهــش محافظــه کاری آنهــا همــراه
میباشــد.
استاندارد DNV RP F101
ایــن اســتاندارد نیــز بــرای ارزیابــی خوردگــی خطــوط لولــه ســاخته
شــده از فوالدهــای کربنــی طراحــی شــده اســت .مطابق اســتاندارد
قبــل ،در ایــن روش نیــز اثــر ســرعت خوردگــی در نظــر گرفتــه
نشــده و میبایســت تمهیداتــی لحــاظ گــردد کــه خوردگیهــای
آتــی متوقــف گردنــد .روشهــای بــکار رفتــه در ایــن متــد بــه
عنــوان مرجــع در بخشهــای مربوطــه در اســتاندارد  BS7910نیــز
اســتفاده شــدهاند.
همانگونــه کــه اجمــاال بررســی شــد ،ارزیابــی قابلیــت ســرویس
دهــی  FFSمجموعــه گســتردهای از دانــش فنــی ،نــرم افــزار و
تجربیــات عملیاتــی و میدانــی را مطالبــه مینمایــد ،بــه طوریکه در
صــورت فقــدان یکــی از ایــن عوامــل نتایــج بدســت آمــده از ایــن
ارزیابیهــا بــه شــدت در معــرض تردیــد قــرار خواهــد گرفــت.
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بازرسی مبتنی
) (RBIبر ریسک
چیست؟
بــه عنــوان یــک قانــون کلــی میتــوان گفــت کــه  ٪۹۰خطــرات در
فرایندهــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی در  ٪۱۰تجهیــزات آنهــا نهفتــه
اســت و لــذا شناســایی دقیــق ایــن تجهیــزات بــرای مدیــران و مالــکان
مجتمعهــا از اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت.
از منظــر نخســت ،بــا شناســایی ایــن تجهیــزات پرخطــر ،فعالیتهــای
بازرســی و نگهــداری و تعمیــرات بیشــتر بــر روی آنهــا متمرکــز شــده
و ایــن فعالیتهــا بــرای ســایر تجهیــزات ( ٪۹۰کــم خطــر) کاهــش
مییابــد کــه نتیجــه آن کاهــش قابــل توجــه هزینههــای مســتقیم و
غیــر مســتقیم نگهــداری و تعمیــرات میباشــد .منظــور از هزینههــای
مســتقیم هزینههــای مربــوط بــه تامیــن تجهیــزات مــواد و پرســنل الزم
بــرای انجــام بازرســی/تعمیرات و نگهــداری میباشــد .هزینههــای
غیــر مســتقیم میتوانــد طیــف گســتردهای را در بــر گیــرد ،امــا یکــی
از مهمتریــن ایــن هزینههــا ،مبحــث عدم/کاهــش تولیــد ناشــی از
دوره تعمیــرات اســت کــه چنیــن هزینههایــی عمومــا چندیــن برابــر
هزینههــای مســتقیم میباشــد.
دومیــن دلیــل اهیمــت شــناخت تجهیــزات پــر خطــر ،بحــث کاهــش
و مدیریــت ریســک میباشــد کــه انجــام غیــر فنــی و غیــر دقیــق
آن عمومــا هزینههــای کالنــی را بــرای صاحبــان صنایــع ایجــاد
مینمایــد .در نقطــه مقابــل امــا بــا شناســایی دقیــق خطــر شــاید بتــوان
بــا هزینههــای پاییــن (بــه عنــوان مثــال بــا اعمــال یــک پوشــش
محافــظ خوردگــی بــه تجهیــز و یــا افــزودن یــک شــیر قطــع جریــان در
شــرایط اضطــراری بــه قســمتی از لولــه) مقــدار خطــر را بــه گونــه قابــل
توجهــی کاهــش داد .همچنیــن بــا شناســایی کمــی خطر و بهینهســازی
بازههــای تعمیــرات اساســی ســاالنه بــر اســاس آنالیــز ریســک امــکان
کاهش/توقــف تولیــد ناشــی از خرابیهــا ()Business Interruption
بــه مقــدار زیــادی کاهــش مییابــد.
بازرســی مبتنــی بــر ریســک ( )RBIفرآینــدی اســت کــه در آن مقــدار
خطــر تجهیــزات مشــخص شــده و امکانــات بازرســی بــر ایــن تجهیزات
متمرکــز میشــود .مفهــوم خطــر از منظــر فنــی بــه عنــوان حاصــل
ضــرب احتمــال شکســت در نتیجــه شکســت شــناخته میشــود کــه
در آن بخــش احتمــال تخریــب معطــوف بــه مکانیزمهــای تخریــب و
خوردگــی بــوده و بخــش نتایــج تخریــب پارامتــری از مــواد شــیمیایی
درون تجهیــز و انــواع حــوادث ناشــی از آن همچــون انفجــار ،نشــت مواد
ســمی ،توقــف تولیــد و هزینههــای تعمیراتــی آن میباشــد.

Risk= Probability Of Failure (POF) * Consequence Of
)Failure (COF
بازرســی مبتنــی بــر ریســک ( )RBIبــه ســه روش کیفــی
( ،)Qualitativeکمــی ( )Quantitativeو نیمــه کمــی (Semi-
 )Quantitativeقابــل انجــام بــوده کــه هــر یــک مزایــا و معایــب
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خــود را دارا میباشــند.
در ایــن روش بــا شناســایی دقیــق مکانیزمهــای تخریــب فعــال و شــدت
آنهــا و همچنیــن محاســبه نتایــج حاصــل از نشــت احتمالــی ،تجهیزات

پرخطــر شناســایی و رتبهبنــدی شــده و بیشــترین منابــع موجــود از
جملــه منابــع بازرســی ،تعمیراتــی و ایمنــی بــه گون ـهای هدفمنــد بــر
آنهــا اختصــاص مییابــد.
از منظــر بازرســی عــاوه بــر تمرکــز منابــع بازرســی بــر تجهیــزات بــا
بیشــترین مقــدار خطــر ،بــا توجــه بــه مشــخص شــدن مکانیزمهــای
خرابــی فعــال و شــدت آنهــا ،بازههــای زمانــی بهینــه بازرســی،
روشهــای موثــر و نویــن بــر شناســایی مکانیزمهــا نیــز تعییــن
میگــردد .در مرحلــه بعــد محلهــای حســاس تجهیــزات از منظــر
تخریــب شناســایی و بــر روی نقشــههای مربــوط معیــن میشــوند.
خروجــی دیگــر انجــام بازرســی بــر مبنــای ریســک دســتورالعمل
کاهــش خطــر شــامل ارائــه پیشــنهادهای انتخــاب مــواد و یــا تزریــق
بازدارندههــای خوردگــی بــرای کاهــش شــدت تخریــب ،اصــاح
سیســتم پایــش خوردگــی و پارامترهــای فراینــدی جهــت پایــش موثرتر
تجهیــزات و یــا راهکارهایــی جهــت اصــاح تجهیــزات هشــداردهنده
نشــت ،تجهیــزات ایمنــی و یــا تغییــرات فراینــدی نیــز میباشــد.
سیســتم بازرســی مبتنــی بــر ریســک ،بــر اســاس ارزیابــی ریســک،
روشهــای بازرســی مناســب و فواصــل زمانــی صحیــح انجــام ایــن
روشهــا را پیشــنهاد میدهــد .بــدون اســتفاده از بازرســی بــر مبنــای
ریســک و بــا اســتفاده از روشهــای ســنتی بازرســی ،کوتاهتــر کــردن
فاصلــه زمانــی بازرسـیها ،در ابتــدا میــزان ریســک را کاهــش میدهــد.
ولــی در صورتــی کــه فاصلــه زمانــی بازرسـیها بیــش از حــد کــم شــود،
ممکــن اســت ریســک افزایــش یابــد؛ یعنــی انجــام بازرســی بیشــتر
همیشــه بــه معنــای کاهــش ریســک نیســت .بلکــه رخ دادن مــواردی
ماننــد امــکان بــروز اشــتباه و یــا حتــی صدماتــی کــه بــه تجهیــز در
زمــان بازرســی وارد میآیــد (بهویــژه در بازرســیهای تهاجمــی کــه

نیازمنــد بازکــردن قســمتهایی از تجهیــز اســت) ،میتوانــد ریســک
را نیــز افزایــش دهــد .در نهایــت و پــس از اســتقرار روش بازرســی
مبتنــی بــر ریســک ( )RBIریســک بــه صفــر نخواهــد رســید ،ولــی
ریســک باقیمانــده ،عمدت ـ ًا در حــد ریس ـکهای ناشــی از خرابیهــای
تحمیلشــده از خــارج از تجهیــز (مثــ ً
ا در اثــر حــوادث طبیعــی یــا
خرابــی ســایر تجهیــزات) خواهــد بــود.
بازرسی مبتنی بر ریسک ( )RBIچیست؟
بازرســی بــر مبنــای ریســک نســل ســوم ،بــه ترتیــب بعــد از بازرســی بر
اســاس زمــان ( )Time-Based Inspectionو بازرســی بــر مبنــای
وضعیــت ( )Condition-Based Inspectionو نوینتریــن نســل
برنامهریــزی بازرســی تجهیــزات در صنایــع و بویــژه صنعــت نفــت ،گاز
و پتروشــیمی میباشــد؛ کــه البتــه پیچیدگیهایــی را در برنامهریــزی و
مدیریــت ایــن خانــواده از بازرسـیها ایجــاد مینمایــد و طبیعتــا اســتفاده
از متدولــوژی ســاختاریافته معتبــر و ابزارهــای نــرم افــزاری معتبــری را
طلــب مینمایــد RBI .از ســه مرحلــه ارزیابــی احتمــال خرابــی ،ارزیابــی
نتایــج خرابــی و متعاقبــا محاســبه مقــدار خطــر ،و در نهایــت ارائــه برنامه
بازرســی و کاهــش خطــر تشــکیل شــده اســت و همانطــور کــه گفتــه
شــد در ســه حالــت کیفــی ،کمــی و نیمــه کمــی قابــل انجــام میباشــد.
در ارزیابــی کیفــی ،قضــاوت در ارتبــاط بــا احتمــال و نتایــج شکســت
عمدتا توســط متخصصیــن هــر بخــش ()Subject Matter Expert
انجــام میشــود .بــه عنــوان مثــال بــازهای بیــن  ۱تــا  ۱۰بــرای احتمــال
و نتایــج شکســت در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن اعــداد توســط SME
بــه هــر تجهیــز تخصیــص مییابــد و مقــدار ریســک متعاقبــا محاســبه
میشــود .روش کیفــی اگرچــه روشــی غیــر دقیــق بــوده و نتایــج در
آن کامــا وابســته بــه نظــر شــخصی  SMEمیباشــد ،امــا راهــکاری

بســیار موثــر بــرای غربالگــری اولیــه و جداســازی تجهیــزات غیــر
ضــروری جهــت انجــام ارزیابیهــای دقیقتــر بــه روش کمــی یــا
نیمــه کمــی میباشــد.
در روش کمــی هریــک از دو مرحلــه ارزیابــی احتمــال و نتیجــه تخریــب
توســط روشــی فرمولبنــدی شــده ،اســتاندارد و مشــخص صــورت
پذیرفتــه و نتایــج در قالــب اعــداد و رقــم ارائــه میشــوند .در روش شــبه
کمــی یــا یکــی از فرایندهــای ارزیابــی احتمــال و نتیجــه تخریــب کیفی
بــوده و یــا هــر دو مرحلــه کمــی انجــام شــده امــا نحــوه ارائــه مقــدار
ریســک کیفــی میباشــد .یکــی از رایجتریــن روشهــای ارائــه ریســک
بــه صــورت کیفــی دســتهبندی مقادیــر احتمــال و نتیجــه تخریــب در
دســتههایی بــا حــد باالیــی و پایینــی مشــخص و در نهایــت تخصیــص
مقادیــر کمــی بــه آنهــا میباشــد.
پــس از ارائــه توضیحــات عمومــی در خصــوص بازرســی بــر مبنــای
ریســک اکنــون نوبــت آن اســت کــه نگاهــی دقیقتــر بــه مراحــل
انجــام پــروژه در حالــت کمــی و یــا نیمــه کمــی انداختــه شــود.
ارزیابی احتمال وقوع خرابی POF
انجام این مهم خود نیازمند مراحل زیر است:
تعیین مکانیزمهای تخریب و تعیین لوپهای خوردگی
در ایــن مرحلــه پــس از بررســی مــواد ســاخت تجهیــزات ،همچــون
فوالدهــای کربنــی ،آلیــاژی ،زنــگ نــزن و تعییــن نــوع آنهــا ،انــواع
آلیاژهــای غیــر آهنــی و ســوپر آلیاژهــا ،و همچنیــن ترکیــب ســیاالت
موجــود در تجهیــزات و… مکانیزمهــای تخریــب مشــخص میشــوند.
از جملــه مهمتریــن مــدارک و اســتانداردهای تعییــن مکانیزمهــای
تخریــب میتــوان بــه ,581 API,945 API ,581 API ,571 API
WRC ,ASME PCC3,DNVGL-RP-G101 ,NACE MR0175

 490 WRC ,489 WRC,488و همچنیــن کتابهــای مرجعــی
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همچــون  13A ,13 ASM VOLو غیــره اشــاره نمــود.
پــس از مشــخص شــدن مکانیزمهــای تخریــب نوبــت بــه تعییــن
لوپهــای خوردگــی اســت .مطابــق تعریــف ارائــه شــده در ،570 API
لــوپ خوردگــی مجموع ـهای از لولههــا و یــا تجهیــزات اســت کــه از
منظــر فراینــدی و مکانیزمهــای تخریــب عینــا یکســان باشــند ،هــر
چنــد شــدت ایــن تخریــب میتوانــد در مناطــق مختلــف متفــاوت
باشــد .پــس از تعییــن تجهیــزات و خطــوط موجــود در لوپهــا ،ایــن
لوپهــا میبایســت بــر روی نقشــههای  P&IDو  PFDمشــخص
شــوند .هــدف از تشــکیل لوپهــای خوردگــی ،دســتهبندی خطــوط
و تجهیــزات بــه صــورت جداگانــه بــوده تــا ضمــن ســهولت انجــام
ارزیابیهــا ،ارائــه دســتورالعملهای بازرســی بــرای آنهــا راحتتــر و
موثرتــر شــود.
انجام محاسبات الزم و محاسبه احتمال تخریب
در گام بعــد میبایســت شــدت مکانیزمهــای خرابــی و احتمــال وقــوع
تخریــب محاســبه شــود .بــرای انجــام ایــن مرحلــه ،در دســترس بــودن
اطالعاتــی همچــون شــرایط عملیاتــی تجهیــز  ،دمــا ،فشــار و…،
شــرایط دقیــق ســاخت تجهیــز همچــون ضخامــت اســمی ،حداقــل
ضخامــت مــورد نیــاز ،اعمــال و یــا عــدم اعمــال عملیــات حرارتــی در
زمــان ســاخت و یــا تعمیــرات ،مقــدار و کیفیــت بازرس ـیهای پیشــین
فراینــدی و… الزامــی میباشــد .در عیــن حــال نتایــج ایــن مرحلــه
حســب آنکــه از چه روش و رویکردی در انجام محاســبات اســتفاده شــود
میتوانــد متفــاوت باشــد .بــه عنــوان مثــال در شــرایط یکســان اعــداد
بدســت آمــده از روش  DNV-RP-G101میتوانــد از اعــداد بدســت
آمــده از روش  API581متفــاوت باشــد .نکتــه مهــم دیگــر اینکــه تمامی
مکانیزمهــای تخریــب در اســتانداردهای موجــود ارزیابی ریســک قابلیت
محاســبه شــدن را ندارنــد .بــه عنــوان مثــال در حالیکــه اســتانداردی
همچــون  NACE MR0175بــازه بســیار گســتردهای از فلــزات از
فوالدهــای کربنــی تــا ســوپرآلیاژها را مســتعد مکانیــزم ترک خــوردن در
محیــط تــرش میدانــد ،هــر دو روش  DNVو  APIمحاســبات مذکــور
را صرفــا بــرای فوالدهــای کربنــی و کــم آلیــاژ ارائــه میدهنــد.
نتیجه تخریب COF
پــس از انجــام ارزیابیهــای  POFنوبــت بــه انجــام ارزیابیهــای نتایــج
تخریــب فــرا میرســد .نتیجــه خرابــی عمومــا از منظــر یــک یــا ترکیبی
از مــوارد زیــر مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد و در نهایــت در قالــب
اعــدادی همچــون مســاحت تحــت تاثیــر ( )Area basedو/یــا هزینه
مالــی ( )Financial Basedارائــه میگردنــد:
تخریب تجهیز و تجهیزات مجاور
آسیب دیدن نیروی انسانی
توقف تولید
آسیبهای محیط زیستی
محاسبات  COFنیز بصورت کلی از مراحل زیر تشکیل شدهاند:
بررسی سیالهای فرایندی و دسته بندی آنها
در ایــن مرحلــه ســیالهای موجــود بــا دســتورالعملهای مشــخص
دســتهبندی میشــوند .از مــوارد مهــم در دســتهبندی میتــوان بــه
مــواد تشــکیلدهنده ایــن ســیالها همچــون هیدروکربنــی ،اســید و
بــاز و… و همچنیــن مــواردی همچــون نقطــه جــوش ،جــرم مولکولــی
برآینــد Flash Point ،و… اشــاره نمــود.
تعیین گروههای کاری ()Inventory Groups
هــدف از ایــن ارزیابــی محاســبه حداکثــر ســیال موجــود جهــت نشــت
در صــورت وقــوع تخریــب اســت .یــک گــروه کاری مجموعــهای از
تجهیــزات و خطوطــی اســت کــه بیــن دو مــرز ( )Boundaryقــرا
گرفتهانــد .از جملــه مثالهــای مهــم در مرزهــا میتــوان بــه انــواع

، Emergency Shutdown
 Valve، PSVهــا و غیــره اشــاره نمــود.
انجام محاسبات الزم و محاسبه نتیجه خطر
در مرحلــه بعــد بــا ورود اطالعــات عملیاتــی ،محیطــی ،سیســتمهای
شناســایی و محدودســازی ( ،)Detection & Isolationدانســیته
تجهیــزات و پرســنل در واحــد ســطح و… مقادیــر نتیجــه تخریــب
مشــخص میشــود.
پــس از انجــام محاســبات  POFو  COFو مشــخص شــدن مقادیــر
ریســک میبایــد حــد تحمــل خطــر ( )Risk Targetتوســط مالــک
تجهیــزات مشــخص شــود تــا بــه کمــک آن زمــان الزم تــا رســیدن
ریســک محاســبه شــده بــه حــد تحمــل ریســک کــه همانــا بــازه
بازرســی بعــدی اســت ،مشــخص شــود.
برنامهریزی بازرسی Inspection Planning
منظــور از برنامهریــزی بازرســی تدویــن دســتورالعملهای مشــخص
بــرای تجهیــزات مختلــف بــر اســاس مقــدار ریســک و مکانیزمهــای
تخریــب آنهــا اســت.
یــک برنامــه بازرســی کامــل ضروریســت کــه حــاوی اطالعــات زیــر
بــرای تجهیــزات باشــد.
کدام تجهیزات میباید بازرسی شوند؟
پاســخ ایــن ســوال در واقــع همــان رتبهبنــدی تجهیــزات بــر اســاس
میــزان خطــر آنهــا بــوده کــه خــود عاملــی از مقــدار احتمــال خطــر و
نتیجــه خطــر اســت.
بازه زمانی مناسب بازرسی برای هر تجهیز کدام است؟
پاســخ ایــن ســوال از ترکیــب میــزان خطــر تجهیــزات و رونــد صعــودی
ایــن خطــر بــا زمــان و همچنیــن ســطح قابــل تحمــل خطــر بدســت
میآیــد بطوریکــه بــا رســیدن ریســک محاســبه شــده بــه مقــدار قابــل
Normally Closed Valve

تحمــل خــط زمــان بازرســی فــرا میرســد.
روش بازرسی مناسب چیست؟
پاســخ بــه ایــن ســوال نیازمنــد بررســی مکانیزمهــای تخریــب هــر لوپ
خوردگــی ،داشــتن اطالعــات تخصصــی در خصــوص انــواع روشهــای
بازرســی موثــر بــر هــر مکانیــزم و توانایــی و دقــت آنهــا در تشــخیص
تخریــب و… اســت.
محل دقیق و وسعت بازرسی هر تجهیز چیست؟
ایــن مناطــق کــه در اصطــاح اســتانداردی بــه عنــوان Examination
 )Point)a (EP)aو )Condition Monitoring Location CML
 )aشــناخته میشــوند مناطقــی هســتند کــه در آنهــا مکانیزمهــای
تخریــب مختلــف بیشــترین احتمــال و یــا شــدت وقــوع را دارنــد .ایــن
مناطــق میبایــد بــه صــورت دقیــق بــر روی نقشــههای مکانیــکال
تجهیــز ( )Mechanical Drawingو نقشــههای ایزومتریــک و
ازبیلــت ( )Isometric or As-Built Drawingجانمایــی و میــزان
پوش ـشدهی آنهــا تعییــن شــود.
تدوین دستورالعمل کاهش خطر Risk Mitigation
تدویــن دســتورالعمل کاهــش خطــر یکــی از مهمتریــن خروجیهــای
پــروژه بازرســی بــر مبنــای ریســک بــوده کــه عــاوه بــر برنامه بازرســی
میبایســت تهیــه شــود .قابــل توضیــح اینکــه خطــر بــاالی تجهیــزات
و داراییهــا میتوانــد ناشــی از احتمــال خرابــی (POF-Driven
 )Riskو/یــا نتیجــه خرابــی ( )COF-Driven Riskباشــد .بــا توجــه
بــه ماهیــت بازرســی و تاثیــر آن در شناســایی و شــدت مکانیزمهــای
خرابــی ،انجــام بازرســی زمانــی ســودمند بــوده کــه ریســک تجهیــز
ناشــی از  POFباشــد و در غیــر ایــن صــورت انجــام آن عمــا فاقــد
بهــره میباشــد .در خصــوص تجهیــزات بــا ریســک ناشــی از COF

و در حالــت کلیتــر کلیــه تجهیــزات دارای ریســک بــاال میبایــد
دســتورالعملی تهیــه و پیشــنهاد شــود کــه در برگیرنــده یــک یــا تعــدادی
از مــوارد زیــر باشــد ،کــه معمــوال از جنــس بازمهندســی هســتند.
پیشنهادهایی در خصوص بهبود و تغییر مواد ساخت
پیشــنهادها و راهکارهایــی در خصــوص اعمــال و یــا اصــاح پوشــش
و…
پیشــنهادها و راهکارهایــی در خصــوص تزریــق و یــا اصــاح تزریــق
بازدارندههــای خوردگــی
پیشــنهادها و راهکارهایــی بــرای ایجــاد و یــا اصــاح ابزارهــای پایــش
خوردگــی و یــا پایــش پارامترهــای مهــم بهرهبــرداری
پیشــنهادها و راهکارهایــی بــرای ایجــاد و یــا اصــاح سیســتمهای
شناســایی و محدودســازی نشــت
پیشــنهادها و راهکارهایــی جهــت اصــاح گروههــای کاری همچــون
افــزودن ولوهــای اضطــراری و … جهــت کاهــش حجــم نشــت
مزایای استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک ()RBI
اســتقرار صحیــح و بهرهگیــری مناســب از رویکــرد بازرســی مبتنــی
بــر ریســک ( ،)RBIبــه ویــژه در ســازمانهایی کــه دارای تجهیــزات
در معــرض خوردگــی هســتند ،مزایــای گوناگونــی بــه همــراه خواهــد
داشــت .مهمتریــن ایــن مــوارد را میتــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
افزایش قابلیت اطمینان و یکپارچگی ( )integrityداراییها
براورده سازی الزامات استانداردهای بینالمللی
افزایش سطح ایمنی در سطح سازمان
تطابق بیشتر با مقررات زیستمحیطی و آلودگیهای کمتر
کاهــش ریســک عــدم پوشــش تجهیــزات توســط رویکردهــای قابلیــت
اطمینــان (در صــورت اســتفاده ترکیبــی از  RCMو )RBI
کاهــش اتــاف مــواد ،چــه در اثــر نشــت محصــوالت و چــه در اثــر
خوردگــی داراییهــا
تفکیــک تجهیــزات بــا ریســک ناشــی از احتمــال خرابــی (POF-
 )Driven Riskبــا تجهیــزات دارای ریســک ناشــی از نتیجــه خرابــی
()COF-Driven Risk
کاهش هزینههای بازرسی تجهیزات
کاهش هزینههای تعمیراتی داراییها
افزایش بهرهبرداری پایدار از داراییها
در صــورت اســتقرار صحیــح سیســتم مدیریــت خوردگــی کــه مهمترین
ابــزار آن روش بازرســی مبتنــی بــر ریســک ( )RBIاســت ،میتــوان
انتظــار داشــت کــه ضمــن افزایــش معنــیدار در قابلیــت اطمینــان،
دســتکم ده درصــد در هزینههــای نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات
صرفهجویــی شــود.
استاداردها و مراجع مرتبط با RBI
در حــال حاضــر بــرای معرفــی عمومــی و قابلیتهــای بازرســی بــر
مبنــای ریســک  API580و  ASME PCC3دو ســند بســیار شــناخته
شــده هســتند .از منظــر روش اجرایــی و انجام محاســبات اســتانداردهای
 API581و  DNVGL-RP-G101بــه ترتیــب بــرای انجــام بازرســی
مبتنــی بــر ریســک ( )RBIبــرای مجتمعهــای بــر روی خشــکی و
ســکوهای دریایــی اســتخراج نفــت و گاز توســعه یافتهانــد ،هــر چنــد
در هــر دو اســتاندارد قیــد شــده کــه بــا در نظــر داشــتن تمهیــدات الزم،
آن روشهــا بــرای پروژههــای فراســاحلی و ســاحلی نیــز قابــل تعمیــم
میباشــند.
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سیستممدیریت
خوردگی

مدیریــت خوردگــی بــه مجموعــه مــدون و مکتوبــی از روشهــا و
فرایندهایــی گفتــه میشــود کــه هــدف آنهــا برنامهریــزی ،اجــرا
و بهبــود مســتمر توانایــی سیســتم در مدیریــت خطــر خوردگــی
بــرای تجهیــزات فعلــی و آتــی سیســتم اســت .خوردگــی و تخریــب
تجهیــزات ،فراینــدی غیــر قابــل اجتنــاب اســت امــا تاثیــر مدیریــت
خوردگــی در کنتــرل شــدت و ابعــاد تخریــب نیــز امــر غیــر قابــل
انــکاری بنظــر میرســد .کنتــرل و مدیریــت خطــر خوردگــی نیازمنــد
دیــد درســتی از احتمــال تخریــب و شــدت تخریــب متعاقــب دارد و لــذا
از منظــر منطقــی میبایــد ارزیابــی دقیقــی در خصــوص تعــادل بیــن
هزینههــا و فایدههــا وجــود داشــته باشــد.

دارای دو هــدف عمــده اســت :هــدف اول بهینهســازی برنامههــای
کنتــرل خوردگــی و کمینــه کــردن ( )minimizeهزینههــای
کنتــرل خورگــی طــی عمــر بهــره بــرداری و هــدف دوم بــرآوره
کــردن اهــداف و اســتانداردهای ایمنــی و محیــط زیســتی .بــرای
نیــل بــه چنیــن اهدافــی یــک سیســتم مدیریــت خوردگــی
میبایــد شــامل بخشهــای زیــر باشــد:
برنامـهای بــرای تعییــن و تخمیــن عمــر کاربــری مطلــوب تجهیز:
جهــت تعییــن عمــر کاربــری تجهیــز یکــی از روشهــای مــورد
قبــول در ســطح بینالمللــی ،انجــام ارزیابیهــای قابلیــت
ســرویس دهــی  FFSاســت .در ایــن روش بــا تشــخیص مکانیــزم
تخریــب و انجــام بازرس ـیهای مرتبــط در خصــوص آســیب وارد
شــده ،عمــر باقیمانــده و متعاقبــا دوره بازرســی بعــد مشــخص
میشــود.
روشهــا و دســتورالعملهایی بــرای مقابلــه بــا خوردگــی :تهیــه و
اعمــال روشهــا و دســتورالعملهای مقابلــه بــا خوردگــی ارتبــاط
تنگاتنگــی بــا شناســایی درســت مکانیزمهــای تخریــب ،ارزیابــی
شــدت پیشــروی آنهــا و همچنیــن شــناخت درســت پارامترهــای
موثــر بــر ایــن تخریبــات دارد .در ایــن خصــوص بــا انجــام ارزیابی
مبتنــی بــر ریســک مــی تــوان نســبت بــه ایــن ســه عامــل درک
صحیحــی پیــدا نمــود .همچنیــن از ارزیابیهــای  IOWنیــز
میتــوان در بررســی و کنتــرل پارامترهــای موثــر بــر تخریبــات
اســتفاده کــرد.
بازرســی و پایــش تجهیــزات موجــود :انجــام موثر و دقیق بازرســی
و پایــش تجهیــزات نیازمنــد انجــام بازرســی بــر مبنــای ریســک
بــوده کــه در آن اطالعــات کاملــی در خصــوص شناســایی تجهیز،
نــوع بازرســی ،محــل بازرســی ،گســتره بازرســی و در نهایــت بــازه
انجــام مجــدد بازرســی بــه دســت میآیــد.
استراتژی ،اهداف و شیوهنامههای سازمان
اســتفاده از ســنجههای حیاتــی عملیاتــی (Key Performance
 )Metricsجهــت ارزیابــی ســودمندی و اصــاح برنامــه مدیریــت
خوردگــی
یــک  Corrosion Management Systemمیبایــد دارای
اهــداف روشــن ،ســاختاری مشــخص و تعریــف شــده بــوده و

همچنیــن توانایــی برنامهریــزی و اجــرای دســتورالعملهای
مــورد نیــاز جهــت کاهــش و یــا کنتــرل خوردگــی را دارا باشــد.
چنیــن سیســتمی همچنین بایــد توانایــی چرخش اطالعــات درون
ســازمان و همچنیــن قابلیــت گــزارش دهــی و همچنیــن ممیــزی
نتایــج و دســتاوردها را دارا باشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده میتــوان برداشــت نمــود کــه
یــک  Corrosion Management Systemدارای اســتراتژی و
همچنیــن تاکتیکهــای کنتــرل و مدیریــت خوردگــی اســت.
اســتراتژی مدیریــت و کنتــرل خوردگــی ،ابزارهایــی را بــرای
رســیدن بــه اهــداف کنتــرل خوردگــی بیــان میکنــد .چنیــن
اهدافــی شــامل کمینــه کــردن عمــر مفیــد کاربــری ،نشــت مــواد
شــیمیایی و همچنیــن بهبــود و افزایــش عمــر کاربــری تجهیــز
اســت.
تاکتیکهــا و روشهــای مدیریــت و کنتــرل خوردگــی مربــوط بــه
اجــرای بهینــه دســتورالعملها و ترتیــب اجــرای آنهــا در جهــت
کنتــرل خوردگی سیســتم اســت.
در حقیقــت تاکتیکهــا روشهــای اجرایــی و عملیاتــی رســیدن به
اهــداف تعییــن شــده در بخــش اســتراتژی را بــرای ســازمان فراهم
میآورنــد .چنیــن اهدافــی میتوانــد شــامل نــرخ خوردگــی قابــل
قبــول ،کنتــرل تــرک خــوردن و یــا حداکثــر زمانهــای تعمیراتــی
قابــل قبول بــوده کــه عمومــا در کدها و اســتانداردهای مهندسـی،
دســتورالعملهای عمومــی و یــا درون ســازمان توســعه یافتــه

