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اولیــن مســئله ای کــه مــی تــوان در صنعــت بازرســی تعریــف 
ــای  ــوزه ه ــی ح ــت بازرس ــود صنع ــه خ ــت ک ــن اس ــرد ای ک
مختلــف  تخصصــی خــود را بــه خوبــی تعریــف نکــرده اســت.  
ــه  بازرســی  ــوط ب ایــن امــر باعــث شــده کــه موضوعــات مرب
در هــم تنیــده شــده و ســازمان هــای متولــی محــدوده حــوزه 
ــی  ــای بازرســی و حت عملکــرد خــود را نشــناخته و شــرکت ه
ــارات خــود را نشناســند.  مشــتریان هــم مســئولیت هــا و اختی
ــی اســت  ــل بازرســی های ــم متداخ ــوارد در ه ــن م ــی از ای یک
کــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــر اســاس قانــون مســئول 
ــاق  ــه انطب ــده تاییدی ــش و صــادر کنن اجــرای بازرســی و آزمای
ــوان  ــه عن ــتاندارد ب ــازمان اس ــه س ــری ک ــوارد دیگ ــت و م اس
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:

 حــوزه مســئولیت هــای ســازمان ملــی اســتاندارد 
در حــوزه بازرســی

1- تاییــد انطبــاق محصــوالت تولیــدی بــا اســتانداردهای 
ــان  ــا نش ــاط ب ــاری در ارتب ــتانداردهای اختی ــا اس ــاری و ی اجب
اســتاندارد کــه بــر اســاس قانــون از وظائــف مســتقیم و 

ــت. ــران اس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــاری س انحص
ــتاندارد  ــاس اس ــر اس ــی ب ــای واردات ــاق کااله ــد انطب 2- تایی

فرزین انتصاریان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

هــای اجبــاری و  کاالهــای صادراتــی بــر اســاس اســتانداردهای 
ــد داخــل در مســئولیت  ــن شــده مشــابه محصــوالت تولی تعیی
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 . 
3- تاییــد صالحیــت یــا اعتبــار بخشــی شــرکت هــای بازرســی 
ــون  ــاس قان ــر اس ــران ب ــه در ای ــون ک ــا آزم ــگاه ه و آزمایش
مســئولیت آن بــر عهــده نظــام تاییــد صالحیــت، زیــر مجموعــه 
ســازمان ملــی اســتاندارد اســت. اعتبــار بخشــی  شــرکت هــای 
ــر اســاس اســتاندارد ISO17020  و آزمایشــگاه  بازرســی کــه ب
هــا  کــه بــر طبــق اســتاندارد ISO17025  صــورت مــی گیــرد 
یکــی از  اجــزاء رویکــرد نویــن استانداردســازی اســت و هــدف 
آن تامیــن ســطح کیفیــت عملکــرد و بــی طرفــی نهــاد هــای 
ــد  ــر تایی ــداف دیگ ــی از اه ــت. یک ــش اس ــی و آزمای بازرس
ــار بخشــی  ــن  نهادهــای اعتب ــت ایجــاد هماهنگــی بی صالحی
ــه در  ــت ک ــا اس ــه آن ه ــد جانب ــرش چن ــا و پذی ــور ه در کش
 IAF قالــب مقــررات نهــاد هــای بیــن المللــی مربوطــه شــامل
ــت  ــای مدیری ــده سیســتم ه ــورد موسســات گواهــی دهن در م
ــا  ــگاه ه ــی و آزمایش ــای بازرس ــرکت ه ــورد ش و ILAC  در م
ــد  ــی کــه شــرکت هــای تایی ــن معن ــه ای انجــام مــی شــود ،ب
ــی  ــار بخش ــای اعتب ــی از نهاده ــط یک ــده توس ــت ش صالحی
عضــو IAF  و ILAC بــر اســاس ترتیبــات پذیــرش چنــد جانبــه 

 مشکالت صنعت بازرسی
در ایران

)MLA  (multilateral Recognition Arrangement بــرای 
ــادره  ــای ص ــه ه ــوده و گواهینام ــول ب ــورد قب ــا م ــه اعض هم
توســط آن هــا مــورد پذیــرش مــی باشــد. ضمنــا محدودیتــی 
ــاب  ــا در انتخ ــکاه ه ــی و آزمایش ــای بازرس ــرکت ه ــرای ش ب
ــدارد و  موسســات بازرســی و  ــود ن ــت وج ــد صالحی ــاد تایی نه