یــک سیســتم مدیریــت خوردگــی (Corrosion Management

روشهــای نویــن بازرســی تجهیــزات در کنــار روشهای پیشــرفته
مقابلــه بــا خوردگــی در صنایــع مختلــف و از جملــه نفــت ،گاز و  )Systemفعــال و پویــا بــوده کــه در آن عمــر بهــرهوری سیســتم
پتروشــیمی امــکان پایــش ،ارزیابــی و کاهــش شــدت خوردگــی را تــا حــد ممکــن افزایــش و خطــرات ایمنــی و محیــط زیســتی بــه
بــرای صاحبــان ایــن صنایــع فراهــم کــرده اســت .از ســوی دیگــر کمتریــن مقــدار کاهــش یافتــه اســت و بنابرایــن قابلیــت اطمینان
امــا ،حتــی بــا اســتفاده از کاملتریــن روشهــا نیــز امــکان صفــر فرایندهــای حســاس بهبــود مییابــد.
کــردن خطــر خوردگــی وجــود نــدارد و لــذا در خصــوص ســازهها یــک سیســتم مدیریــت خوردگــی  CMSکــه گاهــی بــه آن برنامه
و تجهیــزات حســاس ،اســتفاده ســودمند از مــوارد مذکــور نیازمنــد مدیریــت خوردگــی  CMPنیــز گفتــه میشــود ،در حالــت کلــی
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( )General or in-house developed proceduresموجــود
هستند .
سیستم مدیریت خوردگی چیست واجزای مهم آن کدامند؟
اجــرای سیســتم مدیریــت خوردگــی در حقیقــت یکــی از اجــزای
بســیار مهــم و تفکیــک ناپذیــر مدیریــت یکپارچگــی تجهیــزات
بــوده کــه هــدف آن در تعریــف عــام ،شناســایی و ارزیابــی خطرات
خوردگــی و ارائــه دســتورالعمل مناســب بــرای آنهــا اســت ،بــه
گونـهای کــه ضمــن افزایــش عمــر کاربــری تجهیــز ،هزینههــای
تعمیــرات ناشــی از تخریبــات بــه حداقــل رســیده و ایمنــی و
بهرهبــرداری پایــدار سیســتم نیــز مطابــق اهــداف ســازمان
حداکثــر گــردد.
بــرای تحقــق چنیــن اهدافــی میتــوان انتظــار داشــت کــه
 Corrosion Management Systemفراینــدی مســتمر بــوده
کــه بــا گذشــت زمــان و ارزیابیهــا و ممیزیهــای درونســازمانی
و برونســازمانی اصــاح و بهروزرســانی میگــردد .از ســوی
دیگــر اجــرای کارآمــد سیســتم مدیریــت خوردگــی همچون ســایر
سیســتمهای مدیریتــی فراینــدی اســت کــه مســتلزم مشــارکت
تمامــی افــراد دســت انــدرکار ســازمان از جمله پرســنل بهرهبــردار،
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تعمیــرات و بازرســی ،نیروهــای پیمانکار ،مدیریت شــرکت و ســایر
متخصصــان اســت .شــکل زیــر نمایــی شــماتیک از بخشهــای
مختلــف فراینــد سیســتم  Corrosion Managementرا نشــان
میدهــد.
پــس از آشــنایی بــا مفاهیــم ،تعاریــف و فلوچــارت عمومــی یــک
سیســتم مدیریــت خوردگــی ،اینــک میبایــد نــگاه دقیقتــر و
جزییتــری بــه اجــزای مهــم ایــن سیســتم و همچنیــن نحــوه
تعامــل ایــن اجــزا بــا یکدیگــر داشــته باشــیم.
اجزای مهم یک سیستم مدیریت خوردگی عبارتند از:
تعریــف دقیــق خــط مشــیها و اهــداف ســازمان از اجــرای
System

Management

Corrosion

تعریــف دقیــق ســاختار ســازمانی مرتبــط بــا سیســتم مدیریــت
خوردگــی و همچنیــن مســئولیت هــر بخــش و نحــوه تعامــل
آنهــا بــا یکدیگــر
برنامهریــزی و تدویــن دســتورالعملهای مناســب و متناســب بــا
خطــرات خوردگــی و اجــرای آنهــا
پایــش عملکــرد و همچنیــن کارآیــی سیســتم مدیریــت خوردگــی
بــا کنتــرل و ارزیابــی شــاخصهای مهــم عملکــرد

ارزیابــی کارآیــی سیســتم مدیریــت خوردگــی و مقایســه آن بــا کاهش هزینههای معوق ()Deferred Costs
بهینهسازی هزینههای کنترل خوردگی و بازرسی
اهــداف تعییــن شــده
انجــام ممیزیهــای دورهای درونســازمانی و بیرونســازمانی و
اصــاح کاســتیها
منابــع و اســتانداردهای سیســتم مدیریــت خوردگــی
شــکل زیــر بخشهــای بیــان شــده و همچنیــن نحــوه ارتبــاط کدامنــد؟
همانگونــه کــه در ایــن نوشــته مــورد بررســی قــرار گرفــت اجــرای
آنهــا بــا یکدیگــر را نشــان میدهــد.
مزایــای اجــرای سیســتم مدیریــت خوردگــی سیســتم مدیریــت خوردگــی شــامل بخشهــا و قســمتهای
گوناگونــی بــوده کــه هریــک متعاقبــا دارای اســتانداردهای مرتبــط
چیســت؟
از مهمتریــن فوایــد اجــرای موفــق یــک  corrosionبــا خــود هســتند امــا از مهمتریــن ســندهای توســعه یافتــه در
 management systemمیتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود :خصــوص اجــرای  CMSمیتــوان به ســند “دســتورالعمل مدیریت
تطابــق بــا اســتانداردها و نیازمندیهــای ایمنــی ،ســامت و خوردگــی در فرایندهــای نفــت و گاز” توســعه یافته توســط انســیتو
انــرژی انگلســتان اشــاره نمــود.
محیــط زیســتی
کاهــش خطرهــای ایمنــی و محیــط زیســتی ناشــی از نشــت مواد
و تخریــب تجهیزات
افزایــش کابــری تجهیــزات و در نتیجــه افزایــش درآمدهــای مالی
مجمو عه
کاهــش تعمیــرات خــارج از برنامــه و متعاقبــا کاهــش هزینههــای
بهــره بــرداری
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مدیریت دارایی های
فیزیکیچیست؟
بــا شــدت گرفتــن تغییــرات در جهــان و همچنیــن
نیــاز بــه حداکثــر رســانی بهــرهوری در تمامــی منابــع
ســازمانها ،مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی یکــی از
اصلیتریــن فعالیتهــا و راهبردهــای ســازمانهای
صنعتــی و خدمــات زیــر بنایــی را شــکل داده اســت.
در بســیاری از صنایــع ،از جملــه ابنیــه ،نــاوگان حمــل و
نقــل ،شــبکههای زیرســاختی و تجهیــزات تولیــدی،
دارایــی فیزیکــی نقــش اصلــی را در ارزش آفرینــی
دارد .بــه اصطــاح بــه ایــن ســازمانها دارایــی
محــور گفتــه میشــود .در ایــن ســازمانها در عمــل
مدیریــت یکپارچــه و سیســتماتیک ایــن داراییهــا
بــه مهمتریــن فعالیــت ســازمان تبدیــل میشــود.
از ایــن رو مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــه یــک
فعالیــت حیاتــی تبدیــل گشــته و نیــاز بــه توجــه ویــژه
را میطلبــد .بــه نظــر شــما تعریــف مدیریــت دارایــی
هــای فیزیکــی چیســت؟
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تاثیر دارایی های فیزیکی در خلق ارزش در صنایع مختلف
مدیریت دارایی های فیزیکی چیست؟
بــرای تعریــف مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی مجموعــه متنوعی
از تعاریــف و تعابیــر ارائــه شــده اســت .در اولیــن تعریــف رســمی
ارائــه شــده ،مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــه صــورت ”
مجموعــه شــيوهها و فعاليتهايــي منظــم و هماهنــگ كــه
ســازمان از طريــق آن داراييهــا و نيــز هزينههــا و ريســكها و
عملكــرد آنهــا را در طــي چرخــه عمــر داراييهــا ،با هــدف تحقق
برنامــه اســتراتژيك ســازماني ،بــه طــور بهينــه و پايــدار مديريــت
ميكنــد ”.تعریــف شــد .پــس از آن در اســتاندارد ایــزو 55000
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــا عبــارت ” مجموعــه اقدامــات
همراســتا و هماهنــگ ســازمان در ارزش آفرینــی از داراییهــا”
شــرح داده شــد .در هــر دو تعریــف مدیریــت دارایــی هــای فیزیکی
بــه اقداماتــی همراســتا بــرای بهینهســازی ارزشهــا (ســطح
مطلــوب ریســک ،هزینههــا و عملکــرد داراییهــا) بــر اســاس
اهــداف ســازمانی (رضایــت ذینفعــان ،بــرآورد انتظــارات مالــی،
توجــه بــه اصــول توســعه پایــدار) تاکیــد شــده اســت .بــه صــورت
خالصــه ،بــرای رســیدن بــه اهــداف و چشــم انــداز ســازمان،
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی مجموعــه تصمیمــات ،برنامههــا
و فعالیتهــای یکپارچــه در ســطوح مختلــف ســازمان و در طــول
چرخــه عمــر یــک دارایــی فیزیکــی اســت.
چرا مدیریت دارایی های فیزیکی؟
در تمامــی جهــان و از جملــه ایــران ،ســازمانها تحــت فشــار
روز افزونــی بــرای افزایــش بهــرهوری خــود هســتند .ریس ـکها
و فرصتهــای متنوعــی هــر روز ظهــور میکننــد و الزامــات
مدیریــت ســازمان متناســب ایــن ریســکها و فرصتهــا در
حــال تغییــر اســت .مجموعــه ایــن عوامــل ســازمانهای را بــا
انــواع مختلفــی از چالشهــا رو در رو میکنــد .از جملــه ایــن
چالشهــا میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
افزایش تقاضا و متغیر بودن انتظارات مشتریان و سهامداران
افزایــش ســطح اســتانداردها و الزامــات در حوزههــای ایمنــی و
محیــط زیســت
تغییــرات فنــاوری و نیــاز بــه تغییــر مــداوم بــرای همــگام بــودن
بــا تغییــرات
کمبود در نیروی انسانی متخصص و پویا
لــزوم آمــوزش و بهروزرســانی مــداوم توانمندیهــای فنــی و
سیســتمی کارکنــان
بوکارها و تاثیرپذیــری صنایــع
جهانــی شــدن هرچــه بیشــتر کسـ 
از مناســبات بینالمللــی
بــه صــورت ویــژه بــرای ســازمانهای دارای محــور ،مدیریــت
پویــا و بهینــه ایــن چالشهــا از اثــرات ســازماندهی یــک ســاختار
مدیریــت متعالــی در خصــوص داراییهــای فیزیکــی اســت.
اهداف مدیریت دارایی های فیزیکی
همانطــور کــه اشــاره شــد هــدف اصلــی در مدیریــت دارایــی های
فیزیکــی ،توانمندســازی ســازمان در رســیدن بــه اهــداف خــود بــا
اســتفاده بهــرهور و ارزش آفریــن از داراییهــا اســت .ارزشهــا
در ســازمانهای مختلــف بــر اســاس اهــداف و راهبردهــای آن

ســازمان و انتظــارات ذینفعــان اصلــی مشــخص میشــود .امــا بــه کشــاورزی ،حتــی پیــش از آن در دوران شــکارگری ،شــده اســت،
صــورت کلــی میتــوان اهــداف مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی صیانــت از ایــن داراییهــا و ارتقــا کیفیــت و کارایــی آنهــا از
مهمتریــن دغدغههــای بشــر بــوده اســت .امــا پــس از عصــر
در ســازمانهای دارایــی محــور را بــه صــورت ذیــل برشــمرد:
افزایــش رضایتمنــدی ذی نفعــان (مشــتریان ،صاحبــان ســهام ،انقــاب صنعتــی و بــا شــتابگیری رونــد صنعتــی شــدن ،توجــه
بــه اهمیــت مدیریــت بهــرهور تجهیــزات روز افــزون بــوده اســت.
کارمنــدان و …) از عملکــرد کلــی ســازمان
افزایــش بهــرهوری در اســتفاده از ســرمایهها و داراییهــای موضــوع نگهداشــت نظاممنــد تجهیــزات و حفــظ کارایــی آنها در
تولیــد ،بــا شــروع عصــر اتوماســیون و ورود رباتهــا بــه صنعــت در
ســازمان
بهبــود عملکــرد در حوزههــای اصلــی چــون قابلیــت اطمینــان و دهــه  1970جلــوه دیگــر یافــت و واحدهای مســتقل نگهداشــت در
ســازمانهای صنعتــی ایجــاد گشــت .کــم کــم در ســازمانهای
کاهــش اتالفــات
افزایــش کارایــی ،دقــت و شــفافیت در تصمیمگیریهــای بلــوغ یافتــه توجــه بــه دیگــر مراحــل چرخــه عمــر دارایــی از جمله
برنامــه ریــزی و مهندســی و ایجــاد نــگاه یکپارچه و کلنگــر برای
ســازمان
افزایــش عمــر اقتصــادی دارایــی هــای فیزیکــی  ،در کنــار کاهش تولیــد بیشــترین ارزش از داراییهــا ضــروری دیــده شــد .مدیریــت
دارایــی هــای فیزیکــی حاصــل توجــه مدیــران صنایــع بــه ایــن
هزینههــای چرخــه عمــر دارایــی هــای فیزیکــی
مدیریــت ریســکها و فرصتهــای ســازمان در مدیریــت موضــوع و تکامــل دانــش و تجربــه در ایــن زمینــه اســت .آنچه در
دهــه هفتــاد میــادی بــا عنــوان زحمــت اجبــاری (Necessary
عملکــرد عملیاتــی ،مالــیHSE ،
مشــخص شــدن ســطح مطلــوب خدمــات داراییهــا بــر اســاس  )Evilو در ســطح کارگاههــای تعمیــرات صنایــع شــناخته میشــد،
امــروزه ،بــا جــاری شــدن نــگاه نظاممنــد بــه کل چرخــه عمــر ،به
اهــداف و برنامههــای مدیریــت داراییهــا
افزایــش بهــرهوری در مدیریــت زنجیــره تامیــن کاال و تجهیزات و یکــی از پیشنیازهــای اصلــی در تدویــن برنامههــای راهبــردی
ســازمان تبدیــل شــده اســت.
بهینــه ســازی ســطح ســرمایهگذاری ســازمانها
تکامــل مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی و تفکــر
تحول و تکامل مدیریت دارایی های فیزیکی
میتــوان ادعــا داشــت کــه قدمــت مدیریــت دارایــی هــای ســازمانی
فیزیکــی شــاید بــه قدمــت تمــدن بشــر بــر میگــردد .از زمانــی
کــه انســان موفــق بــه ســاخت و اســتفاده از ابــزار در تولیــد دامنه مدیریت دارایی های فیزیکی
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فعالیتهــای حــوزه مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــه دلیــل
تنــوع و پراکنــده بــودن آنهــا در ســازمانهای مختلــف بــه
روشهــای مختلفــی تعبیــر میشــود .امــا نیــاز اســت کــه بــه
صــورت مشــخص دامنــه مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در
ســازمانها دارایــی محــور مشــخص شــد .بــه صــورت کل
میتــوان دو بعــد اصلــی را بــرای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی
مشــخص کــرد و بــر اســاس آن فعالیتهــای منظــم و یکپارچــه
را تعریــف کــرد .ایــن ابعــاد اصلــی عبارتنــد از ســطوح کســب و کار
( )Business Levelsو فعالیتهــای چرخــه عمــر.
ســطوح کســب و کار :در ذیــل فعالیتهــای ســطح مدیریــت کل
ســازمان ،ســطوح اصلــی در مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــه
ســه ســطح مدیریــت مجموعــه ســبد داراییهــا ،مدیریت سیســتم
داراییهــا و مدیریــت دارایــی تقســیم میشــود .در هــر کــدام از
ایــن ســطوح مجموعــه فعالیتهــای اصلــی مختــص آن ســطح
تعریــف میشــود.
ســطح مدیریــت ســازمان :اهــداف و راهبردهــای اصلــی ســازمان
در بهرهگیــری از مجموعــه داراییهــای ســازمان مشــخص
میشــود.
ســطح مجموعــه ( )Portfolioدارایــی هــای فیزیکــی:
بهینهســازی ســرمایهگذاری روی داراییهــای فیزیکــی،
بازگشــت بهینــه ســرمایه و برنامهریــزی بــرای توســعه پایــدار
فعالیــت اصلــی اســت.
ســطح مدیریــت سیســتمهای دارایــی :پایدارســازی عملکــرد و
بهینــه ســازی هزینههــا و ریس ـکهای فعالیــت اصلــی را شــکل
میدهــد.
ســطح مدیریــت داراییهــا :مدیریــت فعالیتهــای یکپارچــه
در چرخــه عمــر بــرای بهینهســازی اثرگــذاری و کارایــی از هــر
دارایــی در ایــن ســطح انجــام میپذیــرد.
فعالیتهــای چرخــه عمــر :عمــر یــک دارایــی را میتــوان بــه
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چنــد مرحلــه مشــخص و قابــل تفکیــک تقســیم کــرد .در گام اول
دارایــی انتخــاب ،طراحــی و ســاخته بــا خریداری میشــود .ســپس
مراحــل بهرهبــرداری و نگهداشــت از دارایــی آغــاز میگــردد.
در ایــن مرحلــه از چرخــه عمــر کــه بیشــترین زمــان را بــه خــود
اختصــاص میدهــد میتــوان مجموعــه فعالیتهــای بهبــود
عملکــرد و ســاختار را نیــز بــرای دارایــی در نظــر گرفــت امــا
در نهایــت دارایــی وارد مرحلــه بازســازی کلــی و یــا تعویــض و
اســقاط میشــود .در هــر کــدام از ایــن مراحــل فعالیتهــا ویــژهای
بــرای افزایــش بهــرهوری از داراییهــای قابــل تعریــف اســت .بــه
طــور مثــال میتــوان بــه اجــرای برنامههــای مهندســی سیســتم
در مرحلــه طراحــی و ســاخت ،اجــرای تحلیلهــای نگهداشــت
مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان ( )RCMدر مرحلــه بهرهبــرداری و
نگهداشــت و اجــرای تحلیلهــای هزینــه چرخــه عمــر در زمــان
تصمیمگیــری بــرای ســاخت ،خریــد و یــا تعویــض دارایــی اشــاره
کــرد .انجــام بــه موقــع هــر کــدام از ایــن فعالیتهــا میتوانــد
اثــر ویــژهای در افزایــش بهــرهوری و ارزش آفرینــی دارایــی در کل
چرخــه عمــر داشــته باشــد.

دامنــه و ســطوح مختلــف مدیریــت دارایــی هــای
فیزیکــی
موفقیت در مدیریت دارایی های فیزیکی
بــرای موفقیــت در پیشــرفت مســتمر و رســیدن بــه ســطوح
بــاالی بلــوغ در مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی نیــاز بــه اجــرای
مجموعــه گســتردهای از فعالیتهــا از جملــه تدویــن اهــداف و
اســتراتژی ،برنامهریــزی مســتمر بــرای اجــرای پروژههــای
بهبــود ،آمــوزش و فرهنــگ ســازی گســترده در ســطح منابــع

انســانی و همچنیــن در درجــه اول خواســت جــدی و پیگیرانــه
مدیــران ارشــد ســازمان اســت .در ایــن بیــن میتــوان ســه عنصــر
ذیــل را بــه عنــوان الزامــات اصلــی موفقیــت در مدیریــت دارایــی
هــای فیزیکــی دانســت.
یــک ســاختار ســازمانی یکپارچــه کــه بــا رهبــری و جهــت دهــی،
پیادهســازی اصــول و برنامههــای بهبــود در مدیریــت دارایــی
هــای فیزیکــی را تســهیل کنــد.
آگاهســازی کارکنــان ،توســعه شایســتگیها و تعهــد حرفــهای و
فنــی ایشــان و توســعه فعالیتهــای تیمــی و بیــن گروهــی
جمــع آوری و مدیریــت موثــر اطالعــات و دانــش از شــرایط،
عملکــرد و ریســکها و هزینههــای داراییهــای فیزیکــی

جمع بندی
در ایــن مقالــه ســعی شــد تــا گوشـهای از دانــش گســترده و رو بــه
تعالــی مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــرای خواننــدگان محترم
شــرح داده شــود .توجــه بــه مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی
میتوانــد بــا توجــه بــه نــوع صنعــت و اقتصــاد دارایــی محــور
کشــور در بخشهــای نفــت و گاز ،نیــرو ،حمــل و نقــل و زیــر
ســاختهای خدماتــی یکــی از اصلیتریــن راهکارهــای افزایــش
بهــرهوری و ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر از مجموعــه داراییهــای
اشــاره شــده باشــد .امــا در ایــن راه توجــه ویــژه بــه گســترش
فرهنــگ مراقبــت از داراییهــای ارزشــمند و همچیــن توســعه
توانمندیهــا و شایســتگیهای نیــروی انســانی از عناصــر زیــر
بنایــی و کلیــدی موفقیــت در ایــن راه اســت.
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تعریف مدیریت نگهداری و تعمیرات
و استراتژی های نگهداری و تعمیرات
تعریــف مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بــا نگهــداری از داراییهــای مولــد (کارخانــه ،تجهیــزات ،نــاوگان وســایل نقلیه
و…) از کس ـبوکار گــره خــورده اســت .محصولــی کــه ســازمان/واحد نگهــداری و تعمیــرات بــه کل ســازمان ارائــه
میکنــد« ،دســترسپذیری» یــا همــان «زمــان در دســترس» اســت .نگهــداری و تعمیــرات یــا بــه تعبیــر بهتــر آن
“نگهداشــت” همچنیــن بهطورغیرمســتقیم بهبــود بــازده و ســرعت فرآینــد ،کیفیــت ،ایمنــی ،و عملکــرد زیسـتمحیطی
را فراهــم میکنــد.
«زمــان توقــف» زمــان غیرمولــد اســت ،خــواه ناشــی از نبــود تقاضــا در بــازار باشــد و خــواه ناشــی از تعمیــرات یــا
نگهداشــت زمانبندیشــده .فقــط بــا اجــرای اســتانداردهای نگهــداری و تعمیــرات صحیــح اســت کــه میتوانیــم
مــدت زمــان صرفشــده بــرای نگهداشــت زمانبندیشــده را بــه حداقــل برســانیم .بــا بهبــود قابلیــت اطمینــان
تجهیــزات ،یعنــی انجــام آگاهانــه و مــداوم نگهداشــتی درســت و زمانبندیشــده میتوانیــم زمــان توقــف ناشــی
از نگهداشــت زمانبندینشــده را بــه حداقــل برســانیم .همچنیــن بــا بهرهگیــری از ظرفیــت کمکــی یــا مــازاد بــرای
صرفهجویــی در هزینههــای نگهــداری و تعمیــرات و عملیــات یــا بــا بــرآوردن تقاضــای اضافــی بــازار میتوانیــم
زمــان توقــف را کاهــش دهیــم .نقــش انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری و تعمیــرات بایــد کام ـ ً
ا بــا اســتراتژیهای
تولیــد و بازاریابــی یکپارچــه باشــد تــا ســازمان بتوانــد اهــداف تولیــد خــود را محقــق کنــد و نیازهــای بــازار را بــرآورده
ســازد .ایــن امــر بهمعنــای بهینهســازی ظرفیــت داراییهــا بــرای کســبوکار و نــه فقــط بــرای تغییــر اســت.
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بــر اســاس تعریــف مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات نگهداشــت مهندســی نــگاه میکننــد ،امــا بیشــتر شــرکتها آن را
یــا همــان نگهــداری و تعمیرات عملکــرد داراییهــا را در واحــدی مســتقل محســوب میکننــد .همــۀ ایــن مــوارد،
ســطح اســتانداردی نگــه مــیدارد کــه کســبوکار بــرای ماهیــت واقعــی تغییــر کنونــی را نشــان میدهنــد :ظهــور
رســیدن بــه اهــداف عینــی خــود بــدان نیازمنــد اســت .ایــن مدیریــت داراییهــای فیزیکــی بهعنــوان الگویــی جدیــد.
عبــارت کام ـ ً
ا سرراســت اســت ،امــا درک معنــای کامــل آن بــا بازدهــی زیــادی کــه اخیــراً در فرآیندهــا و سیســتمهای
بــه درک اصطــاح «اهــداف عینــی» وابســته اســت .یکــی مدیریتــی اعمــال شــده اســت و شــبکههای پیچیــدهای کــه
از اهــداف عینــی آشــکار ،درآمــد خالــص خــوب اســت .از تأمینکننــدگان و مشــتریان را بــه هــم مرتبــط میکنــد،
منظــر صرف ـ ًا مالــی ،نگهداشــت ممکــن اســت تأثیــر شــگرفی روشــن اســت کــه رعایــت اســتانداردها و تقاضاهــای امروزیــن
بــر درآمــد خالــص شــرکت داشــته باشــد .در تمــام صنایــع مســتلزم هوشــمندانه کارکــردن اســت ،نــه فقــط ســختتر و
ســرمایهبر ،بهمــوازات افزایــش حجــم فــروش ،هزینههــای بهتــر کارکــردن.
تولیــد (یعنــی مجمــوع هزینههــای نگهداشــت و عملیــات) و مدیریــت داراییهــای فیزیکــی ،طیــف کامــل مدیریــت چرخــۀ
عمــر دارایــی را از طراحــی مفهومــی تــا اســقاط دربرمیگیــرد.
عایدیهــا نیــز افزایــش مییابــد.
ایــن نــوع مدیریــت شــامل کارکردهــای ســنتی نگهداشــت
در ســازمانهای بــزرگ بینالمللــی ،گرایشــی بهســمت و مهندســی اســت و دریافتــه اســت کــه عملیــات ،از طریــق
مدلهــای اســتانداردهای نگهــداری و تعمیــرات هســت کــه اســتفادۀ صحیــح از دارایــی ،در یکپارچگــی دارایــی ســهیم
نیازمنــد رهبــری در ســطح شــرکت اســت ،امــا امــکان اجــرا اســت.
در ســطح منطقــهای را دارنــد .درعینحــال کــه کســبوکارها مدیریــت نگهداشــت کــه زمانــی بــه کنــج ســایت یــا انبــار
خودکارتــر میشــوند و بیشــتر بــر سیســتمها و کنترلهــای تبعیــد شــده بــود ،اکنــون ،آهســته امــا پیوســته ،بــه ســطح
رایانــهای تکیــه میکننــد ،کمتــر بــر کارکنــان بهرهبــردار مدیریتــی باالتــری ارتقــا پیــدا میکنــد .حــاال بســیاری
و بیشــتر بــر کارکنــان نگهداشــت تأکیــد میشــود .نیــز از شــرکتها نایبرئیــس یــا مدیرانــی بــرای مدیریــت
درحالیکــه بــه نگهداشــت هنــوز بهعنــوان کارکــردی داراییهــای فیزیکــی دارنــد و اســتانداردهای نگهــداری و
تعمیــرات ،مهندســی و عملیــات بــه همــان شــکلی تدویــن و
اعمــال میشــوند کــه از اســتانداردهای بــرآورد هزینههــا یــا
اســتانداردهای اســتخدام و اخــراج کارکنــان اســتفاده میشــود.
ماننــد ســازمانهایی بــا ســاختار ترکیبــی ،واحــد مدیریــت
داراییهــای فیزیکــی نیــز برخــی فرآینــد نگهــداری و تعمیــرات
را بهصــورت مرکــزی و برخــی دیگــر را بهصــورت منطق ـهای
مدیریــت میکنــد .مســئولیت اجــرای کار از مســئولیت تدویــن
و نگهــداری اســتانداردها مجزاســت .مســئولیت اخیــر بــر عهــدۀ
معاونــت اســت و اوســت کــه بــر انطبــاق تمرکــز میکنــد.
مدیــران نگهداشــت ،مهندســی و عملیــات ،مســئول انجــام کار
و رعایــت ایــن اســتانداردها هســتند.
ایــن شــکل و تحلیــل پیشــینۀ قبلــی زیرســاخت ســازمانی
نشــان میدهــد کــه تغییــر از رویکــرد آمرانــه بهســمت
رویکــردی انعطافپذیرتــر ،بــا پیچیدگیهــای رفتــاری در
محــل کار امــروز تناســب بیشــتری دارد.
همانطــور کــه قب ـ ً
ا اشــاره شــد ،راهکارهــای عصــر صنعتــی
مناســب کــودکان عصــر اطالعــات نیســت .مــارگارت جــی
ویتلــی اشــاره میکنــد کــه ســاختارهای دســتور و کنتــرل دیگــر
راهگشــا نیســتند و مانــع پیشــرفت مــا میشــوند.
بهخصــوص در مواجهــه بــا چالشهــای جایگزینــی نیــروی
کار مســن ،هــر چیــزی کــه مانــع شــود ،بــه روشــنی نامطلــوب
اســت .مــدل جدیــدی کــه بایــد در پیــش بگیریــم ،اتــکای
بیشــتری بــر افــرادی دارد کــه در انتخــاب مســیر خــود و
واکنــش بــه محیــط از طریــق سیســتمی خودســامان ،آزادی
عمــل دارنــد.
اگرچــه ایــن مــدل ممکــن اســت آشــفته بهنظــر میآیــد ،امــا
قــادر اســت توانایــی و اســتعدادهای نهفتـهای را شــکوفا کند که
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میتواننــد برخــی از حادتریــن مشــکالت مــا را برطــرف کننــد.
مطالعــات نشــان میدهــد کــه بهــرهوری در محیطهــای
کاری واقعــ ًا خودگــردان 35 ،درصــد بیــش از ســازمانهای
ِ
ســنتی اســت.
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انواع استراتژی های نگهداری و تعمیرات
قبــل از پرداختــن بــه انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری
و تعمیــرات نیــاز اســت کــه مفهــوم اســتراتژی را بررســی
کنیــم و ابهامهــای پیرامــون تعریفهــای واژۀ «اســتراتژی»
را برطــرف کنیــم .یــک تعریــف بــرای ســطوح بــاالو کالن
کسـبوکارها کاربــرد دارد و دیگــری مختــص زمینــۀ مدیریــت
داراییهــای فیزیکــی اســت.
از منظــر کســبوکار ،اســتراتژی بــه معنــی تعییــن اهــداف و
طــرح نمــودن برنام ـهای بــرای رســیدن بــه آنهــا اســت.
بــه بیــان دیگــر اســتراتژی طــرح درازمدتــی اســت کــه بــرای
نیــل بــه یــک هــدف بلنــد مــدت مشــخص طراحــی و تبییــن
میشــود .معمــو ًال از سیاســتهای ســازمان نشــأت میگیــرد
و در ادامــه بــه اهــداف عینــی ســازمان میرســد .بــرای مثــال
توســعه قابلیــت اطمینــان در واحــد ذوب در ســال 1401
میتوانــد یــک اســتراتژی باشــد .ایــن اســتراتژی معنــای
کســبوکاری دارد.
مفهــوم مشــابه هــم بــرای انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری
ی هــای فیزیکــی از
و تعمیــرات وجــود دارد .مدیریــت دارایــ 
کلمــۀ «اســتراتژی» بهمنظــور ارجــاع بــه رویکــرد کلــی بــرای
مدیریــت کل چرخــۀ عمــر برخــی از داراییهــای فیزیکــی
اســتفاده میکنــد.
بــرای مثــال ،اســتراتژی نگهداشــت بــرای پمپهــای گریــز
از مرکــز یدکــی ممکــن اســت ایــن باشــد کــه آنهــا را بــه
صــورت دورهای آزمایــش و چــک کنــد و فقــط زمانــی کــه
قــادر بــه عملیــات نیســتند ،آنهــا را تعمیــر کنــد.
یــک اســتراتژی چرخــۀ عمــر دارایــی هــم ممکــن اســت ایــن
باشــد کــه ناوگانــی از وســایل حملونقــل را خریــداری کنــد و کــه درصــورت تغییــر وضعیــت بایــد از آنهــا اســتفاده کنیــد و
وقتــی هزینــۀ کلــی چرخــۀ عمــر مالکیــت آنهــا بــه حداقــل همــواره مقصــد یــا هــدف اصلــی را مدنظــر دارنــد.
رســید ،بهرهگیــری عملیاتــی از آنهــا را متوقــف کنــد .ایــن بااینحــال ،اســتراتژی بایــد فراتــر از ســادگی باشــد تــا
اســتراتژی نکاتــی ماننــد خریــد ،اســتهالک ،اســقاط ،هزینــۀ عملــی شــود .بایــد برنامههایــی تاکتیکــی بــرای چگونگــی
پیادهســازی اســتراتژی تهیــه کنیــد و ایــن برنامههــا بایــد
ســرمایه ،مالیــات و… را درنظــر میگیــرد.
یکــی از انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری و تعمیــرات محبــوب اجرایــی شــوند .بــدون چنیــن برنامههایــی ،هیــچ دورنمــای
و ســاده امــا اغلــب گــران ایــن اســت کــه کارکــرد دارایــی روشــنی از آنچــه انجــام میدهیــد یــا چگونگــی انجــام آن
ادامــه یابــد تــا اینکــه آنقــدر مســتهلک شــود کــه بیــش از نخواهیــد داشــت.
اگــر چنیــن برنامههایــی را اجــرا نکنیــد ،غیــر از نوعــی تمریــن
ارزش اســقاط ،هیــچ ارزش دیگــری نداشــته باشــد.
ضرورتــی نــدارد کــه اســتراتژی فرآینــد نگهــداری و تعمیــرات ذهنــی ســاده بــه چیــز دیگــری دســت نیافتهایــد.
پیچیــده باشــد؛ درواقــع ،بســیاری از موفقتریــن اســتراتژیها برنامههــای تاکتیکــی بــه فعالیتهــای کوتاهمــدت و
چیــزی بیــش از رهنمودهایــی ســاده یــا مجموعــهای از میانمــدت و بلندمــدت ،نیازهــای منابــع انســانی (افــراد،
مقــررات نیســتند .ایــن اســتراتژیها وارد جزئیــات نمیشــوند ،مهارتهــا ،دانــش ،مدیریــت تغییــر) و نیــز ســرمایهگذاری و
بلکــه اقدامــات یــا مســیرهای جایگزینــی را نشــان میدهنــد بودجهبنــدی الزم بــرای انجــام ایــن کارهــا میپردازنــد.

اگــر بــه تعمیــرگاه همیشــگی خــود برویــد و از مکانیــک و
مالــک تعمیــرگاه بپرســید کــه آیــا او مشــتریان اصلــی خــود
را میشناســد یــا نــه ،بهاحتمالزیــاد بالفاصلــه میتوانــد
بــه شــما پاســخ دهــد ،چــرا کــه او هــر روز مســتقیم ًا بــا
آنهــا ســروکار دارد.او نیازهــای مشــتریانش را درک میکنــد،
زیــرا کس ـبوکارش وابســته بــه ایــن شــناخت اســت و امــرار
معاشــش بــه آن بســتگی دارد .او میدانــد چــه کنــد ،قواعــد را
میدانــد و از آنهــا پیــروی میکنــد.
انواع نگهداری و تعمیرات
بــا آگاهــی از اســتراتژی هــای نگهــداری و تعمیــرات حــاال
نوبــت بــه انــواع نگهــداری و تعمیــرات میرســد .بنابــر تعریــف
مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات از تعبیــر انــواع نگهــداری و
تعمیــرات میتــوان واژه “تاکتیــک” را انتخــاب کــرد.
انتخــاب تاکتیــک صحیــح بــرای نگهداشــت نیــز دشــواریهای

خــاص خــود را دارد کــه بــا بهرهگیــری از نــت مبتنــی بــر
قابلیــت اطمینــان  RCMیــا بهینهســازی نگهداشــت پیشــگیرانه
 PMOتــا حــدی میتــوان بــر ایــن دشــواریها فائــق آمــد.
اگرچــه ،در غیبــت ایــن ابزارهــا و هنــگام بررســی هزینههــا
و زمــان توقــف کارخانــه و ســایر ریســکها ،بــاز هــم بایــد
بررســی کنیــد کــه کــدام یــک از انــواع از همــه مناســبتر
اســت.
از دیــدگاه فنــی ،همیشــه بایــد بفهمیــد کــه خرابــی چگونــه رخ
داده اســت و ببینیــد آیــا راهــی وجــود دارد کــه بتوانیــد آن را
پیشبینــی کنیــد یــا مانــع آن شــوید .اگــر نــه ،بررســی کنیــد
کــه آیــا میتوانیــد بــا آن کنــار بیاییــد (واکنشــی) یــا طراحــی
را تغییــر دهیــد( .کــه معمــو ًال پرهزینهتریــن گزینــه اســت)
تاکتیکهــای بهکاررفتــه بــرای بررســی خرابیهــا بایــد بــه
ترتیــب زیــر انتخــاب شــوند:
وظایــف پایــش اقتضایــی ( :)CBMایــن وظایــف شــامل
بازرس ـیها یــا ســایر شــیوههای کنتــرل وضعیــت در فواصــل
ثابــت بــرای یافتــن نشــانههای زوال هســتند .ایــن کارهــا
معمــو ًال تأثیــری بــر تولیــد ندارنــد ،اقدامــات اصالحــی را
متمرکــز میکننــد و بیشــترین بهرهگیــری را از عمــر اقتصــادی
تجهیــزات میســر میســازند .در میــان انــواع نگهــداری و
تعمیــرات ایــن تاکتیــک اولویــت اولیــه بیشــتری دارد.
در تاکتیکهــای اقتضایــی ،ایــن بســامد بــا ویژگیهــای فنــی
خرابــی و تکنیــک مخصــوص پایــش مرتبــط اســت .بســته بــه
ایــن عوامــل ،ایــن زمــان میتوانــد از چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه
متفــاوت باشــد.
قاعــدۀ کلــی ایــن اســت کــه بســامد وظیفــۀ پایــش نبایــد
کمتــر از نیمــی از زمانــی باشــد کــه طــول میکشــد تــا
خرابــی از اولیــن نشــانههای زوال تــا وضعیــت خرابــی کامــل
پیشــرفت کنــد .مــدت فرآینــد زوال (از زمانــی کــه خرابــی
بالقــوه را میتــوان تشــخیص داد تــا وضعیــت خرابــی کامــل)،
فاصلــۀ  P-Fنامیــده میشــود.
تاکتیکهــای تعمیــر و بازیابــی زمانمحــور :ایــن وظایــف
بــرای خرابیهایــی هســتند کــه از عمــر یــا میــزان اســتفاده از
دارایــی ناشــی میشــوند .بازیابــی در فواصــل زمانــی ثابــت و
فــارغ از وضعیــت تجهیــز در آن زمــان انجــام میشــود.
بــه دالیلــی ،ایــن رویکــرد در مقایســه بــا  CBMکمتــر توصیــه
میشــود .ایــن رویکــرد معمــو ًال تولیــد یــا عملیــات را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد ،محدودیــت عمــر میتوانــد بــه معنــای
تعویضهــای زودهنــگام (قبــل از آنکــه عمــر واقع ـ ًا بــه پایــان
رســیده باشــد) باشــد و کار تعمیراتــی مــورد نیــاز هــم هزینــۀ
نگهداشــت را افزایــش میدهــد.
بســامد کارهــای فواصــل ثابــت بــر اســاس عمــر مفیــد مــورد
انتظــار از دارایــی فیزیکــی تعییــن میشــوند .ایــن فواصــل بــر
اســاس عمــری تعییــن میشــود کــه طــی آن ســایش ،خســتگی،
فرســایش و خوردگــی از حــد تحمــل فراتــر میرونــد .در ایــن
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نقطــه ،احتمــال خرابــی تــا ســطوحی غیرقابلقبــول افزایــش
مییابد.تاکتیکهــای تعویــض زمانمحــور :عمومــ ًا ایــن
تاکتیکهــا کمتــر از دیگــر تاکتیکهــای نگهــداری و تعمیــرات
پیشــگیرانه ،مقرونبهصرفــه هســتند.
وقتــی از ایــن تاکتیکهــا اســتفاده میشــود کــه تعمیــر یــا
بازیابــی ،غیرممکــن یــا بیثمــر اســت ،ماننــد تعویــض قطعاتــی
نظیــر اجــزای فیلتــر ،اُرینگهــا و گاهــی هــم مدارهــای الکتریکی
یکپارچــه .بســامد آن نیــز مشــخص میشــود ،زیــرا اقــدام
نگهداشــت از نــوع زمانمحــور محســوب میشــود.
ترکیــب تاکتیکهــا :در بعضــی مــوارد ،ممکــن اســت بــرای
کاهــش ریســکهای ایمنــی و زیســتمحیطی بــه ســطحی
مقبــول ،اســتفاده از ترکیبــی از تاکتیکهــا ضــروری باشــد .در کل،
ایــن رویکــرد شــامل اســتفاده از نوعــی روش نگهداشــت اقتضایی
بــه همــراه نوعــی نگهداشــت زمانمحــور اســت .یــک نمونــه از
ایــن نــوع رویکــرد ترکیبــی ،بازرســی درجــای موتــور هواپیمــا بــا
اســتفاده از بروســکوپ (ابــزار چشــمی بــرای بازرســی قطعــات)
پــس از هــر  50ســاعت پــرواز اســت کــه بــا بازرســی زمانمحــور

و تعمیــرات اساســی در کارگاه پــس از هــر  200ســاعت ترکیــب
میشــود .هــر کــدام از ایــن کارهــا ،ریســک را تــا حــدی کاهــش
میدهــد و وقتــی بــا هــم ترکیــب شــوند ،ریســک کلــی را تــا
ســطحی قابــل تحمــل پاییــن میآورنــد.
تاکتیکهــای جســتوجوی خرابــی :ایــن تاکتیکهــا فقــط
بــرای خرابیهــای پنهــان کاربــرد دارنــد (خرابیهایــی کــه در
شــرایط عــادی عملیاتــی بــرای بهرهبــرداران مشــهود نیســتند).
خرابیهــای پنهــان غالب ـ ًا در سیســتمهای پشــتیبانی یــا ایمنــی
حالــت طبیعــی
رخ میدهنــد کــه در آن ،ابــزار محافظتــی در
ِ
فعــال نیســت .هیــچ راهــی بــرای شناســایی خرابیهــای پنهــان
وجــود نــدارد مگــر ایــن کــه پیــش از بــروز خرابــی ،آن را چــک
کنیــد .فواصــل اجــرای تاکتیکهــای جس ـتوجوی خرابــی ،بــه
دســترسپذیری مــورد نیــاز بــرای ابــزار پشــتیبانی یــا محافظتــی
و ســطح ریســک خرابــی چندگانـهای بســتگی دارد کــه میتــوان
تحمــل کــرد.
تاکتیکهــای کارکــرد تــا خرابــی :ایــن تاکتیــک زمانــی ا ِعمــال
میشــود کــه هیــچ تاکتیــک دیگــری راهگشــا نیســت و
میتــوان پیامدهــای خرابــی را تحمــل کــرد .کارکــرد تــا خرابــی،
گزینــهای مناســب بــرای خرابیهایــی بــا پیامدهــای ایمنــی و
زیس ـتمحیطی نیســت ،زیــرا ممکــن اســت عواقــب فیزیکــی و
ـی ناخوشــایندی در پــی داشــته باشــد کــه هیچ کسـبوکاری
قانونـ ِ
نمیخواهــد در معــرض آنهــا قــرار بگیــرد .اگــر نمیتوانیــد هیــچ
نــوع اقــدام پیشکنشــی را بــرای پیشبینــی یــا پیشــگیری از
خرابــی انجــام دهیــد یــا قادر بــه شناســایی خرابــی پنهان نیســتید
و اگــر دغدغــۀ مســائل ایمنــی یــا زیسـتمحیطی را داریــد ،بایــد
مجموعــه اقدامــات دیگــری را مدنظــر قــرار دهیــد.
تاکتیکهــای بازطراحــی :بســته بــه حالــت خرابــی ،میتوانیــد
سیســتم را بازطراحــی کنیــد تــا حالــت خرابــی یــا پیامدهــای آن
را از بیــن ببریــد .بــرای مثــال ،آمــوزش کارکنــان بهرهبــرداری
یــا نگهداشــت ،نصــب عالئــم هشــدار یــا دیگــر اقدامــات مناســب
اصالحــی اســت کــه «فقــط یکبــار» انجــام میشــوند .بــرای
خرابیهایــی کــه پیامدهــای عملیاتــی یــا غیرعملیاتــی دارنــد
(هزینــۀ انجــام کســبوکار) ،کارکــرد تــا خرابــی میتوانــد
گزینــهای مقرونبهصرفــه باشــد.
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پیشینه ،حال و آینده
صنعت بازرسی در ایران
مطالــب ذیــل حاصــل مصاحبــه حضــوری بــا پیشکســوت بازرســی ایــران جنــاب آقــای مهنــدس فرزیــن انتصاریان
رییــس محتــرم انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران و موســس گــروه کارشناســان (اکســپرتز ) مــی باشــد  .درایــن
مصاحبــه از ایشــان خواســته شــد تــا تاریخچــه بازرســی در ایــران کــه بــا ایشــان شــروع شــده را بــه همــراه
خالصــه ای از ســوابق فعالیــت هــای خودشــان بــه عنــوان بــازرس ارائــه نماینــد و همچنیــن اشــاره ای بــه انــواع
بازرســی داشــته باشــند
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خالصــه ای از ســوابق تحصیلــی و شــغلی آقــای مهنــدس
انتصاریــان در حــوزه بازرســی
ایشــان فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی مکانیــک از دانشــگاه
امیرکبیــر (پلــی تکنیــک تهــران) هســتند .پــس از فــارغ
التحصیلــی ،ایشــان  5ســال در نیــروی دریایــی بصــورت
قــراردادی بعنــوان مهنــدس غیــر نظامــی در تعمیــرات نــاوگان
دریایــی ایــران فعالیــت داشــته انــد .بعــد از آن شــرکت
تعمیــرات کشــتی ایجــاد کردنــد .همزمــان مدیــر شــرکت
کشــتیرانی کارون بودنــد کــه بزرگتریــن شــرکت کشــتیرانی
در بخــش خصوصــی بــود .ســابقه آشــنایی ایشــان بــا بازرســی
بــه مفهــوم بازرســی شــخص ثالــث از ســال  52در زمانــی کــه
ایشــان شــرکت تعمیــرات کشــتی را ایجــاد کردند شــروع شــد و
ســپس در شــرکت کارون ادامــه یافــت بدیــن صــورت کــه یکی
از فعالیــت هــای آقــای مهنــدس انتصاریــان تعمیــرات کشــتی
هــای بــزرگ شــرکت کشــتیرانی ملــی آریــا بــوده و ایشــان
مســئول تعمیــرات اساســی چنــد مــورد کشــتی اقیانــوس پیمــا و
کشــتی بیمارســتانی فــارور متعلــق بــه ســازمان شــیر وخورشــید
ســرخ (هــال احمــر) بودنــد .بدلیــل اینکــه کار تعمیراتــی مــی
بایســت توســط موسســات رده بنــدی تاییــد شــود بــا بازرســان
موسســات رده بنــدی بیــن المللــی در ارتبــاط قــرار مــی گیرنــد
و از آنجــا بــا کار بازرســی رده بنــدی و گواهینامــه هایــی
کــه مــی بایســت بــرای کشــتی هــا صــادر شــود آشــنا مــی
شــوند .طــی چنــد ســالی کــه در شــرکت کشــتیرانی کارون
بودنــد ،چنــد کشــتی ایــن شــرکت تحــت کالس لویــد آلمــان
( )GLو بیرووریتــاس فرانســه( )BVقــرار داشــت و درنتیجــه
مســتقیما در ارتبــاط بــا بازرســان ایــن موسســات قــرار مــی
گیرنــد .در نزدیکــی هــای انقــاب بعضــی از موسســات رده
بنــدی خارجــی تصمیــم گرفتنــد از ایــران خــارج شــوند .لــذا
بــا توجــه بــه تخصــص و آشــنایی ایشــان بــه امــور رده بنــدی
کشــتی تقریبــا همــه آن هــا آقــای انتصاریــان را بــه جــای
کارشــناس خارجــی خــود تعییــن کردنــد و ایشــان پــس از اتمــام
دوره هــای مقــررات رده بنــدی و آمــوزش هــای حیــن کار
همــراه بــا بازرســان موسســات رده بنــدی فعالیتشــان را بعنــوان
بــازرس موسســات رده بنــدی شــروع کردنــد .در ادامــه ،ایشــان
در ســال  1359مشــترکا بــا آقــای مهنــدس حســن مظهــری
کــه قبــا معــاون عملیــات ســازمان بنــادر بودنــد شــرکت گــروه
کارشناســان ایــران ( )IGSرا بــه عنــوان اولیــن موسســه ایرانــی
بازرســی کشــتی و کاال در خرمشــهر تاســیس کردنــد .ایــن
امــر را میتــوان شــروع رســمی صنعــت بازرســی در ایــران تلقــی
نمــود بــه ایــن معنــی کــه قبــل از آن هیــچ نهــاد مســتقل
ایرانــی در امــور بازرســی کشــتی و کاال فعــال نبــوده اســت.
زمانــی کــه ایشــان در شــرکت کشــتیرانی کارون بودنــد،
تنهــا شــرکتی کــه بازرســی کاال انجــام میــداد شــرکت
 SGSبــود .کــه در تهــران چنــد بــازرس خارجــی داشــت ایــن
شــرکت بــرای انجــام بازرســی هــای خــود در بنــادر جنــوب
را بــه آقــای مهنــدس انتصاریــان واگــذار کردنــد .در آن
زمــان بازرســی کاال بیشــتر مربــوط بــه خســارات کاالهــا در
روی کشــتی یــا در انبــار گمــرک بــود .زمانــی کــه کاال یــا

کشــتی خســارتی میدیــد ،بیمــه لویــدز و شــرکت هــای بیمــه
مــی بایســت از خســارت گــزارش تهیــه کننــد .در آن وقــت، ،
شــرکت انگلیســی گــری مکنــزی نماینــده رســمی بیمــه لویــدز
( )Lloyds Agentدر ایــران بــود .مســئول ایــن بخــش یــک
فــرد هنــدی االصــل بنــام آقــای قــادری بــود کــه صرفــا کار
هــای اداری را انجــام میــداد و از کاپیتــان هــای کشــتی هــای
خارجــی کــه بــرای تخلیــه بــار خــود بــه بنــدر آمــده بودنــد
بــرای بازرســی خســارت کاال هــا و کشــتی هــای صدمــه
دیــده اســتفاده میکــرد .در اوائــل ســال ،1357آقــای قــادری
بــا شــناختی کــه از آقــای انتصاریــان داشــت از ایشــان بــرای
بازرســی کاالهــا و کشــتی هــای خســارت دیــده دعــوت بــه
همــکاری کــرد .در پایــان ســال  1357ایشــان در ایــن چنــد
حــوزه فعالیــت داشــتند شــامل:
بازرسی رده بندی کشتی
بازرسی کاال های وارداتی و یا خسارت دیده
بازرسی خسارت کشتی
در نتیجــه میتــوان تاریــخ شــروع صنعــت بازرســی کاال و
بازرســی رده بنــدی توســط ایرانــی هــا را از ســال 1357
دانســت کــه تــا قبــل از جنــگ کــه ایشــان خرمشــهر بودنــد .در
تمــام منطقــه خوزســتان و بنــادر آن بعضــا بوشــهر هــم بازرســی
انجــام مــی شــده اســت.
شروع بازرسی های رده بندی و کاال در ایران
در ســال  1360بدلیــل شــروع جنــگ ،آقــای انتصاریــان از
خرمشــهر بــه تهــران نقــل مــکان مــی کننــد و در فاصلــه
کوتاهــی ،شــعبه بندرعبــاس شــرکت  IGSبــا مشــارکت آقــای
آیدیــن ســلطانی تاســیس گردیــد .بــا توســعه ایــن شــرکت
فعالیــت هــای بازرســی در حــوزه هــای مختلــف هــم توســعه
یافــت بــه شــکلی کــه آقــای انتصاریــان نماینــده و بــازرس
رســمی  7موسســه معتبــر رده بنــدی بیــن المللــی(GL-BV-
 )ABS-RINA-NK-CR-KRبودنــد .در طــول نزدیــک بــه 25
ســال فعالیــت آقــای انتصاریــان بــه عنــوان بــازرس موسســات
رده بنــدی هــزاران کشــتی را مــورد بازرســی قــرار داده انــد و
جــز معــدود بازرســانی در جهــان هســتند کــه مجــاز بــه انجــام
بیشــترین طیــف بازرســی بــوده انــد .ایــن بازرســی هــا شــامل
انــواع کشــتی هــا و شــناورها از جملــه تانکــر هــای حمــل مــواد
مایــع  ،Product Carrierنفتکــش هــای حمــل نفــت خــام
 ، VLCC/ULCCتانکــر هــای حمــل گاز مایــع LPG/LNG
 ،کشــتی هــای خــاص ،Special Shipsکشــتی هــای
مســافری بــزرگ ،Cruise/Passenger Shipsکشــتی هــای
بــاری  ، Dry Cargo Shipsیــدک کــش و حتــی ســکوها نفتــی
و حفــاری در جــران دریانــوردی و یــا تعمیــرات اساســی بعــد از
خســارات جنگــی و در حیــن ســاخت مــی شــود.
بازرسی در جریان جنگ ایران و عراق
بعــد از شــروع جنــگ وقتــی جنــگ کشــتی هــا شــروع شــد
موسســه ســالویج اسوسیشــن ( )Salvage Associationوابســته
بــه بیمــه لویــدز بــرای تعییــن خســارت هــای کشــتی هــای
خســارت دیــده ایرانــی و خارجــی در جریــان جنــگ کــه توســط
بیمــه هــای ایرانــی و یــا بیمــه لویــدز یــا بیمــه گــران اتکایــی
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و تضمیــن کننــده پرداخــت خســارت کشــتی هایــی کــه بــه
بنــادر ایــران تــردد مــی کردنــد بیمــه مــی شــدند ،شــرکت آی
جــی اس و آقــای انتصاریــان را بعنــوان بــازرس کشــتی هــای
خســارت دیــده در جنــگ تعییــن کردنــد.
عــاوه بــر ایــن  IGSبازرســی هــای موسســات بیمــه مســئولیت
صاحبــان کشــتی (کلــوب هــای  )P&Iرا نیــز انجــام مــی دادند و
بــه عنــوان بــازرس بیمــه صاحبــان کشــتی که بــا خســارت کاال
یــا مســایل دیگــر مواجــه مــی شــدند و یــا بــر علیــه کشــتی
ادعایــی صــورت مــی گرفــت ،بازرســی هــای  P&Iانجــام مــی
شد .
در تمــام زمــان هشــت ســاله جنــگ ایــران و عــراق ،کلیــه
بازرســی هــای کشــتی هــای بــاری و نفتکــش خســارت دیــده
در جریــان جنــگ کــه تعــداد آن هــا بــه بیــش از  800مــورد
مــی رســد بعــاوه بازرســی هــای تعییــن صالحیــت یــدک
کشــی کشــتی هــای موشــک خــورده کــه بایــد بــه ســایر
کشــورها بــرای تعمیــر مــی رفتنــد ،توســط ایشــان انجــام شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بســیاری از ایــن بازرســی هــا
در مناطــق جنگــی و بعضــا تحــت حمایــت نیــرو هــای نظامــی
ایــران انجــام شــده اســت.
بازرســی کاالهــای وارداتــی و صادراتــی در بنــادر
ایــران
تقریبــا بــه مــدت  15ســال از شــرووع جنــگ ،قریــب بــه اتفاق
بازرســی هــای کاال هــای صادراتــی و وارداتــی و محمــوالت
نفتــی در توســط آقــای انتصاریــان و تیــم آمــوزش دیــده ایشــان
در شــرکت گــروه کارشناســان ایــران  IGSصــورت مــی گرفتــه
ا ست .
در ســال هــای پایانــی جنــگ ،گــروه کارشناســان ایــران ()IGS
نمایندگــی چنــد شــرکت خارجــی را در حــوزه بازرســی کاال از
جملــه ”Watson Gray“ ،بــرای بازرســی مــواد مایــع (نفــت و
مشــتقات آن) ” ”Daniel C Griffithکــه بعــد از مدتــی بــه
 INSPECTORATEتغییــر نــام داد بــرای بازرســی کاالهــای
خشــک را بــه عهــده داشــت .تــا ســال هــا بعــد از جنــگ،
حجــم زیــادی از کاالهــای وارداتــی در مبــدآ توســط شــرکت
هــای خارجــی تحــت نمایندگــی و در ایــران نیــز توســط IGS
بازرســی مــی شــده اســت .بخصــوص در بازرســی هــای کاالی
فلــه بــرای اولیــن بــار محاســبه مقــدار بــار در روی کشــتی هــا
از طریــق درافــت ســوروی ( )Draft Surveyو آلیــج ســوروی )
( Ullage Surveyصــورت گرفتــه اســت.
بازرسی پیش از حمل یا PSI
در ســال  1374پــس از برگــزاری اولیــن ســمینار بازرســی پیش
از حمــل کاال (ســورویانس) کــه توســط آقــای انتصاریــان در
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــر گــزار شــد و راهنمایــی کــه
بــرای ایــن نــوع بازرســی تحــت نــام ســورویانس تدویــن و
منتشــر شــد ،مدیــر کل نظــارت بــر ارز بانــک مرکــزی بــه

دلیــل تقلبــات و ســوء اســتفاده هایــی کــه در امــر واردات
کاالهــا صــورت مــی گرفــت ،بــه آقــای انتصاریــان پیشــنهاد
کردنــد کــه  IGSبازرســی کلیــه کاالهــای وارداتــی بــه ایــران
را تحــت نظــارت بانــک مرکــزی انجــام دهنــد کــه ایشــان
نپذیرفتنــد .ولــی قبــول کردنــد کــه در تاســیس یــک شــرکت
مســتقل ایرانــی و راه انــدازی و آمــوزش آن مشــارکت نماینــد
.لــذا وزارت صنایــع ســنگین تاســیس شــرکت  IEIفعلــی را بــه
عهــده گرفــت.
زمانــی کــه پســت مدیریــت کل بازرســی کاال در ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران ایجــاد شــد آقــای مهنــدس تبریــزی ،
و بعــد آقــای مهنــدس ســیاح و ســپس ســرکار خانــم مهنــدس
پیروزبخــت ایــن پســت را تحویــل گرفتنــد و در طــی آن ســال
هــا همــکاری هــای علمــی و انتقــال دانــش در حــوزه بازرســی
کاال توســط ایشــان صــورت مــی گرفــت و طــی آن روش هــا و
دســتورالعمل هــای مربــوط بــه بازرســی قبــل از حمــل و روش

هــای اســتفاده از شــرکت هــای بازســی تهیــه شــد .
بــا توســعه بازرگانــی خارجــی و گســترش فعالیــت هــای
بازرگانــی بخــش خصوصــی ،کــه غالبــا در قالــب اعتبــارات
اســنادی  LCانجــام مــی شــد ،فضــای گســترده ای در
مقابــل شــرکت هــای بازرســی ایجــاد کــرد .ایــن امــر ضــرورت
آمــوزش هــای تخصصــی را در حــوزه هــای تجــارت بیــن
المللــی و مســئولیت هــای بازرســان و جنبــه هــای حقوقــی
آن بــه وجــود آورد  .در ایــن ارتبــاط ســمینارها و دوره هــای
آموزشــی متعــددی کــه بعضــا بیــش از یــک هفتــه بــه طــول
مــی انجامیــد برگــزار شــد.
بازرسی حین حمل کاال
حمــل بــار مــی توانــد بصــورت زمینــی دریایــی یــا هوایــی
باشــد .در ایــن نــوع بازرســی مــوارد مرتبــط بــا ایمنــی حمــل
مطــرح مــی شــود چــه بــرای کاال چــه بــرای وســیله حمــل
کاالو چــه بــرای افــرادی کــه در جریــان حمــل حضــور دارنــد.

مثــا در مــورد حمــل کاال بــا کشــتی مــوارد زیــر مــی توانــد
مطــرح شــود:
آیا این بارمی تواند با کشتی حمل شود؟
نحوه حمل چگونه باید باشد؟
بسته بندی کاالچگونه باید باشد؟
سالمت ان چگونه باید حفظ شود؟
بارچینی و مهاربندی چگونه باید باشد؟
حمل کاال در کانتیتر چگونه است؟
شرایط حمل کاالی مایع و گاز در تانکر چگونه ایت؟
حمل کاالهای خطرناک چگونه باید باشد.
همــه ایــن هــا مــواردی اســت کــه در بازرســی هــای شــروع و
یــا حیــن حمــل اعــم دریایی،زمینــی و یــا هوایــی مــورد نیــاز
اســت کــه هریــک نیــاز بــه تخصــص و اشــراف بــه مقــررات
بیــن المللــی مربوطــه دارد کــه بــه دلیــل طوالنــی شــدن ایــن
مصاحبــه بــه زمانــی دیگــر موکــول مــی شــود.
بازرسی های قانونی کشتی ها
در حمــل کاال مهمتریــن مســئله ،مناســبت ،ایمنــی و صالحیــت
فنــی وســیله حمــل اســت .مثــا در حمــل دریایــی ،صالحیــت
دریانــوردی کشــتی شــامل انطبــاق بــا مقــررات کنواســیون
هــای بیــن المللــی و موسســات رده بنــدی کــه ایمنــی و
ســامت کشــتی و خدمــه آن و محیــط زیســت و غیــره را
پوشــش میدهنــد اولویــت اساســی دارد.
اینکــه رده بنــدی کشــتی چگونــه انجــام مــی شــود یــک
ســرفصل بازرســی جــدا ازمــوراد دیگــر بــه حســاب مــی آیــد.
مشــابه آن در صنعــت هوانــوردی نیــز وجــود دارد کــه بــا حملــو
نقــل ریلــی و زمیــن تفــاوت هــای اساســی دارد .بازرســی هــای
مرتبــط بــا ایمنــی و صالحیــت دریانــوردی کشــتی بــر دو
دســته تقســیم مــی شــود:
بازرسی های قانونی
بازرســی کــه تحــت عنــوان بازرســی هــای قانونــی (Statutory
 )Inspectionsتعریــف مــی شــود و منطبــق اســت بــا مقــررات
کنوانســیون هــای مختلفــی کــه بــرای ایمنــی دریانــوردی
تعریــف شــده و مســئولش هــم ســازمان هــای دریانــوردی
کشــورها هســتند .بازرســی هــای قانونــی کشــتی هــا معمــوال
توســط موسســات رده بنــدی مجــاز بــه نمایندگــی از دولتــی
کــه پرچــم آن بــر روی کشــتی اســت انجــام مــی شــود.
بازرســی هــا قانونــی و گواهینامــه هایــی کــه بــرای کشــتی هــا
صــادر بــه شــرح زیــر اســت:
سالمت سازه کشتی Safety Construction
سالمت تجهیزات کشتی Safety Equipment
بازرســی خــط شــاهین یــا خــط بارگیــری ( )Load lineکــه
میــزان بــار را در شــرایط مختلــف دریانــوردی تعریــف مــی
کنــد.
گواهینامه تجهیزات مخابراتی Safety Radiotelegraphy
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گواهینامه بدنه Hull Certificate
گواهــی نامــه ماشــین آالت و تجهیــزات الکتریکــی

Certificate

Electrical

and

Machinery

گواهــی نامــه ســامت تجهیــزات باالبــر

Cargo Gear

Certificate
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گواهینامــه انــداره گیــری تنــاژ  Tonnage Measurementانجــام آن هــا را بــه عهــده دارنــد.
کــه بــر اســاس ایــن گواهینامــه عــوارض بنــدری و غیــره اخــذ بازرســی هــای رده بنــدی کشــتی هــای در حــال
ســاخت
مــی شــود.
موسســات رده بنــدی ،عــاوه بــر ســازمانهای دریانــوردی
گواهی نامه جلوگیری از آلودگی دریا MARPOL
کشــورها ،مــورد تاییــد بیمــه هــا نیــز هســتند .بدیــن شــکل
گواهینامه سیستم مدیریت کشتی ()ISM Code
کــه صــدور بیمــه نامــه بــرای پوشــش بیمــه ای کشــتی یــا
گواهینامه آموزش دریانوردان ()STCW
بــار منــوط بــه درارا بــودن گواهــی نامــه معتبــر موسســات رده
…
بازرســی در هــر یــک از مــوارد فــوق نیازمنــد تجربــه و تخصص بنــدی اســت.
خــاص خــود اســت و بازرســان موسســات رده بنــدی مســئولیت محــدوده پوشــش ایــن بازرســی هــا از تهیــه قانــون و مقــررات

ســاخت کشــتی توســط موسســات رده بنــدی شــروع مــی شــود
و پــس از تاییــد نقشــه هــای ســاخت ،وارد مراحــل بازرســی می
شــود شــامل :نظــارت بــر تولیــد مــواد اولیــه وســاخت تجهیزات
ماشــین آالت ،نظــارت ،تاییــد صالحیــت کارگاه ســاخت ،تاییــد
صالحیــت جوشــگاران ،بازرســی هــای کشــتی در حین ســاخت،
نظــارت بــر انجــام آزمایشــات در جریــان ســاخت و آزمایشــات
نهایــی کــه نهایتــا بــه صــدور گواهینامــه هــای رده بنــدی مــی
انجامــد .در پایــان ســاخت چنــد گواهینامــه بــرای هرکشــتی
صــادر مــی شــود شــامل:

بازرسی تجهیزات باالبر روی کشتی
یکــی از انــواع بازرســی هــای رده بنــدی بازرســی تجهیــزات
باالبــر روی کشــتی از جملــه  Heavy Lift Cranesمــی باشــد.
کــه بعضــا تــا چنــد هــزار تــن را مــی تواننــد تحمــل کننــد.
در واقــع مجموعــه ای از دســتگاه هــای باالبــر کــه بصــورت
هماهنــگ بــاری را از از کشــتی تخلیــه یــا بــار گیــری مــی
کننــد
بازرسی حین بهره برداری کشتی
کلیــه کشــتی هــا در مــدت فعالیــت هــای دریانــوردی بایــد بــه
طــور منظــم و برنامــه ریــزی شــده توســط بازرســان موسســات
رده بنــدی بازرســی شــده و مــورد تاییــد قــرار گیرنــد .اهــم ایــن
بازرســی هــا بــه شــرح زیــر هســتند:
بازرســی هــای ویــژه کــه هــر  5ســال کلیــه اجــزاء بدنــه و
ماشــین آالت کشــتی بــه صــورت یکجــا و یــا بــه طــور برنامــه
ریــزی در طــول  5ســال در حالــت بــاز شــده مــورد بازرســی
قــرار مــی گیرنــد
بازرسی زیر آبی هر دو سال و نیم یکبار بر روی داک
بازرســی هــای ســالیانه کــه طــی آن بدنــه و ماشــین آالت
مــورد بازرســی قــرار مــی گیرنــد
بازرســی تجهیــزات باالبــر کــه بــه صــورت ویــژه و ســالیانه
بازرســی مــی شــوند
بازرســی هــای مقطعــی کــه در زمــان هــای خــاص یا خســارت
انجــام می شــود.
در حــال حاضــر غریــب بــه اتفــاق بازرســی هــای رده بنــدی
کشــتی هــای بــا پرچــم ایــران در داخــل و خــارج کشــور توســط
صــد هــا بــازرس دو موسســه رده بنــدی آســیا و موسســه رده
بنــدی ایرانیــان بازرســی مــی شــوند .در ایــران در ایــران
بازرســی هــا در تخصــص هــای مختلــف زیــر نظــر بازرســان
شــرکت هــای رده بنــدی انجــام مــی شــود.
ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــران تحــت مقــررات ســازمان
جهانــی دریانــوردی  IMOمجوزهــای شــرکت هــای رده بنــدی
را بــرای بازرســی و صــدور گواهینامــه هــای قانونــی را صــادر
مــی کنــد.
بازرسی های خسارتی در جریان حمل و نقل کاال
اگــر خســارتی وارد شــد مــی توانــد خســارت بــه بــار ،بــه کاال
و خســارت هــای جانبــی بــه افــراد و تاسیســات باشــد کــه در
ایــن حالــت بازرســی
Nature Cost OF Extend Of Damage

مــی بایســت حجــم خســارت ،علــت خســارت ،ماهیــت
خســارت،محدوده خسارت(مســتقیم یــا غیــر مســتقیم)تعریف
شــود.
مثــا بازرســی آتــش ســوزی کشــتی (حــاال چــه موشــک
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خــورده بــود حادثــه دیــده در مراجــع بیمــه ای چــه داخلــی چــه
خارجــی مــاک پرداخــت هزینــه هســت).
تعییــن ارزش خســارت بنــا بــه درخواســت شــرکتهای بیمــه ای
توســط بــازرس انجــام میشــود کــه تعدیــل خســارت نــام دارد.
مفهوم بیمه های اتکائی
شــرکتهای بیمــه کــه یــک بیمــه نامــه صــادر میکننــد معمــوال
اگــر مبالــغ بیمــه گســترده باشــد ایــن را بصــورت اشــتراکی
عمــل مــی کننــد بنابرایــن در یــک ســند بیمه(بیمــه نامــه)
ممکــن اســت چندیــن شــرکت بیمــه ،مســئولیت برعهــده
گرفتــه باشــند .خــود شــرکتهای بیمــه ایــران همــه خودشــان
را بیمــه مــی کننــد کــه بیمــه گــران شــرکتهای بیمــه ای بیمــه
هــای اتکائــی نــام دارنــد .کســی کــه  Claime Adjusterیــا
تعدیــل کننــده خســارت اســت .را بیمــه هــا تعییــن مــی کننــد
ولــی ماهیتــا بایــد مــورد تاییــد .بیمــه گــران اتکائــی قــرار
گیرنــد.
تعــدادی از ایــن بیمــه گران اتکائــی در دنیا مثــل (Reinsurance-
 )SWISS RE-MUNICH REهســتند.که جنــاب آقــای مهنــدس
انتصاریــان مبحــث آمــوزش  AJUSTERرا در ایــران راه انــدازی
کــرده انــد.
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بازرســی هــای بیمــه مســئولیت صاحبــان کشــتی
(کلــوب پــی انــد آی)
ممکــن اســت یــک ســری بازرســی هــا از جانــب صاحــب
کشــتی انجــام شــود.ممکن اســت کشــتی را بیمــه کــرده باشــد
ایــن بازرســی هــا بــه غیــر از بازرســی هــای بخــش رده بنــدی
کــه مــورد اســتفاده شــرکتهای بیمــه اســت مــی باشــد .چندیــن
نــوع بازرســی دیگــر هــم هســت ازجمله بازرســی برای پوشــش
بیمــه ای بــار کشــتی و خســارتهایی کــه بــه ان وارد می شــود.و
ایــن بخــش بــار و شــخص ثالــث را معمــوال  P&ICLOUPهــا
انجــام مــی دهنــد.
بازرســی صنعتــی در صنعــت نفــت و گاز و
پتر و شــیمی
پــس از چندیــن ســال کــه قطــر از حــوزه میــدان گازی پــارس
جنوبــی کــه بیــن ایــران و قطــر مشــترک اســت برداشــت مــی
کــرد قــرارداد توســعه فازهــای پــارس جنوبــی توســط معاونــت
اکتشــاف شــرکت نفــت ایــران بــا یــک شــرکت ایتالیایــی بســته
شــد کــه شــرکت  GLبــازرس شــخص ثالــث ایــن پــروژه
بــود .بعــد از مدتــی معاونــت اکتشــاف از چــارت ســازمانی
شــرکت نفــت حــذف و شــرکت ایتالیایــی هــم بنــا بــه دالیلــی
انصــراف داد .کــه اولیــن ورود ایرانــی هــا بــه حــوزه بازرســی
هــای نفــت و گاز بــود .بــا شــروع فازهــای مختلــف پــارس
جنوبــی بازرســی هــای پــروژه هــای مرتبــط بــه آن هــا و
پــروژه هــای توســعه میــدان هــای نفتــی  ،بــه فعالیــت هــای
شــرکت هــای بازرســی در قالــب شــخص ثالــث ،اضافــه شــد.

ایــن بازرســی هــا کــه از تاییــد طراحــی
شــروع و بازرســی و تاییــد مــواد ،تجهیــزات و ماشــین آالت
تــا نصــب و راه انــدازی و آزمایشــات نهایــی تــا تحویــل بــه
بهــره بــردار را شــامل مــی شــود  ،بــا توجــه بــه پیجیدگــی و
حساســیت هــای ایــن بازرســی هــا کــه میبایســت در ایــران
و گشــورهای خارجــی انجــام شــود نیــاز بــه تخصــص هــای
گســترده ای را تعریــف مــی کــرد .خوشــبختانه حضــور تعــدادی
موسســات خارجــی در کنــار شــرکت هــای بازرســی ایرانــی در
انتقــال تکنولــوژی بســیار راه گشــا بــود از جملــه شــرکت آی
جــی اس کــه نمایندگــی بازرســی موسســه بیــن المللــی لویــد
آلمــان  GLرا از ســال هــا قبــل بــه عهــده داشــت ،بخصــوص
در حــوزه فــات قــاره  OFFSHOREکــه تــا مــدت هــا در
انحصــار شــرکت  GLبــود بــه هــوراه ســمینار هــاو دوره هــای
آموزشــی کــه بــر گــزار شــد تاثیــر بــه ســزایی در توســعه فنــی
و تخصصــی بازرســی صنعتــی داشــته اســت .
همانطــور کــه ذکرشــد ،بازرســی حیــن ســاخت تاسیســات و
تجیــزات صنعتــی یــک فرآینــد گســترده اســت کــه از تاییــد
طراحــی یــک ســازه ،مخــزن و غیــره ،تاییــد و نظــارت بــر
ســاخت قطعــات منفصــل و ماشــین آالت ،نظــارت بــر حمــل،
نظــارت بــر نصــب ،تاییــد آزمایشــات مختلــف در جریــان
ســاخت و در مراحــل نهایــی ،و اگــر نیــاز بــه جابجایــی یــک
ســازه تکمیــل شــده باشــد (مثــا در حمــل و نقــل دریایــی
( OFFSHOREنظــارت بــر حمــل و نقــل ،نظــارت بــر راه
انــدازی و تحویــل بــه بهــره بــردار را شــامل مــی شــود .ایــن
فرآینــد ممکــن اســت بصــورت مشــترک بــه چنــد شــرکت
بازرســی ارجــاع شــود.
الزم بــه تاکیــد اســت کــه در طــول  20ســال گذشــته قریــب به
اتفــاق تمامــی پــروژه هــای فازهــای پــارس جنوبــی و توســعه
در مناطــق نفــت خیــز اعــم از خشــکی یــا دریــا  Offshoreدر
جریــان ســاخت کــه ارزش آن هــا بالــغ بــر صدهــا میلیــارد
دالر اســت توســط بازرســان در شــرکت هــای بازرســی ایرانــی
انجــام شــده اســت کــه افتخــار بزرگــی بــرای صنعــت بازرســی
کشــور بــه حســاب مــی آیــد.
بازرسی محصوالت حین تولید
بازرســی حیــن تولیــد بیشــتر بــه معنــی کنتــرل کیفیــت
محصــول در جــران تولیــد و یــا بعــد از آن اســت  .بازرســی
هــای کنتــرل کیفیــت محصــول شــامل ایمنــی محصــول و بــی
ضــرر بــودن آن نیــز هســت .مثــا بازرســی حیــن تولیــد مــواد
غذایــی شــامل تاییــد کیفیــت محصــول و تضمیــن ایمنــی و
بــی ضــرر بــودن آن نیــز مــی شــود کــه مســتلزم اســتقرار
سیســتم هــای مدیریتــی هــم مــی شــود.
بازرسی مواد اولیه
تایید قابلیت های فرآیند
استقرار سیستم های مدیریتی
PLAN APPROVAL

نظارت بر جریان تولید محصول
بازرسی محصوالت تمام شده
بازرسی های دیگر بر حسب مورد
بازرســی شــامل نمونــه بــرداری و آزمایــش آن در مقاطــع
مختلــف ،اعــم از حیــن تولیــد و یــا روی محصــول تمــام شــده
و صــدور گواهینامــه ایمنــی و تاییــد کیفیــت کاال بــرای ورود
بــه بــازار مــی شــود کــه بخشــی توســط خــود تولیــد کننــده
انجــام مــی شــود و بخشــی نیــز بازرســان مســتقل و یــا توســط
بازرســینی کــه مــی تواننــد بازرســین اســتاندارد یــا نهادهــای
تاییــد کننــده ایمنــی و کیفیــت محصــول یــا ارگان هــای
نظارتــی باشــند.
بازرسی تجهیزات حین بهره برداری
سیســتم مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی کــه بــرای آن
اســتاندارد  ISO55000توســط ســامان جهانــی اســتاندارد تدوین
شــده زمینــه گســترده ای بــرای بازرســی و فعالیــت هــای
تعمیــر و نگهــداری ماشــین آالت  ،تجهیــزات و تاسیســات
صنعتــی بوجــود آورده اســت .ایــن اســتاندارد کــه مختصــات
یــک سیســتم مدیریتــی اســت هــدف آن نگهــداری ارزش
و کارآیــی دارایــی هــای فیزیکــی در حیــن بهــره بــرداری
و افزایــش کارآیــی و قابلیــت اســتفاده و ایمنــی تجهیــزات
اســت .محــدوده عمــل آن فراتــر از تنهــا بازرســی هــای ادواری
اســت و شــامل مهندســی قابلیــت اطمینــان Reliability
 Engineeringو تکنیــک هــای بازرســی هــای پیشــرفته مثــل
بازرســی بــر اســاس ریســک  ،RBIو مناســبت بــرای اســتفاده
 ،FFSمهندســی خوردگــی وبســیار دیگرنیــز مــی شــود.
در ســال هــای اخیــر در کشــور مــا نیــز ایــن اســتاندارد بــه
عنــوان یــک فعالیــت نظــام منــد و سیســتمی در حــال شــناخته
شــدن اســت و خوشــبختانه موجــب تحوالتــی در بعضــی
ســازمان هــا و صنایــع شــده اســت .اولیــن ســمینار در ارتبــاط
بــا موضــوع مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی اوایــل دهــه 80
توســط آقــای انتصاریــان بــر اســاس اســتاندارد ((55 BS-PAS
کــه اولیــن اســتانداردی بــود کــه در ایــن مــورد توســط موسســه
اســتاندارد انگلســتان تهیــه شــد و مبنــای ســری اســتانداردهای
 ISO55000قــرار گرفــت.
تجهیزات مورد استفاده در صنعت بازرسی
بســیاری از بازرســی هایــی کــه مطــرح شــد بــدون اســتفاده
از تجهیــزات و ابزارهــای خــاص قابــل انجــام نیســتند .ایــن
ابزارهــا از یــک چکــش ســاده ،یــک متــر ،یــک آینــه تــا
پیچیــده تریــن دســتگاه هــای انــدازه گیــری و تجیزاتــی بــا
فنــاوری هــای پیشــرفته روزانــد کــه در بازرســی هــا مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد  .ایــن کــه ایــن دســتگاه هــا از
چــه نوعــی باشــند و چگونــه بایــد بــا آنهــا کار کــرد در حــوزه
بازرســی هــای فنــی و مهندســی تعریــف مــی شــود  .از جملــه

دســتگاه هــای رادیوگرافــی واولتراســونیک و بســیاری دیگــر
اســت کــه در حــوزه بازرسـیهای غیــر مخــرب مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیرنــد .بــه غیــر از تجهیــزات بازرســی هــای غیــر
مخــرب ،بایــد از آزمایشــگاه هــا نــام بــرد کــه فعالیــت هــای
شــامل نمونــه بــرداری و آمــاده ســازی نمونــه ،آزمایــش نمونــه
و صدورگواهینامــه آزمــون مــی شــود .فعالیــت هــای جانبــی
دیگــری نیــز مثــل کالیبراســیون دســتگاه هــای انــدازه گیــری
را نیــز بایــد بخشــی از فرآینــد بازرســی بــه حســاب آورد.
عــاوه بــر ایــن دســتگاه هــای پیچیــده تــری وجــود دارد کــه
بــه صــورت تخصصــی در در فراینــد هــای صنعتــی مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد از جملــه دســتگاه هایــی بــا اســتفاده
از انــواع حســگر هــا صوتــی و تصویــری و حرکتــی و غیــره
مــی باشــد .بــا ایــن حســاب طیــف بازرســی هــا نیــز بــا توجــه
بــه تجهیزاتــی کــه در آن حــوزه بازرســی مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد کامـ ً
ا متفــاوت مــی شــود .شــاید ســطح پیچیدگــی
فعالیتهــای بازرســی هــم متاثــر از تجهیزاتــی اســت کــه در
آن بــه کار م ـیرود
بازرسی در انقالب صنعتی چهارمIndustry4.0
همــراه بــا پیشــرفت تکنولــوژی در حــوزه تجهیــزات بازرســی و
همچنیــن فنــاوری هایــی کــه حاصــل انقــاب صنعتــی چهــارم
اســت مثــل هــوش مصنوعــی ،اینترنــت اشــیاء  ،دوقلوهــای
دیجیتــال و بازرســی هــای مرتبــط بــا فعالیــت هــای رباتیــک،
بازرســی از راه دور و توســط پهبــاد و امثــال آن هــا یــک تحول
گســتردهای را در صنعــت بازرســی ایجــاد کــرده و بــه ســرعت
درحــال توســعه اســت .مــن پیشبینــی میکنــم در در  ۵تــا
ده ســال آینــده ماهیــت بازرســی هــای چشــمی یــا ظاهــری
و یــا بازرســی توســط تجهیــزات و ابــزارآالت و حســگر هــای
مختلــف کامــا متفــاوت خواهــد شــد .عــاوه بــر آن سیســتم
هــای مدیریتــی کــه مبتنــی بــر برنامــه هــای نــرم افــزاری کــه
فعالیــت هــای بازرســی را در جریــان تولیــد محصــول و بازرســی
هایــی کــه در حــوزه دارایــی هــای فیزیکــی اداره و مدیریــت
مــی کننــد بــر حــوزه هــای بازرســی تاثیرگــذار خواهنــد بــود.
در نتیجــه بســیاری از بازرســی هایــی کــه در حــال حاضــر
توســط انســان و یــا تحــت کنتــرل آن انجــام مــی شــوند در
آنــده بــه صــورت خــودکار و بــا اســتفاده از حســگرهای دقیــق
و پیشــرفته صــورت خواهــد گرفــت.
انجــام ایــن مصاحبــه توســط خانــم پیــری صــورت گرفتــه و در
نشــریه انجمــن شــرکتهای بازرســی و آزمونهــای غیــر مخــرب
ایــران نیــز منتشــر شــده اســت.
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رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت تاکید کرد:

رشد شاخص های کیفی
صنعت نفت با انجام
بازرسی های دوره ای
صنعــت نفــت بــه عنــوان قدیمــی تریــن صنعــت بــا قدمتــی بیــش
از صدســال جــزو نخســتین صنایعــی بــود کــه مــورد تحریــم هــای
ظالمانــه قــرار گرفــت و بــه واســطه ایــن محدودیــت احتمال نوســازی
صنعــت نفــت کمرنــگ شــد .امــا بــا ایــن حــال بررســی هــا نشــان
مــی دهــد کــه بازرســی هــا از صنعــت ضمــن نوســازی ایــن صنعــت
قدیمــی منجــر بــه رشــد شــاخص هــای کیفــی شــده و ضمــن کاهش
حــوادث ،ارتقــای کیفیــت تجهیــزات و در نهایــت محصــوالت را بــه
همــراه داشــته اســت .بــرای آگاهــی از آخریــن وضعیــت بازرســی در
ایــن صنعــت خبرنــگار نشــریه کیفیــت و مدیریــت گفــت و گویــی بــا
علــی کالکــی ،رئیــس بازرســی و حفاظــت فنــی شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت داشــته کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

در ابتــدا توضیحــی در خصــوص بازرســی در صنعــت
نفــت و چگونگــی تعییــن دوره هــای آن در ایــن صنعــت
بفرماییــد.
اســاس فعالیــت هــای بازرســی براســاس راســتی آزمایــی محصــوالت
تولیــدی در کارخانــه هــای مختلــف بــه منظــور صحــت عملکــرد
تجهیــزات و وســایلی اســت کــه صنعــت نفــت در حــوزه کاری خــود
اســتفاده مــی کنــد ویــا پایــش عملکــرد تجهیــزات موجــود بــه منظــور
بهــره بــرداری ایمــن از ایــن تجهیــزات در حــوزه بازرســی فنــی خواهــد
بــود .ایــن رونــد ارتبــاط مســتقیمی بــا ایمنــی و عملکــرد تجهیــزات پیدا
مــی کنــد زیــرا الزمــه ایــن امــر ارزیابــی تجهیــزات در دوره هــای زمانی
بوســیله افــرادی خبــره اســت کــه بــرای بازرســی انتخــاب مــی شــوند
تــا اطمینــان کامــل و قابلیــت مناســب بــودن تجهیــزات را بــا رویــه
هــای اســتاندارد تشــخیص دهنــد .بنابرایــن تعییــن بــازه زمانی بازرســی
در صنعــت نفــت ،تابــع نــوع جنــس ،کیفیــت  ،کارخانــه ســازنده کاال و
نــوع ســرویس و نحــوه بهــره بــرداری از تجهیزاســت .ایــن امــر تعییــن
مــی کنــد چــه زمانــی بــرای بازرســی و یــا تعمیــر و تعویــض دارایــی
شــرکت مــی تــوان اقــدام کــرد.
گفتــه مــی شــود ،قدیمــی بــودن تجهیــزات در صنعــت
نفــت نیــاز بــه احســاس بازرســی در ایــن صنعــت را
افزایــش داده آیــا در حــال حاضــر ایــن اظهــارات را تاییــد
کــرده و نیــاز بــه بازرســی در ایــن صنعــت را بیشــتر از
ســایر صنایــع مــی دانیــد؟
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نمــی تــوان بــا قطعیــت ایــن موضــوع را تاییــد کــرد و چنــدان بــا ایــن
موضــوع موافــق نیســتم چــرا کــه تجهیــزات در صنعــت در بــازه هــای
زمانــی مشــخص بازرســی ،تعمیــر و مــورد اســتفاده قــرار مــی گيرنــد و
در صــورت نبــود کیفیــت و ایمنــی الزم نســبت بــه جایگزینــی آن هــا
اقــدام شــده و قطعــه مناســب و بــا کیفیــت جایگزیــن خواهــد شــد .ایــن
رونــد هماننــد قطعــات یدکــی یــک خــودرو خواهــد بــود اگــر از تجهیــز
بــه درســتی اســتفاده شــده و بازرســی هــای الزم از آن بــه صــورت دوره
ای انجــام و از قطعــه بــا کیفیــت در آن اســتفاده شــود ،تجهیزمــورد نظــر
مــی توانــد ســال هــای بیشــتری بــه شــما ســرویس دهــد کــه ایــن امــر
در صنعــت نفــت نیــز مصــداق خواهــد داشــت چــرا کــه تجهیــزات مورد
اســتفاده در صنعــت دارای یــک عمــر مشــخص بــوده کــه برای رســیدن
بــه ایــن عمــر ،الزامــات بازرســی تعییــن شــده ای دارنــد کــه براســاس
ایــن الزامــات بازرســی انجــام شــده و نســبت بــه اصــاح ،تعمیــر و یــا
تعویــض اقــدام مــی شــود تــا ریســکی کــه بــرای بهــره بــرداری وجــود
دارد بــرای ایــن موضــوع کاهــش داده شــود .هرچنــد قدیمــی بــودن
تجهیــزات صنعــت نفــت مــی توانــد بــازه هــای بازرســی را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد امــا بــا فراینــد بازرســی ،تصمیــم گیــری و ارزیابــی عیوبــی
کــه در حیــن بهــره بــرداری ایجــاد مــی شــود قطعــه یــا تجهیــزات را در
محــدوده ایمــن مــورد اســتفاده قــرار مــی دهیــم.
آن چــه کــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد انجــام دو تیپ بازرســی
اســت .بازرســی حیــن ســاخت و نصــب کاال و بازرســی بعــدی در زمــان
بهــره بــرداری اســت کــه در بازرســی مــدل نخســت ،تولید و نصــب کاال
در ســایت هــای شــرکت هایــی کــه پــروژه محــور هســتند و از بازرســی
اســتفاده مــی کننــد ،در نهایــت منجــر بــه صــدور گواهــی بهــره بــرداری
اتمــام کار مــی شــود.

فــرض کنیــد کارخانــه ای بــرای نمــک زدایــی و یــا تاسیســات دیگــری
مــورد بازرســی قــرار مــی گیرنــد ،ایــن مــوارد بــر اســاس دوره عمــر
تعریفــی انتخــاب مــواد شــده و بــر اســاس آن جلســاتی بــا ســازنده
مــواد و تجهیــزات بــا هــدف بازرســی اولیــه تحــت عنــوان  PIMبرگــزار
مــی شــود کــه در ایــن جلســات ،اســتراتژی دوطــرف تولیدکننــده و
مصــرف کننــده بــه یکدیگــر نزدیــک شــده و قــراردادی کــه بیــن آن
هــا وجــود دارد بــه زبــان کنتــرل کیفیــت تبدیــل مــی شــود و پــس از
تعریــف ایســتگاه هــای بازرســی ،کاال تعریــف و تحویــل مشــتری کــه
صنعــت نفــت و پیمانــکاران مرتبــط بــا آن خواهــد بــود ،مــی شــود و در
نهایــت کاال در محــل مــورد نظــر نصــب مــی شــود و در حیــن نصــب
نظــارت هــا و بازرســی هایــی کــه براســاس طــرح کیفــی انجــام و یــا
بــا پیمانــکار توافــق شــده انجــام مــی شــود کــه از ایــن مرحلــه تحــت
عنــوان بازرســی ســاخت و نصــب یــاد مــی شــود.
پــس از ایــن مرحلــه همزمــان بــا صــدور گواهــی اتمــام کار ازســوی
شــخص ثالــث و صحــه گــذاری توســط مدیریت بازرســی شــرکت های
بهــره بــردار ،در نهایــت تجهیــز در ســرویس قــرار مــی گیــرد و در ایــن
شــرایط بایــد بازرســی هــای دوره ای مربــوط بــه بهــره بــرداری بــر روی
آن انجــام شــود  .در ایــن مــدل بازرســی ،تامیــن نگهــداری  ،تعمیــرات و
بازرســی بــر اســاس نــوع بهــره بــرداری و نوع ریســکی کــه تجهیــز دارد
تعریــف و کار پیــش مــی رود.
در حقیقــت اگــر بخواهیــم فراینــد بازرســی را در صنعــت نفــت تقســیم
کنیــم درمرحلــه نخســت بازرســی در زمــان ســاخت کاال و نصــب و
مرحلــه بعــدی ،بازرســی در زمــان بهــره بــرداری را شــامل مــی شــود.
شــرکت هایــی ماننــد مهندســی و توســعه نفــت کــه در پــروژه هــای
اجرایــی صنعــت نفــت حضــور دارنــد در بخــش اول کــه شــامل بازرســی
هــای حینســاخت  ،ســاخت کاال ،نصــب کاال ومــواد اولیــه تولیــد
محصــول کــه در تولیــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد تــا بازرســی
ی گیــرد را شــامل
نهایــی محصولــی کــه مجــوز ورود بــه ســایت را م ـ 
خواهــد شــد ،بنابرایــن بعــد از نصــب کاال و اطمینــان از صحــت عملکرد
کیفــی آن گواهــی کاال صــادر و کار وارد فــاز بازرســی بهــره بــرداری
مــی شــود.
ارتبــاط ایــن دو نــوع بازرســی بــرای ایــن کــه فیدبــک هایــی بــه بهــره
بــردار داده و در عملکــرد تجهیــز خــود را نشــان مــی دهــد مــی توانــد
کمــک کنــد تــا بازرســی حیــن ســاخت بهتــر و هدفمندتــر شــود.
بــه عبــارت دیگــر خودرویــی توســط یکــی از شــرکت هــای خودروســاز
تولیــد و تحویــل خریــدار مــی شــود ،بازدیدهــای دوره ای از ســوی
مصــرف کننــده فیدبــک خوبــی بــه کارخانــه ســازنده مــی دهــد کــه
خــط تولیــد کیفیــت را بــه خوبــی رعایــت کــرده یــا نکــرده کــه باعــث
مــی شــود تــا زنجیــره پایــدار از کیفیــت و اطمینــان از بهــره بــرداری
بــدون ریســک را در اختیــار داشــته باشــیم.
در ســخنان خــود بــه خدمــات پــس از فــروش در صنعــت
خــودرو اشــاره کردیــد ،بــا توجــه بــه ایــن کــه صنعــت
نفــت هماننــد خــودرو مصــرف کننــده نهایــی ندارد،فرایند
و زمــان انجــام بازرســی از تجهیــزات صنعــت نفــت
چگونــه تعییــن شــده و آیــا بــر اســاس شــرایط ،زمــان و
نحــوه بازرســی تغییــر خواهــد کــرد؟
تجهیــزات تولیــدی صنعــت نفت بــر اســاس دوره هــای بازرســی تعریف
مــی شــود و از ســوی ســازنده  ،براســاس تجربــه و دانــش ســازنده
کتابچــه هــای تجهیزاتــی بــه تدویــن مــی رســد کــه در ایــن کتابچه ها
شناســنامه تجهیــزات درج و نگهــداری و تعمیــرات در آن مشــخص مــی

شــود .بــا توجــه بــه محدودیــت هایــی کــه در کشــور در زمینــه تامیــن و
اســتفاده بهتــر از قطعــات داریــم بعضــا در شــرایطی نیــاز اســت کــه ایــن
بــازه هــا بــزرگ تــر و وســیع تر شــود تــا بازرســی بهتــری صــورت گیرد
و شــاید الزم نباشــد کــه بــازه هــای کوچکــی تعریــف و یا قطــع و وصل
شــده و از ســرویس خــارج تــا وارد دوره بازرســی شــود کــه ایــن امــر
بــا توجــه بــه تجربــه افــراد حاضــر در قســمت بهــره بــرداری ،زمانبنــدی
مناســب بــرای بازرســی تعییــن مــی شــود.
صنعــت نفــت یکــی از اصلــی تریــن صنایعــی بــود کــه از
تحریــم هــا تاثیــر پذیرفــت ،ایــن رونــد تا چــه انــدازه در
فراینــد بازرســی از ایــن صنعــت ایجــاد مشــکل کــرده و
نیــاز بــه بازرســی را افزایــش داده اســت؟
فضایــی کــه بــر اثــر تحریــم ظالمانــه از ســوی کشــورهای اروپایــی و
آمریــکا در صنعــت نفــت ایجــاد شــد ،فضایــی اســت کــه صنعــت نفــت
را بــه ســمت اســتفاده از کاالهــای داخلــی ســوق داده در حالــی کــه
پیــش از ایــن اســتفاده از ایــن کاالهــا محــدود بــود مدیریــت کالن مــا
و مجموعــه ارشــد مدیریــت صنعــت نفــت تصمیمــات درســتی اتخــاذ
کردنــد کــه بــه ســمت اســتفاده از تــوان داخــل حرکــت کننــد.
صنعــت نفــت صنعتــی بــا قدمــت صدســاله اســت تــا ســه ســال قبــل
لولــه هــای تــرش ایــن صنعــت از طریــق واردات تامیــن مــی شــد امــا
بــا دســتور رهبــر معظمانقــاب مبنــی بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای
داخلــی ایــن ظرفیــت ایجــاد و بازرســی هــا انجــام شــد هرچنــد بــه
دلیــل صــدور گواهــی بازرســی ،ایــن امــر مســئولیت باالیــی داشــت امــا
احســاس مســئولیت و انجامبازرســی هــای ســخت گیرانــه و کمــک بــه
تولیدکننــدگان در کنــار ایــن امــر ،توانســت کمــک بزرگــی در ایــن زمینه
باشــد بــه طــوری کــه ظرفیت فعلــی کشــور در زمینــه تولیــد محصوالت
صنعــت نفــت اســتفاده شــده توســط شــرکت مهندســی و توســعه در
صنعــت نفــت پیشــگام بــوده و مــی تــوان گفــت کتابچــه ای تهیه شــده
کــه از داخلــی ســازی  ۱۱۰محصــول در صنعــت نفــت حکایــت دارد کــه
خوشــبختانه منجــر بــه ایجــاد زنجیــره تامیــن داخلــی خوبــی در کشــور
شــد هرچنــد بازرســی ســختی و پرریســکی بــود و ناگزیــر بودیــم کــه
طــرح هــای بازرســی گســترده تــری نســبت بــه کاالهایــی کــه پیــش
از ایــن تجربــه اســتفاده را داشــتیم ،تعریــف کنیم…….حــذف شــد.
برایــن اســاس ســختگیری در بازرســی محصــوالت داخلــی بــه معنــای
ســختگیری در کار بازرســی بــوده و بــه تولیدکننــدگان کمــک مــی کنــد
تــا در مســیری قــرار بگیرنــد تــا مایحتــاج مــورد نیــاز نفــت را در حــوزه
تجهیــزات تامیــن کننــد کــه خوشــبختانه شــرکت مهندســی و توســعه
صنعــت نفــت در ایــن زمینــه ســرآمد اســت.
بنابرایــن مــی تــوان اذعــان کــرد کــه بــا توجــه بــه داخلی
ســازی هــا دســت بازرســان بــرای تعویــض قطعــات
بازتــر بــوده اســت؟
بــازرس مــی توانــد بــا نــگاه ویــژه بــر روی کاالیــی نســبت بــه ارزیابــی
اقــدام کنــد .بــرای نمونــه مفهــوم جدیــدی در بهــره بــرداری تحــت
عنــوان بازرســی برمبنــای ریســک توصیــف شــده کــه در تمــام دنیــا
وجــود دارد و در مکانیــزم هایــی کــه بــرای آن وجــود دارد ســعی شــده
دانــش روز را در آن تلفیــق کنیــم و بهــره بــرداری بــر مبنــای ریســک
کــه اســتانداردی در دنیــا بــرای آن تعریــف شــده بر اســاس تجربــه مورد
اســتفاده قــرار گیــرد کــه خوشــبختانه نتایج خوبــی در ایــن زمینــه داریم.
بــه طــوری کــه تعــداد آســیب هــا و اتفاقــات انــدک نشــان از سیاســت
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بازرســی مناســب در زمــان و مــکان خــود بــوده اســت.
اگــر بخواهیمتعریــف کلــی در زمینــه تاثیــر بازرســی بــر
کیفیــت در صنعــت نفت داشــته باشــیم ،کیفیــت را چگونه
تعریــف مــی کنید؟
ســندی در تهیــه مــواد و مصالــح صنعــت نفت تحــت عنــوان  ITPوجود
دارد کــه بــر اســاس آن بــا ســازنده کاال بــر ســر بازرســی توافــق مــی
شــود و معیــاری بــرای پذیــرش آن وجــود دارد .ایــن ســند پیــش از تولید
کاال مــورد توافــق قــرار مــی گیــرد و اگــر قــرار اســت تجهیزاتــی تهیــه
شــود مشــخص خواهــد بــود کــه بــازرس در کــدام فراینــد تولیــد حضــور
خواهــد داشــت و چــه مــواردی را چــک کــرده و معیــار تایید آن چیســت.
ایــن معیارهــا بــر اســاس اســتانداردها و اســپکهای پــروژه هــا تعریــف
شــده و بــر آن اســاس بــازرس نســبت بــه کنتــرل اقداممــی کنــد و اگــر
بــه ســطح کیفــی و معیــار مــورد نظــر رســیده باشــند مــورد تاییــد قــرار
گرفتــه و بــه مرحلــه بعــد مــی رود تــا کاال بــه مرحلــه صــدور کتابچــه
بازرســی تولیــد رســیده و در نهایــت کتــاب پایانــی آمــاده کــه منجــر بــه
صــدور گواهــی اســتفاده از کاال توســط بــازرس شــخص ثالــث می شــود
کــه صحــه گــذاری بــر روی آن گــزارش انجــام و تاییــد خواهــد شــد
کــه کاال بــا ایــن گواهــی ،کیفیــت صالحیــت اســتفاده در صنعــت نفــت
را خواهــد داشــت .اینزنجیــره بــه شــدت پیوســته بــوده و ایــن اجــازه
وجــود نــدارد کــه کاال اینمراحــل را طــی نکــرده باشــد هرچنــد ممکــن
اســت ســطح کیفــی تغییــر کند و بــه جــای  ۱۰مرحلــه در حیــن تولید۴ ،
مرحلــه بازرســی انجــام شــود کــه بــا توجــه بــه حساســیت کاال و نیروی
انســانی و تجربــه ســازنده مــی توانــد متفاوت باشــد .بــرای نمونــه برخی
از ســازنده هــا براســاس تجربــه قبلــی بــدون نیــاز بــه بازرســی کار خــود
را بــه خوبــی انجــام مــی دهنــد و اعتبــار خــود را تحــت الشــعاع بازرســی
انجــام نخواهــد داد کــه بــرای ایــن یــک ســطح بازرســی تعریــف مــی
شــود.اما در عینحــال ســازندگانی وجــود دارد کــه ســابقه فعالیــت بــا آن
هــا وجــود نداشــته کــه ســعی مــی شــود در تمــام مراحــل تولید ایســتگاه
هــای بازرســی در نظــر گرفتــه و نظــارت ویــژه ای انجــام شــود تــا کاال
کیفیــت مناســب خــود را داشــته باشــد کــه اینامــر بســتگی زیــادی بــه
نــوع کاال ،مــدل مصرفــی کاال و تولیدکننــده کاال دارد.
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در حــال حاضــر عــدد مشــخصی از ارتقــای کیفیــت در
صنعــت نفــت ناشــی از بازرســی وجــود دارد؟
ایــن امــر را نمــی تــوان بــا افزایــش کیفیــت مقایســه کــرد بلکــه بایــد
بــا شــاخص هــای معکــوس آنانــدازه گیــری کــرد زیــرا هماننــد احتمال
اســت ،در برخــی شــرایط امــکان انــدازه گیــری احتمــال مســتقیم وجــود
نــدارد و شــما از احتمــال متمــم اســتفاده مــی کنیــد و از آن جــا کــه جمع
احتمــال همــواره یــک اســت ،مجمــوع کیفیــت و عــدم کیفیت مســاوی
بــا پارامترهایــی اســت کــه مــی تــوان انــدازه گیــری کــرد.
تعــداد حــوادث موجــود در ســایت هــای شــرکت نفــت اگــر عــدم کیفیت
بــه عــاوه کیفیــت را در مجمــوع ســاالنه صــد حادثــه خطرســاز بدانیــد،
میــزان فراینــد کنتــرل کیفیــت ایــن حــوادث را کاهــش داده و گــزارش
بخــش هــای HSEشــرکت نیــز ایــن امــر را تاییــد مــی کنــد .گــزارش
هــای ایــن بخــش بــا کیفیــت کاالهــای اســتفاده شــده و نــوع بهــره
بــرداری مناســب یــا نامناســب در ارتبــاط اســت و کتابچــه هایــی در ایــن
بخــش تدویــن و حــوادث علــل یابــی و دســته بنــدی مــی شــوند امــا
ایــن کــه چنیــن طبقــه بنــدی و گــزارش هایــی بــرای کیفیــت آمــاده
شــود تاکنــون اتفــاق نیفتــاده زیــرا کیفیــت بــه تنهایــی تاییــد کننــده
یــا عــد م تاییــد را بــه دنبــال نــدارد و اگــر کاالی بــی کیفیــت بــر اثــر

 operationنادرســت منجــر بــه حادثــه شــده و در مقابــل یـککاال بــا
کیفیــت نــه چنــدان پاییــن تــر بــر اثــر بهــره بــرداری و پایــش مناســب
حیــن بهــره بــرداری قابلیــت ســال هــا اســتفاده را داشــته باشــد بنابراین
ایــن امــر چنــدان شــاخص مناســبی نیســت .ایــن در حالیســت کــه در
حــوزه کیفیــت از دســترس خــارج شــدن دســتگاه در دوره عمــر کــه
بــرای نمونــه پمپــی در صنعــت نفــت طراحــی و یــا خریــد شــده کــه
انتظــار  ۳۰ســال عمــر از آن مــی رود کــه در ایــن دوران یــا نیازمنــد
تعمیــرات اساســی و یــا در دوره هایــی نیازمنــد تعمیرات اضطراری اســت
چــرا کــه بــه صــورت ناگهانــی از ســرویس خــارج شــده کــه نیازمنــد
تعمیــرات اضطــراری اســت و قابــل انــدازه گیــری بــوده و نســبت بــازه
هــای زمانــی را مــاک قــرار داد امــا چنــدان شــاخص خوبــی بــرای
انــدازه گیــری کیفیــت نیســت.
در حــال حاضــر شــاخص مــورد اســتفاده مربــوط بــه کاالهــای ایســتگاه
هــای بازرســی و تعــدد آن هــا اســت کــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد
کــه در ایــن شــرایط بازرســی افزایــش یافتــه و تعــدد ایســتگاه هــای
بازرســی منجــر بــه افزایــش کارایــی و کیفیــت محصــول مــورد اســتفاده
خواهــد شــد.
درحــال حاضــر خالهــای موجــود در بازرســی از صنعــت
چیســت؟
بــه طــور قطــع بازرســی صنعــت نفــت نیــز ماننــد ســایر صنایــع دارای
خالهایــی اســت آن چــه کــه احســاس مــی شــود الزم اســت در حــوزه
بازرســی بــه عنــوان خــا بــه آن پرداختــه شــود و در دنیــا نیــز بــه ایــن
موضــوع فکــر شــده physical asset management ،اســت کــه
بــه معنــای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت نفت خواهــد بود
کــه در ایــن صنعــت در حــال تفکــر در زمینــه اســت تا بــا ایجاد شــرکت
هایــی کــه در حــوزه بازرســی کیفیــت دارایــی هــای فیزیکــی شــرکت را
تکمیــل مــی کننــد ایــن خالیــی اســت کــه جــای آن در صنعــت نفــت
خالــی بــود و در حــال تفکــر بــر آن هســتیم.
و سخن آخر؟
بحثــی کــه بایــد بــه آن فکــر شــود و جــای آن خالــی اســت پرداختــن
بــه جایــگاه بازرســی فنــی و کنترل کیفیــت در زنجیــره تامیــن کاالهای
کشــور اســت .در حــال حاضــر هزینــه دوبــاره کاری هایی کــه در صنعت
پرداخــت و یــا خریــد کاالی بــی کیفیــت ،در عمــل هزینــه ای به کشــور
تحمیــل مــی شــود که ایــن امر ناشــی از اینســت که اگــر در حیــن تولید
بازرســی مناســبی از آن انجــام و کاال بــا کیفیــت مناســبی بــه تولیــد می
رســید ایــن هزینــه بــه کشــور تحمیــل نمی شــد و هزینــه پنهان ناشــی
از تعمیــر قطعــات دیــده و جایــگاه بازرســی متناســب بــا آن تعریف شــود
تاثیــر بازرســی فنــی در هزینــه هــای پنهــان بــرای کشــور کــه بخشــی
بــه مصــرف کننــده و بخشــی بــه دولــت تحمیــل مــی شــود .اســتفاده
از یــک کاالی بــی کیفیــت تبعــات بیشــتری بــرای دولــت بــه همــراه
دارد چــرا کــه بایــد جایگزیــن آن کاال،کاالی بیشــتری بــه تولیــد برســد
کــه ایــن امــر نیــاز بــه تجهیــزات وانــرژی بیشــتری دارد کــه در نهایــت
آلودگــی هــوا و بیمــاری را بــه دنبــال دارد بنابرایــن زنجیــره ای اســت که
اگــر بــه آن از ابتــدا توجــه مــی شــد در ایــن زنجیــره باطــل قــرار نمــی
گرفتیــم کــه ایــن امــر نشــان مــی دهــد نقــش بازرســی نقــش ممانعــت
کننــده نیســت بلکــه نقشــی اســت کــه در صــورت هزینــه کــرد در آن
بعدهــا از هزینــه هــای پنهــان جلوگیــری خواهــد کــرد.
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نقش و تاثیر کنترل کیفیت آماری
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بعــد از پایــان یافتــن جنــگ جهانــی دوم و رونــق اقتصــادی
در ســطح جهانــی ،تجــارت در عرصــه هــای بیــن المللــی
بــه طــرز چشــمگیری گســترش یافــت و اکثــر کشــورها ایــن
امــکان را پیــدا کردنــد تــا بتواننــد محصــوالت و تولیــدات خــود
را بــه دورتریــن نقــاط جهــان صــادر کننــد .مســلما در ایــن نــوع
تجــارت ،خریــدار تــا هنــگام دریافــت کاالی سفارشــی خــود،
نمــی توانســت از مطابقــت ویژگــی هــای کمیــت و کیفیــت کاال
نســبت بــه آن چــه در قــرارداد فــروش مشــخص شــده اســت
اطمینــان یابــد؛ لــذا شــرکت هایــی در ســطح بیــن الملــل در
جهــت رفــع ایــن مشــکل پــا بــه عرصــه گذاشــتند و بــا عنــوان
شــرکت هــای بازرســی ،بــا وظیفــه بــازوی فنــی وارد کننــدگان
کاال در کنــار آن هــا بــه رونــق تجــارت در ســطح جهانــی
کمــک کردنــد.
بــه فرآینــد نمونــه بــرداری ،آزمایــش ،انــدازه
گیــری و تمامــی امــور انجــام شــده در
مســیر تعییــن کیفیــت و کمیــت کاال در دو فــاز صــادرات و
واردات کــه توســط بــازرس مــورد تاییــد شــرکت بازرســی و
کیفیــت انجــام مــی شود ،بازرســی کاال یا  Inspectionگفتــه
مــی شــود.
اخــذ گواهــی بازرســی کاال بــه وســیله وارد کننــده ،تضمینــی بر
صحــت و ســامت کاالی خریــداری شــده مــی تواند باشــد.
خدمات کنترل کیفیت در یک شرکت یا کارخانه:
خدمــات کنتــرل کیفیــت شــامل بازرســی و آزمایــش در محــل
کارخانــه بــا گــزارش هــای دقیــق بــرای اطمینــان از مطابقــت
محصــوالت شــما بــا مشــخصات شــما و مدیریــت کیفیــت
محصــول در زنجیــره تأمیــن شــما اســت .بــه طــور کلــی هــدف
کنتــرل کیفیــت تامیــن یــک سیســتم موثــر بــرای تمرکــز تمــام
اقدامــات یــک شــرکت یــا کارخانــه در جهــت ایجــاد  ،حفــظ
و بهبــود کیفیــت محصــول و انجــام امــور تولیــدی  ،توزیــع و

خدمــات در اقتصــادی تریــن ســطحی اســت کــه بــه رضایــت
مصــرف کننــده منجــر شــود.
کارشناســان کنترل کیفیــت از طــرف مشــتریان از کارخانــه
هــا ،واحدهــای تولیــدی ،آزمایشــگاه هــای طــرف قــرارداد و در
محــل بارگیــری کاال بازدیــد مــی کننــد تــا اطمینــان حاصــل
نماینــد کــه رونــد تولیــد و واردات محصــوالت مطابــق بــا
اســتانداردهای توافــق شــده قبــل از خــروج کاال از کارخانــه بــه
درســتی صــورت مــی گیــرد.
بــه طــور کلــی در فرآینــد کنتــرل و بازرســی کاال مــوارد زیــر
مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد:
کیفیــت  :میزانــی اســت کــه یــک محصــول انتظــارات مصــرف
کننــده خــود را بــرآورده مــی ســازد .مفهــوم گســترده کیفیــت را
رضایــت و خواســت مصــرف کننــده تعییــن مــی نمایــد ،جامــع
بــودن خصوصیــات و مشــخصات یــک محصــول یــا خدمــت
کــه باعث  مــی شــود  درجه عالــی بــودن یــک محصــول یــا
یــک خدمــت نیازهــای تعییــن شــده را بــرآورده نمایــد.
کنتــرل  :اعمــال ضوابــط یــا راهنمایــی هــا در مــورد کســی یــا
شــیئی جهــت اطمینــان از کســب نتایــج مــورد نظــر را کنتــرل
مــی گوینــد.

بازرســی  :بازرســی را مــی تــوان کنتــرل هــای الزم جهــت
مقایســه تطابــق محصــول نســبت بــه نقشــه هــا  ،مشــخصه
هــای فنــی  ،خواســته هــای تعییــن شــده  ،و اســتانداردهای
مطلــوب بیــان نمــود .فعالیــت هایــی نظیــر انــدازه گیــری ،
آزمایــش ،تســت مشــخصات محصــول یــا خدمــت و مقایســه
آن بــا خواســته هــای تعییــن شــده جهــت تعییــن تطابــق دقــت.
نقــص یــا خرابــی  :پایــان توانایــی یــک شــئی در انجــام
عملکــرد مطلــوب
تطابــق  :داللــت مثبــت بــه اینکــه محصــول یــا خدمــت
خواســته هــای مربــوط بــه مشــخصات قــرار داد یــا مقــررات
را رعایــت کــرده اســت.
مشــخصه  :خصوصیتــی از محصــول کــه مــی توانــد جهــت
تمایــز بیــن اقــام بــه کار رود  .ایــن تمایــزات هــم کمــی و
هــم کیفــی هســتند.
تفاوت بازرسی و کنترل کیفیت:
بازرســی مقایســه مشــخصات بــا اســتانداردهای تعییــن شــده
اســت  .بازرســی یکــی از مراحــل کنتــرل کیفیــت اســت و
بســتگی بــه ســایر مراحــل آن یعنــی تعییــن تعاریــف و تفاســیر
و روش هــا دارد  .بازرســی بــه نوبــه خــود اطالعــات الزم
جهــت اســتفاده دیگــر مراحــل کنتــرل کیفیــت را فراهــم مــی
آورد  .درحالیکــه کنتــرل کیفیــت بــا هــر وظیفــه ای کــه بــه
بهبــود کیفیــت محصــوالت تولیــدی کمــک مــی کنــد ارتبــاط
مــی یابــد  .بــه عبــارت دیگــر کنتــرل کیفیــت کلیــه وظایــف
یــا فعالیــت هــای الزم جهــت تحقــق اهــداف کیفــی شــرکت
را در بــر مــی گیــرد.
بــه طــور کلــی ،انــواع بازرســی کاال بــه چهــار دســته زیــر
تقســیم مــی شــود:
بازرسی زمان تولید ()DPI

ایــن نــوع بازرســی کاال در واقــع همــان بازرســی در زمــان تولید
مــی باشــد کــه بــا هــدف کســب اطمینــان از کیفیــت کاالی
تولیــد شــده و تطبیــق آن بــا اســتانداردهای الزم صــورت مــی
گیــرد .هــم چنیــن ممکــن اســت در کاال مشــکالتی وجــود
داشــته باشــد کــه فقــط در زمــان تولیــد قابــل تشــخیص مــی
باشــند؛ بــه عنــوان نمونــه ممکــن اســت در ســاخت کاالهــای
پیچیــده ،بعضــی از قطعــات بــه وســیله پیمانــکاران دیگــر
تامیــن شــود کــه قاعدتــا کیفیــت هــر یــک از اجــزا بــر کیفیــت
نهایــی محصــول تاثیرگــذار خواهــد بــود.
بازرســی هــای زمــان تولیــد بــه عنــوان یــک معیــار تضمیــن
کیفیــت مفیــد اســت؛ زیــرا اطمینــان حاصــل مــی کنــد کــه
کیفیــت محصــوالت تولیــدی همــان کیفیتــی اســت کــه شــما
بــه عنــوان نمونــه دریافــت کــرده ایــد .هــم چنیــن بــه شــما
ایــن امــکان را مــی دهــد تــا قبــل از پایــان مراحــل تولیــد،
اصالحــات الزم را انجــام دهیــد کــه مــی توانــد در وقــت و
هزینــه شــما صرفــه جویــی کنــد .اگــر نقــص مشــخص شــده
باشــد ،دانســتن درصــد محصــوالت نهایــی دارای نقــص نیــز
بــه شــما اطمینــان مــی دهــد کــه قبــل از ایــن کــه بــرای شــما
ارســال شــود ،مــی توانیــد بــرای آن هــا برنامــه ریــزی کنیــد.
بازرسی پیش از حمل ()PSI
یکــی دیگــر از انــواع بازرســی کاال کــه بــه عنــوان
بازرســی تصادفی نهایی نیــز شــناخته مــی شــود و بــه صــورت
ظاهــری و چشــمی انجــام مــی شــود ،بازرســی پیــش از حمــل
اســت کــه اطمینــان حاصــل مــی کنــد کــه تأمیــن کننــده،
محصــوالت شــما را بــا توجــه بــه مشــخصات شــما تولید کــرده و
بســته بــه خواســته قــرارداد خریــد شــما ،آن هــا را بســته بنــدی
کــرده اســت.این کار بــر اســاس یــک نمونــه تصادفــی از
محصــوالت گرفتــه شــده از محمولــه انجــام مــی شــود و بــه
همیــن ترتیــب ،فقــط در صــورت تکمیــل مراحــل ســاخت و
حداقــل بســته شــدن  80٪ســفارش ،ایــن کار انجــام مــی شــود.
تهیــه چــک لیســت بازرســی معمــول  ،PSIشــامل مــوارد زیــر
اســت:
تأیید ایمنی و عملکرد محصوالت تولیدی
تأییــد کیفیــت محصــوالت و ســازمان دهــی هرگونــه تعدیــل
قیمــت
تأییــد ایــن کــه ســفارش بــا اســتانداردهای تعییــن شــده در
قــرارداد خریــد تولیــد شــده اســت
بازرســی بســته بنــدی محصول ،برچســب زدن و مــارک هــای
حمــل و نقــل
بزرگتریــن نقطــه قــوت بازرســی پیــش از حمــل ایــن اســت
کــه چــون محصــوالت بــه عنــوان یــک نمونــه تصادفــی از
ســفارش گرفتــه مــی شــوند ،شــما بــدون نیــاز بــه بازرســی
از هــر محصــول ،نمــای دقیــق ســفارش را مــی گیریــد .هــم
چنیــن ،آزمایشــات ایمنــی و عملکــردی کــه بــه عنــوان بخشــی
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از بازرســی پیــش از حمــل انجــام مــی شــود ،بــه شناســایی
محصــوالت معیــوب کمــک مــی کنــد؛ ســپس مــی توانیــد از
پرداخــت آن هــا خــودداری کنیــد.
بازرسی قیمت
ایــن نــوع از انــواع بازرســی کاال بــه هزینــه خریــدار بــا هــدف
جلوگیــری از ســوء اســتفاده از ارز ارزان قیمــت یــا وام هــای
کــم بهــره و اغلــب بــا دســتور بانــک و موسســه تأمیــن کننــده
مالــی ،جهــت ارزیابــی و بررســی قیمــت واقعــی کاال انجــام
مــی شــود.
بازرسی اصالت فروشنده
بــه منظــور کســب اطمینــان از اصالــت فروشــنده و توانایــی
مالــی و دانــش فنــی او در اجــرای تعهــدات قــراردادی ،بازرســی
اصالــت فروشــنده صــورت مــی گیــرد کــه در حقیقــت منبــع
یابــی را بــرای خریــدار آســان تــر مــی ســازد .البتــه ایــن نکتــه
را هــم بدانیــد کــه طبــق الزامــات قانونــی و قواعــد بانــک
مرکــزی ،خریــدار موظــف اســت کــه حتمــا ایــن بازرســی از
انــواع بازرســی کاال را انجــام دهــد.
بازرسی استاندارد اجباری
از مهــم تریــن و پیچیــده تریــن انــواع بازرســی کاال ،بازرســی
اســتاندارد اجباری اســت .در حقیقت شــرکت بازرســی به
جانشینی ســازمان اســتاندارد وارد عمــل شــده و در
محل خــروج کاال از بــازار فروشــنده ،آن را مــورد بازرســی
قــرار مــی دهــد .ایــن نــوع از بازرســی بایــد در آزمایشــگاه
مجــاز و تحــت نظــارت شــرکت بازرســی انجــام شــود و بعــد از
آن گواهینامــه انطباق بــرای کاال صــادر خواهــد شــد .بازبینــی
کاالهــای وارداتــی در مبــدأ تولیــد بــر عهــده شــرکت هــای
بازرســی مــی باشــد .بــرای پذیــرش و عقــد قــرارداد شــرایطی
را بــا متقاضــی بازرســی تنظیــم مــی کننــد کــه بــه قــرارداد
بازرســی الحــاق مــی شــود و بــرای امضاکننــدگان قــرارداد
تحمیــل مــی شــود .اگرچــه ایــن شــرایط در نســخه چاپــی
فــرم ســفارش بازرســی قیــد مــی شــود و در ظاهــر پذیــرش آن
اجتنــاب ناپذیــر اســت ،ولیکــن امــکان تغییــر و تعدیــل برخــی
از شــرایط و مــواد آن بــرای متقاضیــان وجــود دارد.
مزایای بازرسی کاال
انــواع بازرســی کاال اقداماتــی پیشــگیرانه بــرای کنتــرل کیفیــت
در هنــگام تولیــد کاال و یــا واردات آن ،گام هــای اساســی
در جهــت بهبــود رضایــت مشــتری و کاهــش هزینــه هــای
بازگشــت هســتند.
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بهبود رضایت مشتری
رضایــت مشــتری ســنگ بنــای یــک تجــارت قــوی اســت.
ایــن امــر منجــر بــه حفــظ مشــتری مــی شــود کــه رســیدن
بــه ســود واقعــی را در پــی خواهــد داشــت .نــرخ نگهــداری 5٪
مشــتری مــی توانــد ســود را تــا  95٪افزایــش دهــد.
همــان طــور کــه در اغلــب ســایت هــای فــروش محصــوالت
بازتــاب قابــل اعتمــاد رضایــت مشــتری “درجــه ســتاره” بــاال
بــرای محصــوالت اســت.
بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب از نــگاه مشــتری ،رتبــه
بنــدی هــا و بررســی هــا بــه مــوارد زیــر مرتبــط هســتند:
کیفیت محصول
رضایت در زمان تحویل
دقت محصول
خدمــات بازرســی قبــل از حمــل و بارگیــری بــار مــی توانــد
کیفیــت و دقــت محصــول را بــه موقــع تأییــد کنــد.
کاهش هزینه های بازگشت محصول
جــدا از آســیب احتمالــی بازگشــت کاال بــه اعتبــار شــرکت ،اگــر
تشــخیص پــس از حمــل رخ دهــد ،هزینــه پولــی محصــول،
بســته بنــدی یــا کمبــود برچســب بــه طــور تصاعــدی رشــد
مــی کنــد .متناوبـ ًا ،اگــر نقصــی قبــل از ارســال بــار بــه خــارج
از کشــور (بازرســی در مبــدا) کشــف شــود ،خطــرات اعتبــاری
و پولــی بــه حداقــل مــی رســد .از طرفــی اگــر شــما متقاضــی
ورود یــک کاال باشــید فقــط بــرای کاالهــای ســالم هزینــه
پرداخــت خواهیــد کــرد و اگــر کمبــود کاالیــی در هنــگام
 PSIتشــخیص داده شــود ،شــرکت هــا قــدرت بیشــتری
بــرای تقاضــای اصــاح محصــول توســط کارخانــه بــا هزینــه
کارخانــه دارنــد.

رویکردی دانش بنیان
برای تامین سالمتی مصرف کنندگان
میربهروز غیبی
کارشناس ارشد گیاه پزشکی
مدیرعامل بازرسی تاک

همزمــان بــا توســعه روز افــزون مصــرف مــواد غذایــی ،تاکیــد
بــه کیفیــت و ایمنــی مــواد غذایــی و اینکــه مــواد غذایــی چگونــه
تولیــد مــی شــوند و چگونــه در زنجیــره عرضــه جابجــا مــی شــوند
و اعمــال اســتانداردهای نویــن در فراینــد تولیــدات کشــاورزی
و ضــرورت کنتــرل از مزرعــه تــا ســفره ،مطالبــات و انتظــارات
بیشــتری از کشــاورزان و تولیــد کننــدگان و از دســتگاه هــای
متولــی تولیــد در بخــش دولتــی و غیــر دولتــی را بوجــود آورده
اســت.
از رويكــرد جهانــي بــراي تاميــن و مصــرف محصــوالت ســالم
كشــاورزي ،پيــش بينــي مــي شــود كــه در تجــارت بيــن الملــل،
يكــي از مــدارك ضــروري بــراي ورود محصــوالت کشــاورزی و
مــواد غذایــی بــه كشــورهاي خريــدار ،الــزام بــه همــراه داشــتن
گواهــي اســتاندارد و ســامت محصــول و رعايــت باقيمانــده
آالينــده هــا باشــد و بطــور جــد ،فراگیــر و عملیاتــی گــردد کــه
اخیــرا شــاهد ممنوعیــت زیــان بــار ورود برخــی از میــوه هــا و
صیفــی جــات کشــورمان بــه بعضــی از کشــورهای خریــدار بودیــم
كــه اميــد اســت بــراي همگامــي در ايــن زمينــه ،بــه موقــع تدابيــر
الزم انديشــه و تصميمــات مناســب اتخــاذ شــود.
خوشــبختانه اســناد باالســری و پشــتوانه هــای بســیار
قــوی و الزامــات تاکیــد بــه ضــرورت ایمنــی غــذا در
کشــور وجــود دارد کــه جهــت یــادآوری ذکــر مــی گــردد
و همــت عالــی بــرای اجرائــی شــدن را مــی طلبــد.
ابالغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری:
الف  -ابالغ سیاستهای کلی «سالمت» با تاکید بر:
 اولويت پيشگيري بر درمان. كاهــش مخاطــرات و آلودگيهــاي تهديــد كننــده ســامتمبتنــي بــر شــواهد معتبــر علمــي.
 تحقــق رويكــرد ســامت همــه جانبــه و انســان ســالم در همــهقوانيــن ،سياس ـتهاي اجرايــي و مقــررات.
 وضــع عــوارض بــر محصــوالت و مــواد و خدمــات زيــانآورســامت.
 اصالح سبك زندگي در عرصه تغذيه.ب  -ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی » با تاکید بر:

 افزایــش پوشــش اســتاندارد بــرای کلیــه محصــوالت داخلــی وترویــج آن
ج  -ابالغ سیاستهای کلی «بخش کشاورزی» با تاکید بر:
 تأمیــن امنیــت غذایــی از منابــع داخلــی و ارتقــاء ســامت مــوادغذایــی تــا اســتاندارد جهانــی،
ماده  29قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي :
كنتــرل كيفــي ،بازرســي و صــدور گواهــي كيفيــت بــراي
محصــوالت كشــاورزي
تعريــف اســتانداردها و معيارهــاي فراينــد توليــد تــا عرضــه
محصــوالت كشــاورزي
اقدامــات اجرائــي بــا اســتفاده از امكانــات بخــش هــاي غيــر
دولتــي
برنامه ششم توسعه بند ج ماده : 31
توســعه کشــت محصــوالت ســالم و محصــوالت زیســتی
(ارگانیــک)،
اعمــال اســتانداردهای ملــی کنتــرل کیفــی تولیــدات و
فرآوردههــای کشــاورزی
گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی،
مصرف بهینه نهادهها از جمله انواع سم و کود
تصدیــق خواهنــد فرمــود کــه بــر اســاس اســناد بــاال دســتی و
پشــتوانه هــای قانونــی ،تکلیــف بزرگــی بــر عهــده سیاســتگزاران
و مجریــان برنامــه تولیــد تــا عرضــه محصــوالت کشــاورزی
گذاشــته شــده اســت کــه مــی بایســت بــه جــد عملياتــي گــردد.
اقــدام ارزشــمند اخیــر وزیــر محتــرم جهادکشــاورزی درخصــوص
واگــذاری مســئولیت تمامــی فعالیــت هــای ســامت غــذا با منشــاء
گیاهــی بــه ســازمان محتــرم حفــظ نباتــات و تاکیــدات ریاســت
محتــرم ســازمان حفــظ نباتــات بــرای تــداوم اجــرای طــرح
دســتورالعمل صــدور نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا در ذیــل
طبقــه بنــدی مربــوط بــه گواهــی ســالم در ســامانه مجوزهــای
الکترونیکــی بخــش کشــاورزی ســماک  ،semak.maj.irفرصــت
مناســبی بــرای داوطلبــان تولیــد محصــوالت گواهــی شــده فراهــم
نمــوده اســت .بــا ایــن رویکــرد و تصمیــم ارزشــمند ،تولیــد بــرای
تولیــد معنــی و مفهــوم خــود را از دســت داده و تولیــد بــرای
ســامتی مصــرف کننــدگان مطــرح شــده اســت.
دســتورالعمل صــدور ،تجدیــد ،تعلیــق ،رفــع تعلیــق و ابطــال
پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا در محصــوالت
کشــاورزی شــماره مــدرک/134/227 :د بــا تجديــد نظــر ســوم
بــه تاريــخ  97/03/07از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
بــرای فراهــم ســاختن بســتر و فراینــد الزم بــه منظــور امــکان
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دسترســی مــردم بــه محصوالتــی کــه از ســامت الزم برخوردارنــد
( بنــد (و) مــاده  34قانــون برنامــه پنجــم توســعه ) تدویــن گردیــد
و تجدیــد نظــر ســوم آن در تاریــخ  1397.11.10طــی ابالغیــه
شــماره 020/ 22108از ســوی وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی
بــرای اجــرا ابــاغ گردیــد.
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هــدف از اجــرای دســتورالعمل صــدور پروانــه کاربــرد نشــان حــد
مجــاز آالینــده هــا:
اســتاندارد ســازی و ارتقــای کیفیــت تولیــد و محصــول در بخــش
کشــاورزی
رویکــرد دانــش بنیــان بــرای تامیــن ســامتی مصــرف کننــدگان
تولیــدات کشــاورزی
ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از اعمال سليقه
حركت بر اساس معيارهاي فني و اصولي ( کریدور سبز )
ایجــاد قابلیــت ردیابــی معکــوس محصــوالت از ابتــدا تــا انتهــای
زنجیــره تولیــد تــا عرضــه
 امــکان بررســی اصالــت ،ســامت و کیفیــت مــواد مــورداســتفاده در تولیــد محصــول
اهداف نهایی استاندارد سازی در بخش کشاورزی:
تولید براساس ویژگی های استاندارد محصول
بــه حداقــل رســاندن آلودگــی هــای فیزیکــی ،شــیمیائی،
میکروبیولــوژی در محصــول و ایمنــی آن
ردیابی معکوس محصول
ارتقاء کیفیت محصول تولیدی
بهبود راندمان مصرف و کاربرد عوامل و منابع تولید
کاهش مصرف ترکیبات شیمیائی در تولید
بــه حداقــل رســاندن اثــر تخریبــی فعالیــت هــای کشــاورزی بــر
محیــط زیســت
اجرای  IPMو  ICMدرفرایند تولید محصوالت کشاورزی
تضمین کارفرما برای توجه به سالمت و ایمنی کارگران
ارکان اجرایــی دســتورالعمل صــدور پروانــه کاربــرد نشــان حدمجاز
آالینــده ها:
کشــاورزان داوطلــب بــه عنــوان حلقــه اول ،مهــم و تاثیــر گــذار
زنجیــره تولیــد بهداشــتی و بــا کیفیــت محصــوالت کشــاورزی
مدیران کنترل کیفیت مورد تایید سازمان ملی استاندارد
آزمایشــگاه هــای مــورد تاییــد ســازمان اســتاندارد و یــا مرکــز
ملــی تاییــد صالحیــت ایــران
شــرکت هــای بازرســی تاییــد صالحیــت شــده ســازمان اســتاندارد
و یــا مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ایــران
مسئوليت اجرا
مســئوليت اجــراي ايــن دســتورالعمل بــر عهــدة ســازمان هــای
جهــاد کشــاورزی اســتان هــا و ادارات كل اســتاندارد اســتان هــا
مــي باشــد .نظــارت بــر حســن اجــراي ايــن دســتورالعمل بــر
عهــدة معاونــت نظــارت بــر اجــراي اســتاندارد ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران و ســازمان حفــظ نباتــات وزارت جهــاد کشــاورزی
اســت.
تعاریــف کاربــردی دســتورالعمل پروانــه کاربــرد :ســندی اختیــاری
اســت کــه بــه اســتناد آن بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی
اجــازه داده مــی شــود تــا از نشــان حــد مجــاز آالينــده هــا در
محصــوالت کشــاورزی ،بــرای یــک محصــول خــام کشــاورزی،

اســتفاده نماینــد.
كميتــه عالئــم و کنتــرل کاال :کمیتــه ای اســت در اداره کل
اســتاندارد ،کــه وظیفــه بررســی نهایــی صالحیــت متقاضــی را در
خصــوص برخــورداری و اســتفاده از پروانــه کاربــرد ،بــه منظــور
صدورهــم چنیــن تجدیــد ،تعلیــق ،رفــع تعلیــق و ابطــال آن را
برعهــده دارد.
آالينــده هــا :بــه دســته ای از مــواد گفتــه مــی شــود کــه عــدم
مطابقــت آن هــا بــا حــدود مجــاز تعییــن شــده در اســتاندارد(های)
ملــی مربــوط ،بــرای مصــرف کننــده مضــر اســت .ایــن مــواد
شــامل :باقــی مانــده آفــت كــش هــا ،نیتــرات ،فلــزات ســنگين،
مایکوتوکســین هــا (ســموم و زهرآبــه هــای قارچــی) و مــوادی
کــه بــرای مقابلــه بــا تنــش هــای محیطــی اســتفاده مــی شــود و
برخــی تنظیــم کننــده مــی باشــند.
نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا در محصــوالت کشــاورزی :بــه
نشــانی گفتــه مــی شــود کــه اجــازه اســتفاده از آن ،توســط
ســازمان ملــی اســتاندارد بــر اســاس فراینــد هــای تعریــف شــده در
ایــن دســتورالعمل و اســتاندارد هــای ملــی مربوطــه بــه متقاضــی
داده مــی شــود.
میــزان حــد مجــاز باقیمانــده آالینــده هــا :تعییــن میــزان حــد
مجــاز باقیمانــده آالینــده هــا  ) )MRLبــه عوامــل مختلــف از
جملــه تنــوع مصــرف آفتکــش ،ســبد غذایــی هــر کشــور و حــد
مجــاز روزانــه ســم کــه میتوانــد وارد بــدن انســان شــود (،)ADI
بســتگی دارد .لــذا ضــروری اســت هــر کشــور بــا توجــه به شــرایط
اقتصــادی و اجتماعــی خــود نســبت بــه تعیین  MRLهــای ملــی
اقــدام نماید.
اســتخراج دقیــق باقیمانــده آالینــده هــا از تمامــی محصــوالت
کشــاورزی ،دامــی و گیاهــی یکــی از توانمندیهــای آزمایشــگاه
هــای معتبــر انــدازه گیــری باقیمانــده آالینــده هــا مــی باشــد و
ضــرورت دارد کــه بــه تجهیــز آزمایشــگاه هــا و همگامــی بــا
فنــاوری هــای جدیــد بیــن المللــی در زمینــه آزمــون آالینــده هــا
توجــه ویــژه شــود.
آفــت کــش هــا :بــه ترکیبــات شــیمیایی و بیوشــیمیایی گفتــه مــی
شــود کــه بــرای کنتــرل جمعیــت و کاهــش زیــان ناشــی از عوامل
خســارتزای زنــده اســتفاده مــی شــود( ،ماننــد :قــارچ کــش ،علــف
کــش ،حشــره کــش و غیــره).
کــود شــیمیایی :بــه ترکیبــات شــیمیایی گفتــه مــی شــود کــه
بــرای تامیــن عناصــر غذایــی مــورد نیــاز گیاهــان و افزایــش
راندمــان تولیــد محصــوالت کشــاورزی در واحــد ســطح بــه کار
مــی رود( ،ماننــد :کودهــای ازتــه ،فســفاته و پتاســه).
فلــزات ســنگین :بــه عناصــری گفتــه مــی شــود کــه بــرای
ســامتی انســان و دام زیــان بــار بــوده و اکثــراً دارای جــرم اتمــی
باالیــی مــی باشــند و حــد مجــاز آن هــا در اســتاندارد ملــی ایــران
شــماره  12968ذکــر شــده اســت (ماننــد :ســرب ،قلــع ،کادمیــوم،
آرســنیک و جیــوه).
مایکوتوکســین هــا :بــه ســمومی گفتــه مــی شــود کــه زهرابــه و
حاصــل فعالیــت بیولوژیکــی برخــی از قــارچ هــا بــوده و در شــرایط
ویــژه ایجــاد شــده و بــرای ســامت انســان و دام زیــان بــار مــی
باشــد (ماننــد :آفالتوکســین هــا ،اکراتوکســین ،زیرالنــون ،و.)...
کلینیــک گیاهپزشــکی :بــه آزمایشــگاه هــای تشــخیص آفــات و
بیمــاری هــای گیاهــی گفتــه مــی شــود کــه از ســازمان نظــام

مهندســي كشــاورزي و منابــع طبیعــی ،پروانــه دریافــت کــرده
باشــند.
آزمایشــگاه خاکشناســی و تجزیــه خــاک و گیــاه :بــه آزمایشــگاهی
گفتــه مــی شــود کــه مطابــق بــا قانــون اجــازه تاســیس
آزمایشــگاههای تجزیــه خــاک و گیــاه ســال ، 1371ایجــاد شــده
و وظیفــه تجزیــه خــاک ،آب و گیــاه و تعییــن مقــدار کــود مــورد
نیــاز بــر اســاس دســتورالعمل هــای وزارت جهــاد کشــاورزی را
برعهــده دارد.
شــرکت خدمــات مشــاوره فنــی و مهندســی کشــاورزی :واحــدی
اســت کــه از ســازمان نظــام مهندســي كشــاورزي و منابــع طبیعی،
پروانــه دریافــت کــرده باشــند و بــر اســاس نتایــج آزمایشــها و یــا
بررســی هــای میدانــی و یــا بــا اســتفاده از تجــارب کارشناســی،
توصیــه هــای الزم در زمینــه مدیریــت و نحــوه بهــره بــرداری از
خــاک و آب و مــواد کــودی را ارائــه مــی دهنــد.
مدیــر کنتــرل کیفیــت :شــخصیت حقیقــی اســت کــه از طــرف
متقاضــی معرفــی مــی شــود و مســئولیت کنتــرل کیفیــت فرآینــد
و محصــول کشــاورزی را عهــده دار مــی باشــد و طبــق آییــن
نامــه تأییــد صالحیــت علمــی و فنــی مدیــران کنتــرل کیفیــت
مصــوب ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ،تائیــد صالحیــت شــده و
دارای پروانــه فعالیــت مــی باشــد.
یــادآوری  :مدیــر کنتــرل کیفیــت مــی توانــد خــود شــخص
متقاضــی /مدیــر کلینیــک گیاهپزشــکی /مدیــر آزمایشــگاه
خاکشناســی و تجزیــه خــاک و گیــاه /مدیــر شــرکت خدمــات
مشــاوره فنــی و یــا کارشناســان مســتقل باشــد.
حــد نصــاب مدیرکنتــرل کیفیــت :بــرای واحدهــای کشــاورزی
(بــاغ و مزرعــه ،بصــورت مجموعــه واحــد و یــا مجموعــه خــرد)
بــا ســطح حداکثــر تــا  50هکتــار و بــرای واحدهــای کشــاورزی
(گلخانــه و واحدهــای پــرورش قــارچ خوراکــی ،بصــورت مجموعــه
واحــد و یــا مجموعــه خــرد) بــا ســطح حداکثــر تــا  10هکتــار،
وجــود یــک مدیــر کنتــرل کیفیــت ،الزامــی اســت.
تذکــر :بــرای هــر واحــد بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی
دارای نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا ،وجــود یــک مدیــر کنتــرل
کیفیــت الزم مــی باشــد.
شــركت بازرســي كننــده :شــخصيت حقوقــي اســت كــه داراي
گواهــی نامــه بازرســی از ســازمان و یــا مرکــز ملــی تأییــد
صالحیــت ،باشــد.
آزمایشــگاه تاییــد صالحیــت شــده :آزمایشــگاهی اســت كــه دارای
تائیدیــه از ســازمان و یــا گواهــی نامــه تائیــد صالحیــت از مرکــز
ملــی تأییــد صالحیــت ،باشــد.
پروانــه فعالیــت :بــه پروانــه صــادره از ســوي ســازمان نظــام
مهندســي كشــاورزي و منابــع طبيعــي اســتان و ســاير مراجــع
ذی صــاح مــورد تاييــد وزارت جهــاد كشــاورزي بــرای فعالیــت
متقاضــی گفتــه مــی شــود
مدیریــت تلفیقــی محصــول  :رویکــردی جامــع نگر در کشــاورزی
بــا هــدف تــوازن و تعــادل تولیــد بــا جنبــههــای اقتصــادی و
محیــط زیســتی توســط ترکیبــی از اقدامــات ازجملــه تنــاوب
گیاهــی کشــت و کارارقــام مناســب اســتفاده درســت از نهــاده هــا
و کــود و ســوخت میباشــد.
متقاضــي :شــامل بهــره بــردار یــا واحــد تولیــدی و کشــاورز(
حقیقــی و حقوقــی) مــی باشــد

کــد شناســایی محصــول :کــد شناســایی  QRCواحــد تولیــدی و
محصــول کشــاورزی اســت کــه توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان صادرمــی شــود و بــر اســاس آن مشــخصات تولیدكننــده،
محصــول ،کلینیــک ،آزمایشــگاه ،شــرکت ،مبــدا توليــد در ســطح
دهســتان ،بخــش ،شهرســتان و اســتان قابــل ردیابــی اســت و بــه
منزلــه تائیدیــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مــی باشــد،
حــد مجــاز آالینــده هــا :حداکثــر مجــاز غلظــت باقیمانــده آالینــده
هــا در محصــوالت کشــاورزی طبــق اســتانداردهای ملــی ایــران
مــی باشــد.
بســته بنــدی :طبــق تعریــف موسســه بیــن المللــی بســته بنــدی،
پوشــش محصــول تلقــی مــی شــود و ایــن حصــار قــادر اســت تــا
مطلوبیــت هــای ذیــل را بــه ایجــاد نمایــد :ظــرف باشــد ،از کاال
محافظــت و نگهــداری نمایــد ،بــا خریــدار ارتبــاط برقــرار کنــد و
اطالعــات را بــه او منتقــل نمایــد ،کاال را نمایــش و ســودمندی
آن را نشــان دهــد.
محصــول خــام کشــاورزی :کلیــه محصــوالت کشــاورزی ،قبــل از
مرحلــه فــرآوری در صنایــع وابســته مــی باشــد.
تولیــد محصــول :عمــل تبدیــل نهــاده هایــی مثــل زمیــن ،کــود،
آب و ســرمایه بــه محصوالتــی ماننــد گنــدم یــا جــو را ،تولیــد
محصــول گوینــد.
شــرح اقدامــات و گــردش کار در ســامانه ســماک ( ســامانه
مجوزهــای الکترونیکــی کشــاورزی )
اقدامات اولیه متقاضی
متقاضــی بــرای اخــذ پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز آالینــده
هــا در محصــوالت کشــاورزی ،ابتــدا بــه ســامانه مجوزهــای
الکترونیکــی کشــاورزی SEMAK.MAJ.IRمراجعــه نمــوده و بــا
بارگــذاری مــدارک هویتــی از قبیــل کــد ملــی ،شناســنامه ،مــدرک
تحصیلــی ،تصویــر پروانــه فعالیــت ،تصویــر آگهــی ثبــت نــام یــا
عالمــت تجارتــی (درصــورت دارا بــودن) ،ثبــت نــام نمــوده و
نــام کاربــر و رمــز عبــور خــود را دریافــت مــی نمایــد و پــس از
دریافــت نــام کاربــر و رمــز عبــور ،بــرای ثبــت «درخواســت تولیــد
محصــوالت گواهــی شــده و تشــکیل پرونــده ،متقاضــی ،نســبت
بــه تعییــن و ورود اطالعــات محصــول مــورد نظــر ،انتخــاب مرکــز
جهــاد کشــاورزی ،مدیرکنتــرل کیفیــت و شــرکت بازرســی و
بارگــذاری مــدارک زمیــن و آب اقــدام و پرونــده را از طریــق
ســامانه بــه کارتابــل مرکــز جهــاد کشــاورزی منتخــب ارســال مــی
نمایــد.
وظایف فنی و عملیاتی متقاضی:
اجــراي دســتورالعملهای توليــد طبــق توصیههــای مدیــر
کنتــرل کیفیــت
همــكاري در تهيــه شناســنامه واحــد توليــدي ،مدیریــت کنتــرل
آفــات ،مدیریــت حاصلخیــزی خــاک و تغذیــه گیــاه ،تکمیــل فــرم
هــای پایــش،
عــدم اســتفاده از نهادههــا بــهخصــوص تركيبــات شــيميائي بــدون
توصيــه كتبــي و نســخه مدیــر کنتــرل کیفیــت جهــت کنتــرل
آفــات و بیماریهــا و اســتفاده از انــواع مــواد کــودی و بهســاز.
شركت فعال در دورههای آموزشي.
همــكاري الزم بــراي نمونــه برداریهــا و تکمیــل چــک لیســت
هــای بازرســی.
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عقــد قــرارداد خریــد خدمــت متقاضــی بــا شــرکت بازرســی بــراي
ارائــه خدمــات بازرســی ،نمونــه بــرداری از محصــول و ارائــه
گــزارش بازرســی بــر اســاس بررســی هــای میدانــی و تحلیــل
نتایــج آزمــون
پرداخــت هزینههــای مربــوط بــه بازرســي ،نمونهبــرداری و
آزمايــش باقيمانــده ســموم ،نیتــرات ،فلــزات ســنگين و ســاير
آالينــده هــا
عقــد قــرارداد خریــد خدمــت متقاضــی بــا مدیــر کنتــرل کیفیــت
بــرای ارائــه خدمــات نظارتــي و مشــاوره فنــي و ارائــه تايیديــه
رونــد تولیــد محصــول
پرداخت هزینههای مربوط به مدیران کنترل کیفیت
انجــام آزمــون خــاک ،آب و کاربــرد کودهــا بــر اســاس توصیــه
کــودی از آزمایشــگاه تجزیــه آب و خــاک و گیــاه معتبــر موسســه
تحقیقــات خــاک و آب.
پرهیز از هرگونه اقدام خارج از دستورالعمل های برنامه
عرضه محصول گواهی شده متناسب با گواهی صادره
دارنــده پروانــه کاربــرد مکلــف اســت شــماره پروانــه و کــد
شناســایی محصــول را بــر روی بســته بنــدی محصــول درج نماید.
رعایــت رنــگ بنــدی نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا در محصوالت
کشــاورزی بــر روی بســته بنــدی محصــول ذیربط ،بصــورت رنگی
(رنــگ ســفید و ســبز یشــمی) مــی باشــد و هــر گونــه رنــگ بندی
بــه غیــر از آن ،مجــاز نمــی باشــد
اقدامات مرکز جهاد کشاورزی:
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بررسی مدارک و مستندات دریافت شده،
تایید هویت متقاضی،
تایید سطح زیر کشت و میزان تولید محصول،
تایید مدارک و ارسال پرونده به کارتابل مدیر کنترل،
عــدم تاییــد مــدارک و عــودت پرونــده بــه کارتابــل متقاضــی
بــرای رفــع نقــص
ارسال پرونده به کارتابل مدیر کنترل پس از تایید مدارک
وظایف مدیران کنترل کیفیت:
همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان
پیگیری اخذ کد شناسایی محصول
تهيــه شناســنامه واحــد توليــدي تحــت پوشــش بــر اســاس
محصــول و فــرم مربوطــه.
توصیههای فني به تولیدکننده طبق دستورالعمل.
نظارت و هدايت اجراي عمليات بهينه كشاورزي بویژه:
 مدیریــت كنتــرل آفــات ،بیماریهــا و علــفهــای هــرز ،طبــقدســتورالعملهای مربوطــه.
 مدیریــت حاصلخیــزی خــاک و تغذیــه گیــاه طبــقمربوطــه.
دســتورالعملهای
تكميل فرم پايش و درمان عوامل خسارت زا.تکمیل فرم مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه.
همــكاري الزم بــراي نمونــه برداریهــا و تکمیــل چــک لیســت
هــای بازرســی.

صــدور تائيديــه رونــد تولیــد محصــول هــر ســال دوبــار و ارســال
بــه جهــاد کشــاورزی و اداره کل اســتاندارد.
مستندســازی و حفــظ ســوابق اقدامــات فنــي و اجرايــي صــورت
گرفتــه بــر اســاس چــکلیســت بازرســي.
اعــام تغییــر کشــت بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و اداره
کل اســتاندارد اســتان.
سایر موارد (در صورت لزوم).
ارســال پرونــده بــه کارتابــل شــرکت بازرســی پــس از تاییــد
مــدارک
وظایف شرکت های بازرسی کننده:
بررسی اسناد و مدارک ارسالی متقاضی
بررسی اسناد و مدارک ارسالی مرکز جهاد کشاورزی
بررســی عملکــرد مدیــر کنتــرل کیفیــت در خصــوص مستندســازي
كليــه اقدامــات فنــي و اجرايــي
بازرســی و بررســی عملکــرد عملیــات اجرایــی متقاضــی بــر
اســاس چــک لیســت هــای تخصصــی
نمونه برداری از محصول نهایی
ارســال نمونــه بــه آزمایشــگاه تاییــد صالحیــت شــده ســازمان
ملــی اســتاندارد
تهیــه گــزارش بازرســی بــر اســاس بررســی هــای میدانــی و
تحلیــل نتایــج آزمــون
ارســال پرونــده بــا مــدارك جمــع آوری شــده بــه مدیــر حفــظ
نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان

صــدور کــد شناســایی محصــول بــا تائیدیــه ریاســت ســازمان
جهــاد کشــاورزی
ارســال پرونــده بــا مــدارک جمــع آوری شــده بــه کارتابــل اداره
کمیتــه عالئــم ویــژه کل اســتاندارد اســتان بــرای بررســی و
صــدور پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا
انجــام بازرســی ادواری و نمونــه بــرداری حداقــل ســالی یکبــار بــه
منظــور نظــارت مســتمر بــر عملکــرد واحــد دارای پروانــه کاربــرد
نشا ن ،
اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان:
پیگیری روند اجرای کار از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
پیگیری روند اجرای کار از مرکز جهاد کشاورزی
ترغیب و ترویج توسعه کشت محصوالت گواهی شده
بررسی مدارک پرونده توسط مدیر حفظ نباتات استان
تایید مدارک پرونده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی
صدور کد شناسایی محصول QRC
ارســال پرونــده بــه کارتابــل شــرکت بازرســی پــس از تاییــد
مــدارک
حضور در جلسات کمیته عالئم ویژه اداره کل استاندارد
شــرکت بازرســی پرونــده متقاضــی را کــه بــا صــدور کدشناســایی
محصــول بــه تاییــد ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان رســیده
اســت بــه کارتابــل کمیتــه عالئــم اداره کل اســتاندارد ارســال مــی
نمایــد.
اقدامات اداره کل استاندارد:
اداره کل اســتاندارد پــس از دریافــت پرونــده متقاضــی ،جلســه
کمیتــه عالئــم ویــژه را بــا حضــور اعضــا برگــزار مــی نمایــد.
پــس از بررســی هــای الزم و تاییــد مــدارک ،پرونــده و تصویــر
صورتجلســه کمیتــه عالئــم را بــه منظــور اخــذ شــماره و تاریــخ
پروانــه کاربــرد ،بــه معاونــت نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد
ارســال مــی نمایــد.
معاونــت نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد پــس از دریافــت تصویــر
صورتجلســه کمیتــه عالئــم و تصویــر نامــه تائیدیــه ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان ،شــماره و تاریــخ پروانــه مــورد نظــر را
تخصیــص مــی دهــد.
پــس از تخصيــص شــماره و تاریــخ پروانــه از ســوی دفتــر نظــارت
بــر اســتاندارد مــواد غذایــی ،مديــر كل اداره کل اســتاندارد اســتان،
از طــرف ریاســت ســازمان ،پروانــه كاربــرد را امضــاء و ممهــور بــه
مهــر برجســته و بــا برچســب اطمينــان (هولوگــرام) ســازمان ،بــه
متقاضــی تحویــل مــی گــردد.
تجدیــد پروانــه  -تعلیــق پروانــه  -ابطــال پروانــه کــه شــرایط
ویــژه خــود را دارنــد.
امیــد کــه اجــرای دســتورالعمل صــدور پروانــه کاربــرد نشــان
حــد مجــاز آالینــده هــا بــا شــعار معــروف «پیشــگیری بهتــر
از درمــان»  ،مبنــا و اســاس کلیــه فعالیــت هــای محصــوالت
کشــاورزی زراعــی ،باغــی ،گلخانــه ای و قــارچ هــای خوراکــی و
بــرای ســامتی آحــاد جامعــه ،مــورد توجــه تولیــد کننــدگان ،تامین
کننــدگان و مراکــز عرضــه و اســتارتاپ هــای تخصصــی بخــش
کشــاورزی قــرار گیــرد.
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نقش مهندسی صنایع در رشد
و توسعهی شرکتهای SME
گــذاری کمتــری نیــاز دارنــد ،بازدهــی بیشــتری داشــته و
درایجــاد اشــتغال ،ایجــاد بســتر مناســب بــرای نــوآوری و
اختراعــات و افزایــش صــادرات ایــن کشــورها ،نقــش مهمــی
دارنــد .در بســیاری از کشــورها ایــن بنــگاه هــا ،تامیــن کنندگان
اصلــی اشــتغال جدیــد ،مهد تحــول و نــوآوری و پیشــرو در ابداع
فنــاوری هــای جدیــد بــوده انــد .از ســوی دیگــر ایــن صنایــع
بــه دلیــل ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد خــود مــی توانــد از
جاذبــه هــای فراوانــی بــرای بخــش خصوصــی برخــوردار باشــد،
کــه ایــن امــر بســته بــه شــرایط داخلــی اقتصــادی کشــورها
قوانیــن و سیاســت هــای حمایتــی در کشــورهای مختلــف بــه
عنــوان الگویــی موفــق بــرای توانمنــد ســازی علمــی و صنعتــی
معرفــی شــده اســت.
هــدف اصلــی ایــن نوشــتار بررســی نقــش بنــگاه هــای
کوچــک و متوســط در توســعه فعالیــت هــای اقتصــادی کشــور
و دســتیابی بــه مــدل بومــی جهــت ســاماندهی خوشــه هــای
صنعتــی مــی باشــد.

دکتر سید ایمان حیاتی
معاون صنایع کوچک استان تهران

68

تحــوالت پیچیــده و ســریع چنــد دهــه اخیــر و نیــز شــتاب
گیــری رونــد جهانــی شــدن موجــب شــده اســت تــا جوامــع
گوناگــون تــاش کننــد تــا بیــش از پیــش خــود را بــرای
پذیــرش تحــول آمــاده کننــد .آنچــه کــه تــا چنــد دهــه پیــش
بــه عنــوان یــک امتیــاز اقتصــادی تلقــی مــی شــد ،عبــارت بــود
از برپایــی و فعــال نگهداشــتن شــرکت هــای بــزرگ و بــه تبــع
آن دولتــی شــدن اغلــب ســازمان هــا؛ و چنیــن هــم اســتدالل
مــی شــد کــه هرچــه ایــن شــرکت هــا بزرگتــر باشــند ،اقتصــاد
پویاتــر و قدرتمندتــر مــی گــردد .از نیمــه دوم قــرن بیســتم
تــا کنــون الگوهــای متفاوتــی از رشــد و توســعه صنعتــی در
کشــورهای جهــان تجربــه شــده اســت .از جملــه یکــی از ایــن
الگوهــا ،بنــگاه هــای کوچــک و متوســط مقیــاس و خوشــه
هــای صنعتــی مــی باشــد.تحوالت اخیــر و بــه ویــژه فشــارهای
جمعیتــی ،نــوآوری هــای لحظــه بــه لحظــه ،پیچیــده تــر شــدن

فرایندهــای مدیریتــی و تصمیــم گیــری ،و نیــاز بــه تصمیــم
گیــری هــای آنــی موجــب بــه وجــود آمــدن تغییــرات اساســی
درســاختار ایــن ســازمان هــای غــول پیکــر گردیــده اســت .بــه
همیــن جهــت امــروزه اصالحــات اقتصــادی از نــوع تشــکیل و
راه انــدازی بنــگاه هــای کوچــک و متوســط مقیــاس ()SME
در بســیاری از کشــورها بــه ویــژه کشــورهای درحــال توســعه
بــه عنــوان یــک رویکــرد راهبــردی محســوب مــی شــود و
لــزوم تغییــر نقــش دولــت ،توانمندســازی بخــش خصوصــی،
رقابــت پذیــری اقتصــاد و تعامــل بــا قواعــد جهانــی ســازی
و ...سیاســتگذاریهای مبتنــی بــر آزادســازی اقتصــاد و تقویــت
بخــش خصوصــی را جهــت توســعه فعالیــت هــای اقتصــادی
ضــرورت مــی بخشــد.
ایــن بنــگاه هــای اقتصــادی علــی رغــم آنکــه بــه ســرمایه

نقش مهندسی صنایع در رشد
و توسعهی خوشهها()SME
امــروزه توســعه از طریــق ابــداء خوشــه ای نقــش محــوری و
بــارزی در سیاســتهای اقتصــادی و صنعتــی کشــورهای توســعه
یافتــه ایفــا مــی نمایــد .اگــر رویکــرد هــای گذشــته تمرکــز
بیشــتری بــر اقتصــاد کالن داشــته انــد ،اینــک کســب و کار
خــرد ،احســاس مســئولیت نســبت بــه افزایــش قابلیــت رقابــت
واحدهــای کوچــک و متوســط ،بهبــود ارتباطــات شــبکه ای،
تاکیــد بــر حمایتهــای غیــر مســتقیم در مقابــل پرداخــت یارانــه،
ترکیــب رقابــت و همــکاری بمنظــور تقویــت یادگیــری و
نــوآوری ،ارتقــاء ســطح همــکاری واحدهــای کوچــک و بــزرگ
و تقویــت مثلــث همــکاری خوشــه هــا ،دولــت و دانشــگاه مــورد
تاکیــد و توجــه بیشــتری قــرار مــی گیــرد .
هــر قــدر نــگاه بــه حــل مســائل از ســطح بیــن المللــی ،ملــی
و بخشــی بــه ســمت منطقــه ای و محلــی  ،مبتنــی بــر قابلیــت
هــای پویــای سیســتم هــای اجتماعــی شــکل یافتــه بــر پایــه
فرایندهــای طبیعــی پیــش مــی رود ،توجــه بــه کســب و کار
خــرد در قالــب شــبکه ارتباطــی قابــل تعریــف ذیــل بحــث
توســعه خوشــه ای از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار مــی شــود .
حــدود دو دهــه اســت کــه توســعه صنعتــی مبتنــی بــر خوشــه
هــا ،بعنــوان یــک اســتراتژی نویــن مــورد توجــه برنامــه ریــزان

و سیاســتگذاران در کشــورهای صنعتــی و در حــال توســعه مــی
باشد.ســازمانهای بیــن المللــی همچــون  UNIDO,ILOو بانــک
جهانــی نیــز طرحهــای متعــددی را از طریــق توســعه خوشــه
هــای صنعتــی در کشــورهای مختلــف اجــرا و حمایت کــرده اند.
امــروزه در اکثــر کشــورهای جهــان ،صنایــع کوچــک و متوســط
از جنبــه هــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،تولیــد صنعتــی
و ارائــه خدمــات در حــال نقــش آفرینــی هســتند .همچنیــن در
کشــورهای در حــال توســعه ،صنایــع کوچــک و متوســط عامــل
راهبــردی بــرای توســعه اقتصــادی ،اشــتغال زایــی و رقابــت
پذیــری صنایــع مــی باشــند .ایــن در حالــی اســت که در کشــور
مــا بــا وجــودی کــه بیــش از  90درصــد واحدهــای تولیــدی
در گــروه صنایــع کوچــک و متوســط قــرار مــی گیرنــد ،بدلیــل
نداشــتن اســتراتژی توســعه مبتنــی بــر ســاختارهای موجــود
صنعتــی و رهــا کــردن واحدهــای کوچــک تولیــدی بــه حــال
خــود ،ایــن بنــگاه هــا نتوانســته انــد ســهم قابــل توجهــی در
تولیــد ناخالــص ملــی و ایجــاد ارزش افــزوده داشــته باشــند و از
کمبــود هــای شــدیدی در رنــج هســتند کــه در زیــر بــه برخــی
از آنهــا اشــاره مــی شــود :
فقــدان مقیاســهای الزم از جنبــه هــای مختلــف ســرمایه،تولیــد
و بــازار
فقــدان محیــط هــای مناســب رشــد کســب و کار از جنبــه هــای
مختلــف حقوقی ،قانونــی و ...
فقدان زیر ساختهای نرم افزاری و تشکیالتی
تولیــد بــا فناوریهــای کهنــه و عــدم دسترســی بــه تکنولوژیهای
نو ین
فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور
عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی
عدم شناخت از بازارهای هدف
خوشــه هــای صنعتــی یکــی از الگوهــای موفــق ســازماندهی
صنایــع کوچــک و متوســط هســتند کــه کاســتیهای صنایــع
کوچــک و متوســط را رفــع و مزیتهــای مختلــف صنایــع
کوچــک ،چــون انعطــاف پذیــری و تنــوع را تقویــت مــی
بخشــند .خوشــه صنعتــی مجموعــه ای از بنــگاه هــای تولیــدی
و خدماتــی در یــک رشــته صنعتــی اســت کــه بــا تکیــه بــر
ســرمایه هــای قــوام یافتــه اجتماعــی در مناطــق مختلــف
جغرافیایــی در کنــار نهادهــای پشــتیبان و از طریــق روابــط
متراکــم میــان بنگاهــی شــکل مــی گیــرد  .ســازمان صنایــع
کوچــک وشــهرکهای صنعتــی ایــران در راســتای یکــی از
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مأموریتهــای خــود بــا هــدف شناســایی و توســعه خوشــه هــای
صنعتــی کشــور ،بــا ایجــاد دفتــر خوشــه هــای صنعتــی از نیمــه
دوم ســال  1380محورهــای کلــی برنامــه ملــی توســعه خوشــه
هــای صنعتــی کشــور را بــه صــورت زیــر تعییــن نمــود .
محور های کلی برنامه توسعه خوشه ها
فرهنگ سازی و اطالع رسانی
نظــر بــه اینکــه میــزان مطالعــات و تجربیــات در خصــوص
توســعه خوشــه هــای صنعتــی  ،مســبوق بــه مــدت بســیار
کمــی اســت ،در برنامــه هــای کوتــاه مــدت توجــه خــاص
بــه زمینــه ســازی  ،فرهنــگ ســازی و نشــر دانــش تئوریــک
و تجربــه بــه ســایر ملــل در ایــن زمینــه از اولویــت خاصــی
برخــوردار اســت  .ذیــل بحــث فرهنــگ ســازی و اطالع رســانی
مــی تــوان بــه انتشــار کتــب  ،مقــاالت و  ..تهیــه جــزوات و
کتــب راهنمــای عملــی آمــوزش مســتقیم دســت انــدرکاران
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی و ...پرداخــت .بدیهــی
اســت ایــن امــر مــی بایســت از یکســو نقــش کارآفرینــان در
ســطح سیاســتگذاری و از ســوی دیگــر ذینفعــان خوشــه هــای
صنعتــی را دربرگیرد.نیازهــا و تعریــف روشــهای فرهنــگ ســازی
و اطــاع رســانی از جملــه کارکردهایــی اســت کــه مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .
بمنظــور ایجــاد تصویــری جامــع از وضعیــت خوشــه هــای
صنعتــی موجــود کشــور ،شناســایی آنهــا و تعریــف حجــم
فعالیــت مــورد نیــاز کــه پایــه ای بــرای سیاســتگذاری اســت،
تهیــه نقشــه کشــوری خوشــه هــای صنعتــی ضــروری خواهــد
بــود .ایــن نقشــه کــه تعییــن کننــده توزیــع جغرافیایــی و
مشــخصات کلــی هــر یــک از خوشــه هــا در مناطــق مختلــف
اســت ،در واقــع هــم تصویــری از وضــع موجــود و هــم ابــزار
برنامــه ریــزی خواهــد بــود .بمنظــور انتقــال تجــارب کشــورها
و ســازمانها پیشــرو و از ســوی دیگــر تولیــد دانــش و الگــوی
بومــی در زمینــه توســعه خوشــه هــای صنعتــی  ،اجــرای پــروژه
هــای توســعه خوشــه هــای صنعتــی بــا همــکاری ســازمانهای
بیــن المللــی مثــل یونیــدو  ،کشــورهای پیشــرو مثــل ایتالیــا و
متخصصــان خبــره داخلــی از برنامه های در دســتور کار ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی اســت  .از فعالیــت هایی
کــه ذیــل ایــن بخــش صــورت مــی گیــرد مــی تــوان بــه تهیــه
چارچــوب اجــرای پــروژه  ،شناســایی شــخصیت هــای حقیقــی
و حقوقــی قــادر بــه پیــاده ســازی پــروژه هــا ،همــکاری بــا
ســازمانهای بیــن المللــی  ،آمــوزش دســت انــدرکاران بخــش

دولتــی و خصوصــی  ،تعریــف نظــام هدایــت و نظــارت بــر
پــروژه هــا  ،ایجــاد هماهنگــی بیــن ســازمانهای ذیربــط و
عوامــل توســعه خوشــه هــای صنعتــی و نهایتــا مستندســازی
نتایــج و تولیــد دانــش اشــاره نمــود  .مأموریــت اصلــی ســازمان
صنایــع کوچــک در حــوزه توســعه خوشــه هــای صنعتــی را مــی
تــوان تمهیــد و تســهیل توســعه خوشــه هــای صنعتــی تعریــف
نمــود .بطــور بدیهــی بمنظــور حرکــت در چارچــوب ایــن
مأموریــت  ،نیازمنــد تعریــف فرایندهــای کاری و نقــش هــای
هریــک از نقــش آفرینــان ذیربــط در انجــام ایــن مأموریــت
هســتیم .بنابرایــن طراحــی فرآیندهــا و گــردش کارهــا و همیــن
طــور ســاختار در ســطوح ملــی و زیرملــی ،بعنــوان پیــش نیــاز
انجــام وظایــف ســازمانی شــناخته مــی شــود .ایــن ســاختار
و فرآیندهــا بایــد بــه گونــه ای باشــند کــه ضمــن پرهیــز از
مداخلــه بــا رویکــرد دســتوری  ،حداکثــر اثربخشــی را در تمهیــد
 ،تســهیل ،هدایــت و نظــارت بــر توســعه خوشــه هــای صنعتــی
داشــته باشــد .بعــاوه از فراگیــری الزم از نظــر بخشــی ،رشــته
فعالیــت  ،قانونــی ،در ســطح ملــی و زیرملــی ،تحــت پوشــش
قــراردادن بخشــهای خصوصــی  ،عمومــی و دولتــی و همینطــور
مقیــاس هــای مختلــف خوشــه هــا برخــوردار بــوده و در عیــن
حــال حداقــل تداخــل  ،تناقــض و تزاحــم را باســایر بخشــها
و یــا قوانیــن و سیاســتهای جــاری کشــور داشــته باشــد .
بمنظــور بسترســازی  ،هدایــت و حمایــت از خوشــه هــا  ،بطــور
قطــع وجــود قوانیــن و مقــررات متناســب ضــروری خواهــد
بــود .چــرا کــه عــاوه بــر تأکیــد بــر کاهــش موانــع قانونــی
 ،ضــرورت وجــود ضوابــط تســهیل کننــده توســعه صنایــع
کوچــک و خوشــه هــای صنعتــی کامــا احســاس مــی شــود.
در بســیاری از کشــورهای پیشــرو وجــود چارچــوب حقوقــی
مناســب ،بیشــترین نقــش را در جهــت گیــری صحیــح و ارزش
زایــی صنایــع غذایــی فراهــم آورده اســت .بنابرایــن حتــی بــا
فــرض وجــود کمتریــن موانــع در قوانیــن و مقــررات موجــود،
حداقــل انتظــار آن اســت کــه رویکــردی حمایتــی بــر قوانیــن و
ضوابــط موجــود کشــور حاکــم شــود .یکــی دیگــر از پایــه هــای
توســعه خوشــه ای بــا رویکردغیــر دســتوری ،نهــاد ســازی
اســت .
در صورتــی کــه بخواهیــم امــکان توســعه صنایــع کوچــک و
خوشــه هــا فراهــم آیــد ،الزم اســت خدمــات مــورد نیاز(اعــم از
خدمــات تکنولوژیــک ،بــازار ،مالــی و)...در اختیــار آنهــا گــذارده

شــود .امــا بــر اســاس اصــول مبتنــی بــر رویکردهــای اخیــر
اغلــب ایــن خدمــات نمــی توانــد بطــور مســتقیم در اختیــار
واحدهــا و خوشــه هــا گــذارده شــود .انتظــار بــر آن اســت کــه
ایــن نقــش بــه درســتی از ســوی نهادهــای موجــود وقابــل
ایجــاد در خوشــه ،ایفــاد گــردد .از جملــه ایــن نهادهــا مــی
تــوان بــه مراکــز ارائــه خدمــات توســعه کســب وکار (BDS
 ، )providersموسســات پژوهشــی و ...اشــاره نمــود .بنابرایــن
گســترش  ،توســعه و تقویــت نهادهــا و تعریــف مکانیســم هــای
اختصاصــی آن ،یکــی از دســتورات کار توســعه خوشــه هــا
اســت .در بســیاری از کشــورها کســب و کارهــای کوچــک
تولیــدی و غیــر دولتــی توســط برنامــه هــا و سیاســت هــا مــورد
حمایــت قــرار مــی گیرنــد  .سیاســت هــای گوناگونــی در ایــن
زمینــه وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد بــر روی کســب و کارهــای
کوچــک موثــر باشــند از قبیــل سیاســت صنعتــی  ،سیاســت
کشــاورزی ،سیاســت کارگــر  ،سیاســت مالــی و مالیاتــی ،
سیاســت تجــاری  ،برنامــه هــای اموزشــی و تحصیلــی و
سیاســت هــای فنــاوری مــی تــوان نــام بــرد .
عمــده تریــن خــط مشــی دولــت هــا بــرای حمایــت مالــی از
صنایــع کوچــک و متوســط عبارتنــد از :
-1ایحــاد فضــای کارافرینــی -2ارتقــای کار افرینــی -3کاهش
مالیــات -4کاهــش بوروکراســی اداری -5ایجــاد موسســات
پژوهشــی و تحقیقاتــی بــا همــکاری صنایــع و دانشــگاهها
برنامــه و راهبــرد هــای توســعه واحدهــای صنفــی کوچــک و
متوســط در برنامــه هــای پنــج ســاله توســعه اهــداف سیاســی
دولــت ایــران نســبت بــه توســعه و ســنجش صنعــت کســب
و کارهــای کوچــک و صنعــت و اتخــاذ راهبردهــای مناســب
جهــت نیــل بــه ایــن اهــداف مــی توانــد از اهــداف ملــی و
سیاســت هــای سیاســی  ،اقتصــادی و اجتماعــی و طــرح هــای
توســعه فرهنگــی انجــام شــود .
راهکارهایــی در راســتای ایجــاد و توســعه خوش ـههای صنعتــی
در کشــور پیشــنهاد میشــود.
 -۱تعریــف جایــگاه اساســی خوشـهها در نظــام صنعــت کشــور
و تدویــن اســتراتژی بلندمــدت خوشهســازی.
 -۲اهتمــام جــدی بــه ایجــاد نهادهــای خدماتــی و پشــتیبان
خوشــههای صنعتــی و ارائــه کمکهــای مشــاورهای بــه
خوشــهها بهویــژه خوشــههای ناقــص و در مرحلــه جنینــی
بهمنظــور دســتیابی آنهــا بــه مرحلــه بلــوغ.
 -۳حمایــت دولــت و بخشخصوصــی از توســعه بازارهــای

صادراتــی خوشــههای صنعتــی از طریــق ارائــه مشــوقها و
حمایتهــای خــاص صادراتــی.
 -۴اطالعرســانی مســتمر درخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه
در زمینــه خوشهســازی و دســتاوردهای حاصــل از آن در کشــور
توســط نهادهــای متولــی بهمنظــور ترغیــب بنگاههــا بــرای
فعالیــت در قالــب خوشــه صنعتــی.
 -۵تــاش جــدی دولــت در راســتای نوســازی و تقویــت
زیرســاختهای الزم در جهــت توســعه خوشــههای صنعتــی
کشــور.
آنچــه بــه مطالعــه آن پرداختیــم چکیــده ای از بررســی هــا و
تحقیقــات انجــام شــده اســت  .در راســتای کســب اطالعــات
بیشــتر مــی توانیــد بــا نویســنده آن در ارتبــاط بــوده و متــن
کامــل را دریافــت نماییــد.
Imanhayati800@gmail.com

منابع و مآخذ :
 خوشــه هــای صنعتــی رویکــردی نویــن در توســعه صنعتــی.نوشــته هوبــر اشــمیتزو خالــد ندوی.ترجمــه عبــاس زنــد بــاف
وعبــاس مخبــر
 همــکاری صنایــع ،خوشــه صنعتــی ،توســعه پایــدار .نوشــتهفرانــک پایــک  .ترجمــه بهــرام شــادابی و جهانگیــر مجیــدی
 خوشــه هــای صنعتــی الگــوی موفــق توســعه درون زا.نوشــته روبرتــا رابلوتــی .ترجمــه عبــاس مهرپویــا وجهانگیــر
مجیــدی و.......
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در گذشــته ،الزامــات صــدور گواهینامــه در بســیاری از بازارهــای
محصــول اجبــاری نبــود و وظیفــه تضمیــن ایمنــی و کیفیــت
محصــول از ســوی ســازمانهای دولتــی انجــام مــی شــد،
قوانیــن رســمی حمایــت از مصرفکننــده تــا ســال  1813در
ایــاالت متحــده تصویــب نشــده بــود و تنهــا پــس از تاســیس
ســازمان غــذا و دارو ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،در ســال  1906بــود
کــه ایــن قانــون جامــع بــه طــور جــدی اجــرا شــد و مــدرک FDA
بــه عنــوان یــک گواهینامــۀ بینالمللــی بــه رســمیت شــناخته شــد و
محصــوالت و شــرکتهایی کــه ایــن گواهینامــه را درخصــوص بهداشــتی
بــودن و ســامت عمومــی داشــتند ،مجــوز ورود بــه آمریــکا را دارا بودنــد.
در بخــش خصوصــی نیــز یکــی از اولیــن اَشــکال صــدور گواهینامــه
شــخص ثالــث ،اســتفاده از برچســب کوشــر بــود کــه اولیــن بــار توســط
یــک ســازمان غیرانتفاعــی -به نــام اتحادیــه ارتدکــس -در ســال 1923
اعمــال شــد.از دهــه  ،1990پروتــکل صــدور گواهینامــه هــا برحســب
نیــاز ،آگاهــی مصــرف کننــده و بــرای ســازگاری بــا محیــط در حــال
تغییــر ،آغــاز شــد .بــرای مثــال :جهانــی شــدن  ،تقاضــا بــرای دریافــت
گواهینامــه هــا را افزایــش داده اســت  .نهادهــای شــخص ثالــث بــه
صــورت مســتقل ،بــرای ســازمانها تاییدیــه و گواهینامــه انطبــاق بــا
الزامــات  ISO 9001صــادر میکننــد.
در سرتاســر جهــان بیــش از  ۹میلیــون ســازمان بــه صــورت مســتقل
گواهینامــه انطبــاق بــا  ISO 9001دریافــت کردهانــد کــه ایــن امــر
باعــث شــده  ISO 9001یکــی از بزرگتریــن سیســتمهای مدیریــت
پذیرفتــه شــده در جهــان گردیــده اســت .ازســوی دیگــر تنــوع
محصــوالت نیــز بــه توســعه گواهینامــه هــای محصــول افــزوده اســت.
بــه عنــوان مثــال محصــوالت ســبز و محصــوالت غذایــی «ارگانیک»،
«بــدون هورمــون» و....؛ بــه دلیــل افزایــش آگاهــی از اثــرات مضر شــیوه
هــای تولیــد بــر ســامت انســان و محیــط زیســت ،باعــث رونــد رو بــه
رشــد چنیــن گواهینامــه هایــی بــوده اســت .همچنیــن در برابــر بــی
عدالتــی هایــی ماننــد شــرایط بــدکار ،حداقــل دســتمزد و کار کــودکان،
دانــش و حساســیت بیشــتری وجــود دارد.
اگرچــه دولتهــا هنــوز نقــش مهمــی در تضمیــن ایمنــی وکیفیــت
محصــول دارنــد ولــی ،گواهیدهندههــای شــخص ثالــث بــرای

کمــک بــه مدیریــت طیــف وســیعی از صنایــع و گواهیهــای جدیــد
توســعهیافته ،ضــروری هســتند .گواهیدهندههــای شــخص ثالــث
اعتبــار ،اطالعــات و تضمیــن کیفیــت را بــه مشــتریان ارائــه میکننــد
بنابرایــن شــرکتهای گواهــی دهنــده شــخص ثالــث و بازرســی تاثیــر بــه
ســزایی در توســعه پایــدار دارنــد .واژه توســعه پایــدار ،بــه مفهوم گســترده
آن شــامل اداره و بهــره بــرداری صحیــح و کارا از منابــع پایــه ،منابــع
طبیعــی ،منابــع مالــی و نیــروی انســانی بــرای نیــل بــه الگــوی مصــرف
مطلــوب ،همــراه بــا بکارگیــری امکانــات فنــی و ســاختار و تشــکیالت
مناســب بــرای رفــع نیــاز نســل هــای امــروز و آینــده -بطورمســتمر و
قابــل رضایــت مــی شــود.
هدایــت ســازمان هــا توســط شــرکت هــای گواهــی دهنــده شــخص
ثالــث بــه ســمت بهــره وری بیشــتر و الگــوی بهبــود ،مــی توانــد تــا
حــدی شــرکتها را بــه ایــن مهــم  -برنامــه ریــزی مدیریــت کیفیــت
بــرای توســعه پایــدار -ســوق دهنــد .نیــاز بــه رقابــت ،یــا مبــارزه
بــرای حفــظ یــک تجــارت ،منجــر بــه کاهــش اعتمــاد بیــن مصــرف
کننــدگان و صنعــت شــده اســت .بــا ورود مــداوم نوآوریهــای جدیــد
بــه بــازار ،بایــد کنترلهایــی وجــود داشــته باشــد تــا مانــع شــرکتها
از میانبرهــای نامطلــوب بــرای توســعه محصــول گــردد .بــا افزایــش
چنیــن محدودیتهایــی ،ســازمانهای ملــی یــا نهادهــای بازرســی
و گواهــی دهنــده شــخص ثالــث بایــد بــرای نظــارت بــر انطبــاق در
دســترس باشــند ،زیــرا مصــرف کننــدگان نیــاز دارنــد بــرای مصــرف
یــک کاال بــه برچســب هــا و گواهینامــه هــای آن برنــد توجــه نماینــد.
بنابرایــن شــرکتهای صــدور و گواهــی دهنــده مــی تواننــد نقــش
بســزایی در توســعه پایــدار داشــته باشــند .مطالعــات نشــان داده اســت
کــه گواهینامــه شــخص ثالــث و سیاســت هــای انجــام ممیــزی آنهــا در
مدیریــت پایــداری نقــش دارد .در دهــه هــای اخیــر ،در بخــش کشــاوری
اروپــا ،مقامــات خصوصــی و دولتــی تعــداد فزاینــده ای مقــررات جدیــد
تضمیــن کیفیــت داوطلبانــه ،یــا برچســب گــذاری را تعریــف و مشــخص
کــرده انــد کــه متکــی بــر سیســتم هــای مســتقل گواهــی شــخص
ثالــث خصوصــی هســتند( .آنــدرس و همــکاران)2010،
بــا هــدف ترویــج اســتراتژیهای زیســتمحیطی فعالتــر در میــان
کشــاورزان؛ انتشــار شــیوههای کشــاورزی خــوب ،دســتورالعملها و

گواهیهــای زیســتمحیطی خصوصــی بــرای مدیریــت شــیوههای
زیس ـتمحیطی کــه بهطــور داوطلبانــه و پیشــگیرانه فراتــر از انطبــاق
بــا مقــررات گســترش مییابــد (مــازه و همــکاران.)2002 ،
همچنیــن اکــرام و همــکاران ( )2021در مقالــه ای مشــارکت نهادهــای
صــدور گواهینامــه و اســتانداردهای پایــداری در اهــداف توســعه پایــدار را
بررســی کــرده و نشــان داده انــد ،انتخــاب نهادهــای صدورگواهینامــه
بــر حســب کیفیــت اجــرا  ،صالحیــت ممیــزان و شــهرت و تاییدیــه های
مرتبــط ،بــر اهــداف توســعه پایــدار  SDGتاثیــر دارد .عــاوه بــر ایــن،
ایــن نهادهــای صــدور گواهینامــه از بهبــود کســب و کارهــای مرتبــط
بــا شــیوه هــای تجــاری بــا کیفیــت و پایــدار اطمینــان حاصــل مــی
کننــد( .ســوزا و آلــوز .)2018 ،اگرچــه صالحیــت شــرکتهای بازرســی و
گواهــی دهنــده هــای شــخص ثالــث بــرای تبدیــل شــدن بــه شــرکت
هــای ممیــزی توســط نهادهــای اعتبــار ســنجی معتبــر تایید می شــود
ولــی انتخــاب شــرکتی کــه بتوانــد ســازمان را در رســیدن بــه اهــداف و
توســعه پایــدار همســو نمایــد بســیار مهــم اســت .زیــرا سیســتم هــای
صــدور گواهینامــه شــخص ثالــث بــه پــرورش نــوآوری کیفیــت و اعتماد
مصــرف کننــده در بــازار کمــک مــی نماینــد .اگــر چــه در برخــی مــوارد
افزایــش هزینــه هــای بازرســی و ممیــزی ،داوطلبانــه بــودن دریافت این
گواهینامــه هــا و شــرایط رقابتــی ایــن دســته شــرکت هــا مــی توانــد بــه
عنــوان موانعــی بــر ســر راه ایــن مهــم باشــد.
رنجبــر( )1388نیــز نشــان داده اســت کــه سيســتم مديريــت كيفيــت

زيـــست محيطـــي فراگيـــر  ،مفـــاهيم مـــديريت كيفيــت را بــا شــيوه
توليــد ســبز تركيــب مــي كنــد و ایــن ترکیــب بــر اهــداف توســعه
پایــدار تاثیــر دارد توســعه چنيــن سيســتمي ممكــن اســت قابليتهــاي
راهبـــردي يـــك ســـازمان را جهــت رســيدن بــه اهــداف بهبود مســتمر
تقويــت كنــد و آلودگــي هــا و ضایعــات را كاهــش دهــد و همچنيــن
پيــاده ســـازي اســتاندارد هــای سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت و در
يــك ســازمان بــا توجــه بــه هــدف نهايــي آن کــه رســیدن بــه توســعه
پايــدار اســت ،صــورت مــي گيــرد .توســعه خــود بـــه معنــي تحــوالت رو
بــه رشــد اقتصــادي و اجتماعــي اســت  .هدف توســعه پايدار بـــه معنـــي
ممانعـــت از فراگـــرد توســـعه يـــا كند كردن آن نيســت  ،بلكه به معني
توســعه هــاي پويــا  ،هدفمنــد و آينــده نگــر اســت بــا تاكيـــد بـــر آن
كـــه مـــا بـــراي ادامـــه حيــات و پيشــبرد اهداف نيــاز به محيط زيســت
داريم  .راهبرد اصلي توسعه پايدار ايـــن اســـت كـــه رشـــد اقتـــصادي را
بـــا عدالــت اجتماعــي و حفــظ محيــط زيســت همــراه گردانــد بنابرایــن
تمایــل ســازمانها بــه پیــاده ســازی سیســتم هــای مدیریــت و در نتیجــه
آن در خواســت بــرای گواهینامــه مــی تواند ســازمانها را به ســوی توســعه
پایــدار رهنمــود ســازد بنابرایــن نهادهــای صــدور گواهینامــه شــخص
ســوم ( )CBبــا ایجــاد رویــه هــای مناســب در جهــت ممیــزی و انتخاب
ممیــزان مــی تواننــد ســازمانها را بــه ســمت بهبــود مســتمر و کاهــش
اســتفاده از منابــع و تولیــد ضایعــات ودر جهــت دســتیابی بــه اهــداف
توســعه پایــدار رهنمــود ســازند
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پژوهشــگران و مدیــران در کشــورهای توســعه یافتــه در پــی آن هســتند
کــه ســازمان هــای خودشــان را بــا مفاهیــم انقــاب صنعتــی چهــارم
همــگام و همــراه ســازند .اگرچــه ،پیــاده ســازی ایــن مفاهیــم بــرای
ســازمان بســیار مفیــد اســت ولــی عــدم پیــاده ســازی صحیــح مــی
توانــد بــرای ســازمان آســیب هایــی را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد  .بــه
همیــن علــت تضمیــن و تــداوم و بقــای شــرکت هــا ،نیازمنــد یافتــن راه
حــل هــا و روش هــای جدیــد مقابلــه بــا مشــکالت هســتند کــه بــه نوع
آوری و ابــداع ،خلــق محصــوالت جدیــد ،فراینــد هــا و روش هــای جدید
بســتگی دارد .شــرکت هایــی بــا ســطوح بــاالی گرایــش کارآفرینــی بــه
طــور پیوســته در حــال پایــش محیــط جهــت یافتــن فرصت هــای جدید
هســتند .صنعــت غــذا هــر روز در حــال پیــدا کــردن فاکتورهایــی اســت
کــه باعــث بهبــود کیفیــت و ایمنــی تولیــدات غذایــی مــی شــوند .هوش
مصنوعــی( ، )ALیادگیــری ماشــینی ( ،)MLاینترنــت اشــیا ،بالکچین و
( CVتکنیــک هــای بینایــی کامپیوتر) میتوانــد و صدهــا هــزار فاکتــور
مختلــف در صنعــت غــذا اســتفاده شــود و بــه ثبــات زنجیــره غذایــی
کمــک کنــد.
هــوش مصنوعــی در صنایــع غذایــی بــه دســته بنــدی و بســته بنــدی
محصــول ،سیســتم تصمیــم گیــری بــرای مشــتریان ،و نگهــداری
تجهیــزات ،عرضــه محصــوالت جدیــد ،مدیریــت زنجیــره تامیــن
کمــک مــی کنــد .در آینــده ،هــوش مصنوعــی صنعــت فــرآوری مــواد
غذایــی را متحــول خواهــد کــرد ،زیــرا پتانســیل زیــادی بــرای ایجــاد
بهــرهوری معقــول و ســالمتر بــرای مشــتریان و کارمنــدان دارد .اســتفاده
از هــوش مصنوعــی و  MLدر مشــاغل تولیــد مــواد غذایــی با بــه حداقل
رســاندن اشــتباهات انســانی در تولیــد و تا حــدودی باقیمانــده محصوالت
فــراوان ،کســب و کار را بــه ســطح جدیــدی مــی بــرد .هزینــه هــای
کــم بــرای بســته بنــدی و همچنیــن حمــل و نقــل ،افزایــش رضایــت
مشــتری ،خدمــات ســریع ،جســتجوی صوتــی ( )voice searchingو
ســفارش هــای شــخصی تــر را ممکــن مــی ســازد .ایــن مزیــت هــای
تجــاری مــی توانــد بــرای کارخانــه هــای بــزرگ مــواد غذایــی نیــز مفید
باشــد کــه در درازمــدت ســود آشــکاری را بــه همــراه خواهــد داشــت .و
همچنیــن در تحقیقــات اســتراتژیک جامعــه اطالعاتــی کمیســیون اروپــا
( ،)50-1 .pp ,2009 ,Saint-Exuperyاســتفاده از اینترنــت اشــیا در
زنجیــره تامیــن مــواد غذایــی بــه عنــوان یکــی از حــوزه هــای جدیــد
امیدوارکننــده ذکــر شــده اســت  .بــا برنامــه های کاربــردی در کشــاورزی
دقیــق ،تولیــد مــواد غذایــی ،پــردازش ،ذخیــره ســازی ،توزیــع ،مصــرف،
ردیابــی ،و چالــش هــای کنتــرل پذیــری انتظــار مــی رود فنــاوری هــای
جدیــد مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا در آینــده نزدیــک زنجیــره هــای غذایی
ایمــن تــر ،کارآمدتــر و پایدارتــر را بــه ارمغــان بیاورنــد.
اســتفاده از فنــاوری بــاک چیــن در ترکیــب بــا اینترنــت اشــیا ،مــی

توانــد ردیابــی محصــوالت را در سراســر زنجیــره تامیــن تضمیــن کنــد.
ایــن امــر ،امــکان نظــارت بــر حفــظ خــواص ارگانولپتیــک مــواد غذایــی
را در کل فرآینــد "از مزرعــه تــا مصــرف" فراهــم مــی کنــد و ایمنــی
غــذا را تضمیــن مــی کنــد .ثانیــا ،قابلیــت ردیابــی الزامــات پایــداری ایــن
بخــش را بــرآورده مــی کنــد ،کــه بــه شــدت بــا ضایعــات مــواد غذایــی
مشــخص مــی شــود .فنــاوری هــای جدیــد مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا
در آینــده ای نزدیــک ،مــی توانــد زنجیــره هــای غذایــی ایمــن تــر،
کارآمدتــر و پایدارتــر را بــه ارمغــان بیاورنــد.
بــاک چیــن مــی توانــد یک شــبکه امنیتــی بــر اســاس الگوریتــم های
ریاضــی بســازد ،خطــر امنیتــی احتمالــی شــخص ثالــث را حــذف کنــد و
داده هــا را بــه طــور شــفاف بــه اشــتراک بگــذارد .در عصــر دادههــای
بــزرگ ،دادههــا دارای ارزش بالقــوه و فوقالعــادهای هســتند و شــرکتها
و تنظیمکنندههــای مختلــف دادههایــی را جمــعآوری کردهانــد،
ماننــد تولیدکننــدگان مــواد غذایــی میتواننــد دادههــای پــردازش
(فرمولســازی محصــول ،ماشــین ،پارامترهــای فرآینــد ،ورودیهــا و
غیــره) را جم ـعآوریکننــد.
مدیریــت زنجیــره تامیــن یــک برنامــه مهــم بــرای فنــاوری بــاک
چیــن اســت .بــاک چیــن مــی توانــد کل چرخــه عمــر هــر محصــول را
بــا اطالعــات غیرقابــل تغییــر و بــه اشــتراک گذاشــته شــده بیــن مصرف
کننــدگان و تولیدکننــدگان ثبــت کنــد .پیشــنهاد شــده اســت کــه بــاک
چیــن اعمــال شــده در زنجیــره تامیــن مــواد غذایــی نــه تنهــا میتوانــد
تلفــات غــذا را بــا بهینهســازی لجســتیک محصــول کاهــش دهــد ،بلکه
بــرای بهبــود کارایــی نظارتــی نیــز مفیــد اســت.
بــه عنــوان یــک مشــکل جهانــی ،ایمنــی مــواد غذایــی بــه طــور قابــل
توجهــی بــر ســامت عمومــی تأثیــر مــی گــذارد و مســائل ایمنــی مــواد
غذایــی موضــوع اصلــی مقــاالت متعــدد در رســانه هــا بــوده اســت .در

چنــد ســال گذشــته ،بســیاری از مــوارد رســوایی غذایــی در رســانه هــا
افشــا شــده اســت ،ماننــد شــیر چیــن کــه در ســال  2008ظاهــر شــد
و گوشــت اســب بریتانیــا در ســال  .2013اخیــراً ( gutter oilروغــن
پخــت و پــز غیرقانونــی کــه از روغــن زبالــه جمــع آوری شــده از ســرخ
کــن رســتوران هــا ،کشــتارگاه هــا ،فاضــاب و غیــره بازیافــت شــده
اســت) نگرانیهــای مربــوط بــه ایمنــی مــواد غذایــی را افزایــش داده
اســت بــار دیگــر در چیــن مشــکالت ایمنــی مــواد غذایــی بیشــتر و
بیشــتر بــه وجــود آمــده و باعــث بیمــاری هایــی شــده اســت کــه توجــه
ملــی و دولتــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .ایــن مشــکالت همچنین
شــکاف هــای بســیاری را کــه در سیســتم مدیریــت ایمنــی مــواد غذایی
فعلــی وجــود دارد ،آشــکار مــی کنــد.در زنجیــره تامیــن مــواد غذایــی،
"ذینفعــان" متعــددی وجــود دارنــد کــه بــه عنــوان شــرکت کننــدگان
کلیــدی تجــارت ماننــد کشــاورزان ،کارخانــه هــای تولیــد ،توزیــع
کننــدگان ،خــرده فروشــان و مصــرف کننــدگان عمــل مــی کننــد .ایــن
معاملــه گــران ترجیــح مــی دهنــد بــرای کســب ســود بــاال ،بــه طــور
انتخابــی اطالعــات غذایــی را کــه بــرای آنهــا مفیــد اســت در فرآینــد
معامــات ارائــه دهنــد .ایــن بــه راحتــی منجر بــه تقلــب در مــواد غذایی
و مشــکالت ایمنــی مــواد غذایــی مــی شــود و همچنیــن مــی تــوان بــا
اینترنــت اشــیا تقلبــات غذایــی را تشــخیص داد.
بــرای حــل چالــش گرســنگی و ســوءتغذیه در جهــان بایــد از هــدر رفتن
مــواد غذایــی در هــر مرحلــه از زنجیــره غذایــی جلوگیــری کــرد .و هوش
مصنوعــی در کاهــش و مدیریــت ضایعــات مــواد غذایــی مــی توانــد راه
حلــی پایــدار بــرای مدیریــت از دســت دادن مــواد غذایــی ،گرســنگی و
چالــش هــای زیســت محیطــی بــه ارمغــان بیــاورد.
پذیــرش تکنیکهــای مــدرن و تدویــن سیاسـتها توســط ارگانهــای
دولتــی میتوانــد ایــده کاهــش ضایعــات ،امنیــت غذایــی را بــه طــور

قابــل مالحظ ـهای تقویــت کنــد و بــه راحتــی میتوانــد جــان حــدود
 ۲۵۰۰۰کــودک و بزرگســال را کــه هــر روز از گرســنگی میمیرنــد
نجــات دهــد.
هــوش مصنوعــی ( )AIمــی توانــد کشــاورزی و سیســتم زنجیــره
تامیــن مــواد غذایــی فعلــی را بــرای غلبــه بــر چالــش هــای تقاضــای
تغذیــه ،کاهــش منابــع ،تغییــرات آب و هــوا ،رشــد جمعیــت و آلودگــی به
بهتریــن شــکل ممکــن تقویــت کنــد.
ً
اکثــر صنایــع تبدیلی مــواد غذایــی عمدتـا بر کیفیــت غــذا ،ارزش غذایی
و روش فــرآوری تمرکــز میکننــد ،زیــرا مصرفکننــدگان خواســتار
غذاهایــی بــا کیفیــت ،حســی و مانــدگاری محصــوالت هســتند .ظهــور
فنــاوری در هــوش مصنوعــی ( )AIو یادگیــری ماشــینی ( )MLبــه اندازه
گیــری مســائل در حــال حرکــت در فنــاوری پــردازش مــواد غذایــی
کمــک مــی کنــد.
هــوش مصنوعــی در زمینههــای مختلفــی ماننــد مدلســازی،
طبقهبنــدی و تجزیــه و تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده اســت .کاربردهای
نمونــه شــامل جابجایــی عــددی ،طــرح کنتــرل ،پیشــرفتهای
مکاتباتــی ،تفســیر تجزیــه در اثــر حــرارت ،کروماتوگرافــی گازی،
طیفســنجی جرمــی و اطالعــات  ،HPLCتصدیــق طراحــی ســاختار
 ،RNAپروتئیــن ،DNA ،پیشبینــی رشــد میکروبــی ،زیســت تــوده،
و طــول عمــر قابلیــت اســتفاده اقــام غذایــی و تشــخیص میکــروب
هــا (ســوفو و یســیم .)2007 ،هــوش مصنوعــی در علــم و پــردازش مــواد
غذایــی بــرای مرتــب ســازی ،کنتــرل کیفیــت نمونــه هــای غــذا ،تجزیه
واســتفاده شــده اســت .سیســتم هــای  CIPو  COPبــه صنایــع غذایــی
کمــک مــی کننــد تــا بهداشــت خــود را حفــظ کننــد و محصــول خــود
را در اســتانداردهای بــاال نگــه دارنــد .حتــی ایــن سیســتم هــا بــا کمــک
هــوش مصنوعــی کار مــی کننــد .اینهــا ( SOCIPخــود بهینــه ســازی
پاکســازی در محــل) نامیــده مــی شــوند .بــا توجــه بــه کاربردهــای
هــوش مصنوعــی در صنعــت نوشــیدنی ،از آن بــرای نظــارت ،تضمیــن
و کنتــرل کیفیــت ،توســعه محصــول و تصمیــم گیــری و غیــره اســتفاده
شــده اســت.با وجــود رونــد رو بــه افزایــش در کاربــرد فنــاوری هــای
نوظهــور ،کــه شــامل اســتفاده از رباتیــک( ML، CV ،تکنیــک هــای
بینایــی کامپیوتــر) و بیومتریــک در صنعــت نوشــیدنی اســت ،هنــوز
چندیــن شــکاف وجــود دارد کــه بایــد پوشــش داده شــود ،بــه ویــژه
در زمینــه بیومتریــک .علــم رباتیــک بایــد در نوشــیدنیها بــه عنــوان
ابــزاری بــرای کمــک بــه ســایر مؤلفههــای هــوش مصنوعــی مــورد
بررســی قــرار گیــرد ،کــه اســتفاده از برخــی روشهــای نوظهــور را بــه
حداکثــر میرســاند .بــا توجــه بــه  ،CVبیشــتر رویکردهایــی کــه عمدتـ ًا
بــرای ارزیابــی نوشــیدنیهای گــرم و نوشــیدنیهای غیــر الکلــی توســعه
یافتهانــد ،بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل رنــگ هســتند .بــا ایــن حــال،
تحقیقــات بیشــتری بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری بــرای اندازهگیــری
ســایر پارامترهــای مرتبــط بــا ویژگیهــای کیفــی خــاص هــر محصــول
بایــد انجــام شــود .مســئله اصلــی  MLایــن اســت کــه هنــوز در میــان
محققــان در مــورد تکنیکهــای توســعه مناســب ،اســتفاده و تفســیر
الگوریتمهــا و مدلســازی ،و همچنیــن راه انتخــاب بهتریــن مدلهــا
بــرای جلوگیــری از بــرازش بیــش از حــد یــا کــم ،دانــش کافــی وجــود
نــدارد .از ســوی دیگــر ،اگرچــه بیومتریــک در دهــه گذشــته در زمینــه
علــوم حســی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،امــا نیــاز بــه بررســی
عمیــق تــر بــا اســتفاده از نوشــیدنی هــا و نمونــه هــا بــرای ارزیابــی
کیفیــت آنهــا بــا درک پاســخ هــای ناخــودآگاه مصــرف کننــدگان اســت
کــه بــه صنعــت اجــازه مــی دهــد محصوالتــی بــا مقبولیــت و کیفیــت
باالتــر بــر اســاس روندهــا و نیازهــای بــازار را عرضــه کنــد .
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رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ سیاســتهای ﮐﺎري و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق مصرفکننــده و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي مصرفکننــدگان میباشــد ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــدگان راه را ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻫﺮ چــه
بهتــر ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣقالــه ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده ﭘﺮداﺧﺘﻪ
میشــود و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننده ()consumer protection
در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق مصرفکننــدگان ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎي
پیشگیــری از ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﻪ و ﺟﺒﺮان آن در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﺳﺖ،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻋﺪه “ ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار
ﻓﯽ اﻻﺳﻼم “ میباشــد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺒﺎﺣﺚ
و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ میدهنــد .ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺣﻘﻮق مصرفکننــدگان از اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دولتهــا ﺑﺮاي
تأمیــن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل سیاسـتهای ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد
از آنهــا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻞ وﺳﯿﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و عرضهکننــدگان
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺒﺎل میکننــد .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح
ﻣﻔﻬﻮم مصرفکننــده و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از او در دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺣﻘﻮق مصرفکننــدگان و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي
ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺗﺮوﯾﺞ روش درﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻ
و بهکارگیــری ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﻼل
در ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺣﺘﮑﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ قیمتهــا
و اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺟﻨﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ،
ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت و پیشبینــی راههــای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ
مصرفکننــدگان ،مهمتریــن ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ

ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــدگان در  22ﻣﺎده در ﺗﺎرﯾﺦ
11/07/1388ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎده  1ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق مصرفکننــدگان
“ :مصرفکننــده ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اســت کــه
یــا خدمتــی را خریــداری میکنــد و حقــوق مصرفکننــده
نیــز عبــارت اســت از حقوقــی کــه همــه ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و
ً
ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ از ﺣﯿﺚ ﺻﺤﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻔﺮداً و
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋﺮف میبایســت در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري
میکننــد در ﻣﻌﺎﻣﻼت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.
در ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ،مصرفکننــده داراي ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده  1987اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﻣﺎده ﯾﮏ بنــد یــک بــه ﮐﺎﻻ و در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده  2بــه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات مصرفکننــده پرداختــه اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺸﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ درﻓﺶ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده را ﺑﻪ
دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎل  1926را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻼد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺴﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در هیــچ نقط ـهای در ایاالتمتحــده آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و جمعیتهــای ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده
زیــر پوشــش حمایتــی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻟﺬا
ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺎزه ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ داده نمیشــود.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
وارد آﻣﺪن هرگونــه زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ مصرفکننــده
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اســتفاده ،ﻏﺮاﻣﺖ ادعاشــده را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﺬر و بهانهای
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از گامهــای حمایتـیای ﮐﻪ در ﺳﺎل  1972ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮد.
ﺣﻘﻮق مصرفکننده و اﻧﻮاع آن
ﺣﻘﻮق زﯾﺎدي ﺑﺮاي مصرفکننــده قابلتصــور اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻ
و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي مصرفکننــده اﯾﺠﺎد میشــود کــه
بخشــی از آن در شــکل( )1آمــده اســت و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق از ﺑﺤﺚ
ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ و از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق مصرفکننــدگان وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه میتــوان ﭼﻬﺎر
ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي مصرفکننــده ﺑﺮﺷﻤﺮد :
اﻟﻒ-ﺣﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻟﻢ و بیعیب
ب-ﺣﻖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي مصرفکننده
ج-ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺘﺨﺎب
د-ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ

شکل ( : )1بخشی از حقوق مصرف کننده

ﺣﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻟﻢ و بیعیب ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎده 2ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع میپــردازد :ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﻮن ﺗﻌﻬﺪ “ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻻ و
ً
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ مســئول ﺧﺪﻣﺖ “رﯾﺸﻪ ﻗﺮاردادي دارد .در ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻠﯿﻪ عرضهکننــدگان ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﻨﻔﺮداً ﯾﺎ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت عرضهشــده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ مصرفکننــده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اشارهشــده اﺳﺖ “2 :ـ3ـ اﻃﻼﻋﺎت
و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋﺮف ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻮع ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ ،آگاهیهــای ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺼﺮف،
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺼﺮف را در اختیــار مصرفکننــدگان
ﻋﯿﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ تعیینشــده ،ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻖ دارد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ”.ﻣﻮردي ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ حالتهــای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ مصرفکننــده و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ مــد
و اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺰﺋﯽ )ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮي میتوانــد نظــر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ عبارتانــد از:
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ارزش ﮐﺎﻻي ﻣﻌﯿﻮب و ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ الــف -وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻗﺮاردادي ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و مصرفکننــده :در
اﯾﻦ ﻣﻮرد  2ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ دو ﻧﻮع منشــأ وﺟﻮد دارد:
و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ  –1ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
و عرضهکننــدگان ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان و بهعنــوان ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﻗﺮاردادي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 – 2ﻧﻮع دوم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﻄﺮح
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم خواهنــد شــد.
میشــود و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﯿﻦ اﺟﺮاي ﻋﻘﺪ میشــود.
ﺣﻖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي مصرفکننده
ﻫﺮ مصرفکننــدهای ﺣﻖ دارد از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ب -فقــدان رابطــه قــراردادی بیــن تولیدکننــده و مصــرف
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ کننــده درجایــی کــه قــراردادی وجــود نــدارد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ
مصرفکننــده میرســد ،ﭼﻮن مصرفکننــده ﻟﺰو ًﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ برچســبهای ﻣﻄﻤﺌﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﻗﯿﺪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ج -ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ دادن اﻃﻼﻋﺎت  :ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از ﺑﺎب اﺗﻼف و ﺗﺴﺒﯿﺐ وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
دارد ﮐﻪ منشــأ و مبــدأ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ ﺻﺒﻐﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ )1 ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداري او از اﻃﻼﻋﺎت  )2ﺟﻬﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ.
ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.متأســفانه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ
ﻗﻮاﻋﺪ و دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮاي تأمیــن ﺣﻘﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎراﺿﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات؛
مصرفکننــده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ تأمیــن ﺣﻖ اﯾﻤﻨﯽ وي ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
روز ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻧﻔﻊ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزرﺳﺎن ســازمانهای ذیربــط ﺧﻮد
عرضهکننــدگان ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﺪارد و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻈﺎرت و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرفکننــده ﯾﮏ ﮔﺎم عقبتــر از ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻻﻫﺎي عرضهشــده بــه
ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺗﺎ بدینوســیله ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻘﻠﺒﯽ و بیکیفیــت ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮد ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد میباشــد.
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آزادي اﻧﺘﺨﺎب :
اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ
آزادي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻌﻨﯽ ،ﺣﻖ
مصرفکننــده اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ مصرفکننــده ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ
آزادي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎزار
اﻧﺤﺼﺎري اﺳﯿﺮ دﺳﺖ تولیدکننده ﻧﺒﺎﺷﺪً .
ﯾﻘﯿﻨﺎ وﻗﺘﯽ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ
تولیدکننــدهای ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺣﻖ
ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮي
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻋﺎﯾﺖ میگــردد .ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺣﻖ «ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ».
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت :
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ توزیعکننــده و ﯾﺎ عرضهکننــده
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺼﻮن از مســئولیتها و ﻣﺮاﺗﺐ فعالیتهــای
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد ﺑداﻧﻨﺪ .ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﺣﻖ میتــوان بهحــق
اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻘﻮق اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ بهطــور ﺧﻼﺻﻪ میتــوان اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ بهموجــب آن مصرفکننــده میتوانــد از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت تولیدکننــدهای
ﺧﺎص داده میشــود ،میتــوان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ،
زﯾﺮا مصرفکننــدگان میپندارنــد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺧﻮد فروشــندهاند
و ﯾﺎ دســتکم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮ آنکه ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻌﯿﻮب
و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ .
ﺗﺨﻠﻒ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ تالشهــای ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و شــرکتهای
ً
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و بازرســیهای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ مصرفکننــدگان ﺑﺎز ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ قابلمشــاهده
میباشــد و ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن عالقــهای ﺑﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد را میتــوان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺒﺎري از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان فعالیتهــای ﺧﻮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺗﺨﻄﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮاي آنهــا در ﻧﻈﺮ گرفتهشــده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز اﯾﻦ ســختگیریها
بهشــدت ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .هــرگاه اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در
ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي مهلتهــای
ﻣﻘﺮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش اینگونــه ﮐﺎﻻﻫﺎ باکیفیــت
پایینتــر از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
ﻣﻤﻨﻮع و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و دﻓﻌﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم
و ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ اﻋﻢ از اﺣﻀﺎر ،وﻋﻆ ،ﺗﺬﮐﺮ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و اخــذ ﺗﻌﻬﺪ و
ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده  9ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و اصالحیههــای ﺑﻌﺪي ﻋﺪم
اﺟﺮاي آیینهــای ﮐﺎر اﺟﺒﺎري ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي مهلتهــای
ﻣﻘﺮر ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده میباشــد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﻮﺳﺴﻪ
میتوانــد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻼم ﺟﺮم و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،فرآوردههــای ﺧﺎرج از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺗﻮزﯾﻊ
و ﻓﺮوش جمــعآوری و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﻮده و بهمنظــور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اینگونــه فرآوردههــا اﺑﺰار ،ماشــینآالت و وﺳﺎﯾﻞ
ً
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻻك و ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻮﻟﯿﺪ مــرﺑﻮط را
و دﻗﺖ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﮐﺮد ،ﺑﺎ ســختگیریهای ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺒﺎري
ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و وارداﺗﯽ میتــوان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ میآیــد میتــوان
از دﺳﺘﺮس قــرار گرفتــن ﮐﺎﻻﻫﺎي بیکیفیــت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد و
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
میگیــرد ﮐﻪ «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ فرآوردههــای ﻣﺸﻤﻮل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻓﺮادي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻻزم و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ دررﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻋﺰل و
ﻧﺼﺒﺎﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
وزراي ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽرســد».
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران در تاریــخ  24خــرداد  1401بــا انتخابــات هیــات مدیــره
و بــازرس برگــزار شــد.
در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایران(نوبــت دوم) کــه روز  24خــرداد  1401بــا حضــور نماینــده
اتــاق ایــران و اعضــای حقوقــی انجمــن ؛دارای کارت عضویــت
و کارت بازرگانــی معتبــر در محــل ســاختمان اتــاق بازرگانــی
صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران برگــزار شــد ،هیــأت مدیــره
ایــن انجمــن بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند .
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران،
در ایــن جلســه گــزارش عملکــرد ســه ســاله هیــأت مدیــره
توســط آقــای فرزیــن انتصاریــان رئیــس هیــات مدیــره و آقــای
فرشــید شــکرخدایی نایــب رئیــس انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران ارائــه گردیــد.
در ادامــه آقــای فــروزان فــرد خزانــه دار انجمــن گــزارش هــای
مالــی و تــراز منتهــی بــه  29اســفند  1400را قرائــت نمــودن و
بــازرس انجمــن آقــای بصرایــی نیــز نســبت بــه ارائــه گــزارش
ســالیانه خــود پرداختنــد کــه بــا موافقــت و تاییــد اعضــای
مجمــع قــرار گرفــت.
ادامــه جلســه بــه برگــزاری انتخابــات هیــأت مدیــره اختصــاص
یافــت و کاندیداهــا نیــز بــه معرفــی شــرح ســوابق و خدمــات
خــود پرداختنــد و براســاس آرای بــه دســت آمــده «فرزیــن
انتصاریــان»« ،فرشــید شــکرخدایی»« ،حســن فــروزان فــرد»،
«شــهریار دبیریــان»« ،محمــد رضــا نجفــی منــش »« ،نســرین
وفایــی» و «اســکندر ســتوده» بعنــوان اعضــای اصلــی و
«ابوالفضــل پورمهــدی»« ،محمــود اکابــر» بــه عنــوان اعضــای
علــی البــدل هیــأت مدیــره بــه مــدت  3ســال انتخــاب شــدند .

عضو اصلی هیات مدیره:
مهندس فرزین انتصاریان

(عضو هیات مدیره شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران)-رییس انجمن

دکترفرشید شکرخدایی

(مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند) – نایب رییس انجمن

دکتر حسن فروزان فرد

(رئیس هیات مدیره صنایع غذایی کامبیز) – خزانه دار انجمن

دکتر شهریار دبیریان

(رییس هیات مدیره فراورده های لبنی پگاه کرمان )

مهندس محمدرضا نجفی منش
(مدیرعامل آسیا لنت)

مهندس نسرین وفایی

( رئیس اداره برنامه ریزی و بهبهود فرایندهای کیفیت گروه خودروسازی سایپا)

دکتر اسکندر ستوده

(رپیس هیات مدیره مجتمع صنایع الستیک یزد)

عضو علی البدل :
مهنــدس ابوالفضــل پورمهــدی( مدیــر سیســتم هــا و روش هــا
روغــن کشــی خرمشهری-ســازمان اتــکا)
مهنــدس محمــود اکابر(مدیــر تضمیــن کیفیــت فــوالد
خوزســتان)
بازرس
مهنــدس کاظــم بصرایی(مدير طــرح و برنامه رادیاتــور ایران)   
بــازرس اصلی
دکتــر ســیاوش ســیار ایرانی(مدیــر فــروش و مارکتینــگ پــاس
صنعــت پرتــو)
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بررسی اهمیت استانداردسازی و کیفیت
در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
آیین تقدیر
از پیشکسوت انجمن
مدیریت کیفیت ایران
انجمــن مدیریــت کیفیت ایــران روز پنجشــنبه دوم تیرماه؛میزبان
آقــای مهنــدس حبیــب اهلل رازدار بــوده و بــا حضــور آقــای
مهنــدس انتصاریــان ریاســت انجمــن و هیــات رییســه از
زحمــات ســال هــای گذشــته ایشــان تقدیــر و تندیــس حامیــان
نهضــت کیفیــت اهــدا شــد.
قدردانــی از پیشکســوتان امــری ارزشــمند اســت .قــدر شناســی
و ارج نهــادن بــه زحمــات و اقدامــات ایشــان و عمــری کــه
در آن حــوزه ســپری کردنــد ،قابــل تقدیــر اســت .هــر انــدازه
قدرشــناس باشــیم ،آینــدگان مــا نیــز بــر همیــن مبنــا و اصــول
بــا مــا رفتــار خواهنــد کــرد.
روز پنجشــنبه  ۲تیرمــاه  ۱۴۰۱دبیرخانــه انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران ؛میزبــان آقــای مهنــدس حبیــب اهلل رازدار بــود.
و بــا حضــور آقــای مهنــدس انتصاریــان ریاســت انجمــن و
هیــات رییســه از زحمــات ســال هــای گذشــته ایشــان تقدیــر و
تندیــس حامیــان نهضــت کیفیــت اهــدا شــد.
آقــای حبیــب اهلل رازدار بعنــوان دومیــن دبیــر انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران مــی باشــند کــه تصــدی ســه دوره از ســال
 ۱۳۷۷تــا  ۱۳۸۴را عهــده دار بودنــد ودر زمــان ایشــان اقدامــات
اثربخشــی و اجرایــی مصوبــات هیــات مدیــره از جملــه ثبــت
روز ملــی کیفیــت  ،طراحــی و اجــرای جایــزه کیفیــت  ،خریــد
ملــک انجمــن و… بــه همــراه اعضــا هیــات مدیــره وقــت و
تــاش و همــت آقــای مهنــدس انتصاریــان صــورت پذیرفــت.
امــروز نیــز شــاهد بــه بــار نشســتن زحمــات و ثمــرات حضــور
ایــن بزرگــواران هستیم،انشــاءاهلل خداونــد بــه آن هــا ســامتی
و طــول عمــر بــا عــزت دهــدو همچنــان برقــرار باشــند.
در ادامــه از اعضــای هیــات مدیــره ادوار و هیــات موســس نیــز
بــه پــاس زحمــات و پایــه گــذاری انجمــن دعــوت و تجلیــل
خواهــد شــد.
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نشســت صمیمــی روســای ســابق ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برگــزار شــد
در ایــن نشســت کــه روز دوشــنبه  7شــهریور بــا حضــور هیــات
مدیــره انجمــن در محــل دبیرخانــه انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران
برگــزار شــد؛ روســای ســابق ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ،تجارب
و پیشــنهادات خــود را در راســتای اهــداف قانــون تقویــت و توســعه
نظــام استانداردســازی مطــرح کردند.هیــات مدیــره انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران در نشســتی بــا نیــره پیروزبخت،نظــام الدیــن برزگــری
،محمــد ناظمــی اردکانــی روســای ســابق ســازمان ملــی اســتاندارد
ایــران بــه منظــور تبــادل نظــر و بهــره گیــری از تجــارب آنــان بــا
موضــوع اهمیــت استانداردســازی و کیفیــت در توســعه اقتصــادی و
اجتماعــی در انجمــن پرداختنــد.در ایــن نشســت کــه روز دوشــنبه 7
شــهریور بــا حضــور هیــات مدیره انجمــن در محــل دبیرخانــه انجمن
مدیریــت کیفیــت ایــران برگــزار شــد؛ روســای ســابق ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران ،تجــارب و پیشــنهادات خــود را در راســتای اهــداف
قانــون تقویــت و توســعه نظــام استانداردســازی مطــرح کردنــد.
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی وابســته بــه افزایــش تولیــد ،توســعه
تجــارت و رشــد صــادرات از اهــداف راهبــردی کشــور اســت و در
راســتای نیــل بــه ایــن هــدف استاندارســازی ،ارتقــا کیفیــت و انطباق
محصــوالت و کاالهــا بــا اســتانداردها و مقــررات ملــی ،منطقــه ای و
بیــن المللــی الزامــی اســت.
شــکی نیســت کــه دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــدون داشــتن

راهبردهــای مــدون در زمینــه توســعه زیرســاخت هــای ملــی کیفیــت
و توســعه اســتانداردها در کشــور امــکان پذیــر نیست.خوشــبختانه
در ســنوات اخیــر بــا تــاش همگانــی روســای فعلــی و گذشــته
ســازمان ملــی اســتاندارد و همــکاری مدیــران وکارشناســان در همــه
ســطوح اجرایــی و قانونگــزاری کشــور“،قانون تقویــت و توســعه نظام
اســتاندارد“تصویب و در جریــان اجــرا مــی باشــد .مضافا “ســند جامع و
نقشــه راه تحــول نظــام استانداردســازی و مدیریت کیفیت“کشــور نیز
تهیــه و مراحــل نهایــی تصویــب خــود را میگذرانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مســئولیت اجرایــی شــدن تکالیــف تعییــن
شــده در قانــون جدیــد و انجــام برنامــه هــای پیــش بینــی شــده در
ســند راهبــردی مزبــور محــدود بــه ســازمان ملــی اســتاندارد نبــوده و
مشــارکت جــدی قریــب بــه اتفــاق دســتگاه هــای اجرایی و بســیاری
از نهادهــا و مراجــع علمــی و تخصصــی کشــور را مــی طلبــد ،در ایــن
راســتا هیــات مدیــره انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــر آن شــد تــا
نشســت هــم اندیشــی را بــا حضــور روســای ســابق ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران بــا هــدف تبــادل نظــر ،بررســی و ارائــه راهــکار برای
اجــرای بهتــر و ســریع تــر قانــون جدیــد و برنامــه هــای تعریف شــده
در ســند مزبــور را برگــزار نمایــد.
در خاتمــه ایــن نشســت بــه رســم قدردانــی از زحمــات ایشــان در
توســعه کیفیــت و استانداردســازی در ســطح کشــور ،یادبــود حامیــان
نهضــت ملــی کیفیــت ایــران از طــرف انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران اهــدا شــد.
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انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بعنــوان تنهــا تشــکل فعــال
درحــوزه مدیریــت کیفیــت و بــا ربــع قــرن فعالیــت و ثبــت
شــده در اتــاق بازرگانــی ایــران از ســال1376تاکنون بــا حضــور
اســاتید ،کارشناســان و مدیــران کیفیــت در حــوزه صنعــت غــذا ؛
کارگروهــی فعــال در حــوزه صنایــع غذایــی را بــا هــدف توســعه
پایــدار بــرای بهبــود کیفیــت ،امنیــت و ســامت مــواد غذایــی
از ســال  92تــا کنــون ایجــاد نمــوده و یکــی از اهــداف اصلــی
ایــن کارگــروه توســعه دانــش و اطالعــات مســئولین کیفیــت
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی در صنعــت غــذا اســت .
در همیــن راســتا بــا برگــزاری جلســات در ســال جــاری در نظــر
مــی باشــد تــا نســبت بــه بررســی مشــکالت در صنعــت غــذا
بــا حضــور اعضــای فعــال در صنایــع غذایــی عضــو انجمــن
و نمایندگانــی از ســازمان هــای نظارتــی در جلســات پرداختــه
شــود.
بخشــی از مــوارد مطــرح شــده در جلســات اخیــر در ســال
جــاری:
بررســی نامــه درخواســت شــرکت ســتاره یخــی آســیا (ب آ) در
خصــوص پیشــنهاد اصالحــی اســتاندارد ملــی  6938بــا عنــوان
(کبــاب لقمــه خــام منجمــد) بــرای ســازمان هــای ذیربــط بــا
حضــور آقــای مهنــدس بادامچــی نماینــده محتــرم ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران مــورد بررســی و بحــث قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه مطــرح شــدن طــرح جامــع تحــول کیفیــت در
صنایــع غذایــی و پیــاده ســازی ایــن پــروژه در کارگــروه صنایــع
غذایــی بعنــوان اولویــت کاری ،خانــم دکتــر وفایــی ،رییــس
مرکــز پژوهــش انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران و تدویــن
کننــده طــرح هــای تحــول توســعه کیفیــت در انجمــن ،نســبت
بــه ارائــه طــرح تحــول کیفیــت در زنجیــره تامیــن صنعــت

خــودرو و همچنیــن متدولــوژی روش انجــام ایــن طــرح و
سیاســت هــا مربــوط پرزنتــی را جهــت اعضــا ارائــه نمودنــد و
مقــرر شــد اعضــا نســبت بــه انجــام ایــن مهــم در کارگــروه
غذایــی اقــدام نماینــد.
در خصــوص بســتر ســازی و ترویــج فرهنــگ کیفیــت بیــن
مصــرف کننــدگان و آشــنایی بیشــتر بــرای اســتفاده از
محصــوالت غذایــی ایمــن و ســامت  ،مقــر شــد اعضــای
کارگــروه در هــر حــوزه تخصصی(گوشت،روغن،شــیرنی
و شــکالت،لبنی و )..نســبت بــه تهیــه فیلــم هــای کوتــاه ،
یادداشــت  ،مقالــه و… اقــدام تــا اطــاع رســانی صــورت گیــرد
بــا عنــوان” بیشــتر بدانیــم”.
در راســتای بررســی ســند راهبــردی سیســتم مدیریــت غــذا در
ســازمان ملــی اســتاندارد،کارگروه غــذا نمایندگانی از پژوهشــگاه
اســتاندارد دعــوت نمــود تــا در رابطــه بــا موضــوع ســند غــذا
توضیحاتــی را جهــت اعضــا ارائــه نماینــد و همچنیــن مقــرر
شــد  ،اعضــا غذایــی عــض انجمــن ،نقطــه نظــرات خــود را
در خصــوص کلیــت ســند از طریــق انجمــن مدیریــت کیفیــت
ایــران بــه پژوهشــگاه ارســال کننــد.
همچنیــن بــا نظــر اعضــا کمیتــه ای مشــترک بــا حضــور
انجمــن صنایــع غذایــی ایــران ،کانــون انجمــن هــای غــذای
ایــران و انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران و نماینــدگان ســازمان
هــای نظارتــی تشــکیل شــود تــا در ایــن راســتا مشــکالت
صنایــع غذایــی را احصــا و از طریــق ایــن کمیتــه بــه ســازمان
هــای مربوطــه ارائــه داد.

امــر کیفیــت در ســاخت و ســاز ،از دیــر بــاز تــا کنــون موضــوع
بحــث برانگیــز ایــن حرفــه مــی باشــد کــه در نظــام فنــی
اجرایــی کشــور و نظــام مهندســی ســاختمان همــواره موضوعــی
قابــل تا ّمــل ،مهــم و نیازمنــد توجــه مــی باشــد .بارهــا چــه در
رســانه هــا چــه در محافــل عمومــی و خصوصــی صحبــت از
شــیوه و کیفیــت ســاخت بــه میــان مــی آیــد و در آن کارفرمــا،
مهندســان مشــاور و ســازنده/پیمانکار هریــک دالیــل و
توجیهــات خــود را بیــان مــی کننــد .متاســفانه و یــا خوشــبختانه
ماهیــت امــر کیفیــت ،بــر ملمــوس و قابــل تشــخیص بــودن
بــرای هــر شــخصی فــارغ از ویژگــی هــای ذاتــی آن اســت
کــه ایــن موجــب مــی شــود هــر شــخصی تلقــی خــود را از آن
داشــته باشــد.
توجــه بــه موضــوع کیفیــت در دهــهی اخیــر موجــب شــده
اســت ،بســیاری از مجموعــه هــای تولیــد محــور و حتــی
صنعتــی گامهــای بســیار مهمــی در نایــل شــدن بــه درجــات
کیفــی برداشــته انــد امــا در ایــن میــان موضــوع ســاخت بــه
واســطه پــروژه محــور بــودن ســازمان و فرآینــد محــور بــودن
جنــس مدیریــت کیفیــت آن ،دارای ظرافــت هــا و مســایل فنــی
و جانبــی زیــادی مــی باشــد کــه در بســیاری از مجموعــه هــای
کشــور بــه صــورت ســطحی و در برخــی نیــز بــه صــورت
جــدی در حــال اجراســت.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ســالها در حــوزه هــای
مختلــف کیفیــت در ســطح کشــور بــه فعالیــت و ترویــج
موضــوع کیفیــت اشــتغال داشــته اســت .در ســال  1399بــا
توجــه ارگان هــای دولتــی و ســازمان برنامــه و بودجــه نســبت
بــه امــر کیفیــت در حــوزه هــای پــروژه هــای عمرانــی ،صنعتــی
و ســاخت بنــا پیشــنهادات اعضــا و نیــاز کشــور انجمــن مدیریت
کیفیــت در اولیــن گام تصمیــم بــه تشــکیل «کارگــروه کیفیــت
ســاخت» در کنــار کارگــروه هــای فعــال انجمــن گرفــت.
بــا توجــه بــه تعریــف پــروژه هــای ســاخت در ســازمان
هــای پــروژه محــور ،ماهیــت پرداختــن بــه امــر کیفیــت در
ایــن ســازمان هــا رویکــرد متفاوتــی را مــی طلبــد .علــی رغــم
یکســان بــودن اســاس کیفیــت ،نیــاز بــه بررســی و شــناخت
بیــش از پیــش میباشــد.
در همیــن راســتا اعضــای کارگــروه کــه متشــکل از کارشناســان
و متخصصــان حــوزه ســاخت و عمرانــی بــه همــراه نمایندگانــی
از انجمــن بتــن ایــران و انجمــن ســندیکای شــرکت هــای
ســاختمانی مــی باشــند جلســاتی را بــا بصــورت آنالیــن و
حضــوری بصــورت منظــم و ماهانــه تشــکیل مــی دهنــد کــه

بخشــی از مصوبــات آن در زیــر بــه اطــاع مــی رســد.
بــا توجــه بــا انتشــار پیــش نویــس متــن اصالحیــه قانــون
نظــام مهندســی از ســوی مجلــس شــورای اســامی ،اعضــای
کارگــروه در خصــوص مــوارد پرداختــه شــدن بــه حــوزه کیفیــت
در ایــن قانــون بــه بحــث و تبــادل نظــر و ارائــه نقطــه نظــرات
کارشناســی در خصــوص ایــن قانــون پرداختنــد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن بتن ایران
برگــزاری جلســه بــا آقــای دکتــر قانــع فررییــس امــور نظــام
فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی ،بــا موضــوع
استاندارد 6044
بــا توجــه بــه تهیــه «طــرح تحــول کیفیــت زنجیــره تامیــن
صنعــت خــودرو» در انجمــن و نیــاز بــه تهیــه «طــرح تحــول
کیفیــت در صنعــت ســاخت و احــداث» در ایــن کارگــروه ،هــر
یــک از اعضــا بــا مطالعــه ســند مذکــور نظــرات خــود را در
جهــت نــگارش ایــن متــن اعــام نماینــد.
ترجمــه و انتشــار کتــاب مدیریــت کیفیــت در پــروژه هــای
ســاخت
بــرای نشــر و ترویــج اقدامــات در حــوزه کیفیــت ســاخت مقــرر
شــد ؛اطالعــات و مســتنداتی در زمینــه ســاخت و احــداث
بصــورت اینفوگرافــی  ،موشــن  ،تهیــه یادداشــت و مقالــه از
طریــق روابــط عمومــی انجمــن تهیــه و بــاز نشــر شــود کــه
اعضــا کارگــروه در ایــن زمینــه همــکاری مــی نماینــد.
تهیــه نوشــته و مقــاالت جهــت مجلــه انجمــن مدیریــت
کیفیــت ایــران (مباحثــی چــون موضوعــات ایــزو،10006
اســتاندارد  ،6044ضابطــه  773و غیــره)
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انعقاد تفاهم همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران
و انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

ايــن تفاهــم نامــه بــه منظــور اســتفاده بهينــه از ظرفيــت
هــا و توانايــي هــای علمی،اجرايــي ،فرهنگــی و اجتماعــی و
توســعه همــکاری هــای همــه جانبــه فــی مابيــن ؛بــا توجــه بــه
توانمنــدی هــای دو طــرف بــا حضــور روســای انجمــن صــورت
گرفــت.
تفاهــم نامــه همــکاری انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران و
انجمــن مهندســی حمــل و نقــل ریلــی ایــران بــا حضــور
روســای دو انجمــن بــه منظــور اســتفاده بهينــه از ظرفيــت هــا
و توانايــي هــای علمی،اجرايــي ،فرهنگــی و اجتماعــی و توســعه
همــکاری هــای همــه جانبــه ؛بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای
دو طــرف موضوعــات ذيــل ايــن توافــق نامــه بــه شــرح مــوارد
زيــر امضــا شــد:
همــکاری مشــترک در تهيــه ســند طــرح تحــول کيفيــت در
زنجيــره تاميــن صنعــت حمــل و نقــل ريلــی کشــور
ايجــاد کارگــروه مشــترک توســعه کيفيــت در صنعــت حمــل و
نقــل ريلــی
همــکاري در زمينــه برنامــه ريــزي و اجــراي کارگاه هــا و دوره
هــاي آموزشــي داخلــي و بيــن المللــي در موضوعــات مرتبــط
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اســتاندارد  ISO9004تأکیــد میکنــد کــه هویــت ســازمان و
مزیتهــای رقابتــی متمایزکننــده آن ،مبنــای موفقیــت پایــدار
ســازمان اســت .در ایــن شــرایط ،موفقیــت پایــدار بــه ایــن معنــی
اســت کــه کســبوکار ســازمان بــرای مــدت طوالنــی یــا بــدون
وقفــه در مــدتزمــان موردنظــر ادامــه مییابــد.
ایــن اســتاندارد راهنمایــی میکنــد کــه چگونــه ایــن امــر را
میتــوان بــا اســتفاده از مدیریــت کیفیــت مؤثــر و کارآمــد محقــق
کــرد .بــا اینحــال ،مدیریــت کیفیــت را نمیتــوان از مدیریــت
کســبوکار جــدا کــرد ،و بــه ایــن دلیــل ،یــک سیســتم مدیریــت
بو
کیفیــت خــاص مضــر اســت .مدیریــت کیفیــت یکپارچــه کس ـ 
کار ،یــا «یکپارچهســازی کیفیــت» کــه نویســندگان از آن اســتفاده
میکننــد ،بــه اجــرای مفاهیــم ،اصــول و روشهــای کیفــی عمومــی
ب وکار اشــاره دارد.
و خــاص در فعالیتهــای عــادی مدیریــت کســ 

ایــن امــر ن ـه تنهــا بــه اثربخشــی و کارایــی کیفیــت عملیاتــی نیــاز
دارد ،بلکــه مســتلزم مدیریــت کیفیــت فعــال در حــوزه مدیریــت
اســتراتژیک نیــز میباشــد .در واقــع مدیریــت کیفیــت بــه معنــای
کیفیــت مدیریــت ســازمان اســت.
هــدف اســتاندارد  ISO9004ارائــه رهنمودهــای مدیریــت کیفیــت
بــرای ســازمانها بــرای دســتیابی بــه موفقیــت پایــدار در محیطــی
پیچیــده ،طاقتفرســا و در حــال تغییــر اســت .بــا اینحــال ،مســائل
خــاص محیــط کســبوکار معاصــر مثــ ً
ا در چالشهــای نوظهــور
انقــاب صنعتــی چهــارم ،صراحتــا در اســتاندارد درنظــر گرفتــه نشــده
اســت.
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران بــا تکیــه بــر تجربــه طراحــی
مــدل  ,INQAارزیابــی ,آمــوزش و تربیــت بیــش از  1000ارزیــاب
متخصــص و  16دوره برگــزاری جایــزه ملــی کیفیــت ایــران  ،تصمیــم
گرفــت نســبت بــه طراحــی مــدل موفقیت پایــدار براســاس اســتاندارد
 ISO9004از آذر مــاه  1400بــا تشــکیل بیــش از  32جلســه و بیــش
از  600ســاعت کار کارشناســی بــا حضــور جمعــی از متخصصــان و
اندیشــمندان در حــوزه سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت اقــدام نمایــد
و در نظــر دارد ایــن مــدل را در آبــان مــاه  1401همزمــان
بــا روز ملــی کیفیــت رونمایــی نمایــد.

همــکاري در تعريــف و اجــراي مشــترک پــروژه هاي پژوهشــي
مر تبط
همــکاري در ارزيابــي و مميــزي بنــگاه هــاي فعــال در حــوزه
مديريــت کيفيــت و موضوعــات مرتبــط
همــکاري جهــت ارايــه مشــاوره هــاي تخصصــي بــه واحدهــاي
اقتصــادي و اجرايــي کشــور
همــکاري در طراحــي و برگزاري نشســت هــاي تخصصي،ميزگرد،
ســمينارها و همايشهــاي ملــي و بيــن المللي
همــکاي در حــوزه هــاي مرتبــط بــا انتشــارات علمــي و
پژوهشي(نشــريات تخصصــی دو انجمــن)
دعــوت از متخصصيــن داخلــي و بينالمللــي طرفيــن جهــت
حضــور در ســمينارهاي علمــي و دورههــاي آموزشــي و نظايــر
آن
حمايــت و ايجــاد بســتر مناســب بــراي حضــور بهينــه
پژوهشــگران طرفيــن در نشســتهاي تخصصــي و برنامــه هــاي
پژوهشــي
همــکاری و مشــاوره در جهــت دهــی عملياتــی و راهبــردی در
حــوزه انقــاب صنعتــی چهــارم و هــوش مصنوعــی
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