ــن انتخــاب آزاد هســتند. ــا در ای آزمایشــگاه ه

تاییــد  موضــوع  دو  ایــن  تداخــل  متاســفانه  
ــوان  ــه عن ــی ب ــای بازرس ــرکت ه ــت ش صالحی
ــد  ــام تایی ــتقل در نظ ــی مس ــرکت بازرس ــک ش ی
صالحیــت و انتخــاب و واگذاری بازرســی هــای کاال 
هــای وارداتــی و صادراتــی بــه آن هــا بــه عنــوان 
ــکالتی  ــب مش ــتاندارد موج ــازمان اس ــکار س پیمان
در تفکیــک روابــط بیــن شــرکت هــای بازرســی و 
ذینفعــان از جملــه ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 

ــه: ــت از جمل ــده اس ش
1- تلقــی شــدن تاییــد صالحیــت بــه جــای رابطــه پیمانــکاری 
ــوای  ــه عن ــن رابطــه ســازمان ب ــرای تعیی موجــب شــده کــه ب
ــا اســتانداردها و شــرکت  ــاق کاال ب ــی نهایــی تعییــن انطب متول
ــی  ــم نم ــراردادی تنظی ــود ق ــکار خ ــوان پیمان ــه عن ــی ب بازرس
شــود و بجــای آن دســتورالعمل تاییــد صالحیــت شــرکت هــای 

بازرســی تدویــن شــده و مــورد اســتناد قــرار مــی گیــرد. 
از حمــل، ســازمان جایــگاه  بازرســی قبــل  2- در مــورد 
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 
ــدی  ــول تولی ــد محص ــرای تایی ــاری( ب ــای اجب ــتاندارد ه اس
ــی  ــرکت بازرس ــئولیت دارد و ش ــی مس ــل و کاالی واردات داخ
ــازمان مســئول اســت و  ــل س ــود در مقاب ــف خ در انجــام وظائ
قاعدتــا رابطــه شــرکت بازرســی بــا خریــدار و فروشــنده و دیگــر 
ذینفعــان و شــکایات احتمالــی آن هــا بایــد در مراجــع ذیصــالح 

قضایــی طــرح شــود.
بــرای درک بهتــر موضــوع و درک مشــکالت جانبــی 
ــی  ــط، در بازرگان ــن عــدم شــفافیت در رواب ــه ای ک
خارجــی ایجــاد کــرده اســت بــه مســائل بازرســی 
قبــل از حمــل PSI در بازرگانــی خارجــی اشــاره مــی 

شــود:
1-در 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 
ــازرس ناظــر و تعییــن کننــده  منعقــد گــردد. در ایــن رابطــه، ب
انطبــاق کاال بــا شــرایط قــرارداد خریــد و در محــدوده قــرارداد 

بیــن خریــدار و فروشــنده اســت. ولــی موضــوع  خریــد و فروش 
ــاد  ــه نه ــت بلک ــنده نیس ــدار و فروش ــه خری ــدود ب ــا مح ، تنه
ــار دهنــده ، شــرکت بیمــه ، حمــل و  هایــی چــون بانــک اعتب
نقــل کننــده، گمــرکات و بنــادر نیــز ذی نفــع هســتند. مضافــا 
ــی  ــاق کاالی واردات ــئولیت انطب ــم مس ــتاندارد ه ــازمان اس س
ــیار  ــی بس ــه پیچیدگ ــرایط ک ــن ش ــتاندارد را دارد. در ای ــا اس ب
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 
ــد. در  ــی کنن ــل م ــه شــرکت بازرســی تحمی هــای معمــول  ب
ــا  ــاق ب ــی انطب ــان، ســازمان اســتاندارد کــه خــود متول ایــن می
اســتاندارد اســت بــه عنــوان نهــاد تاییــد کننــده صالحیــت، در 
ــرار  ــان  ق ــن ذینفع ــه ای ــای هم ــه ادعاه ــخگویی ب ــام پاس مق
ــرکت  ــه ش ــر علی ــا را ب ــا ه ــه ادع ــا هم ــرد و متعاقب ــی گی م
ــازرس در  ــد. در حالیکــه مســئولیت ب بازرســی تلقــی مــی نمای
ــه شــرایطی  ــار اســنادی تنهــا محــدود ب ــد و اعتب ــرارداد خری ق
کــه بــا بــازرس تعریــف مــی شــود اســت و چنانچــه در قــرارداد 
ــازرس در آن مــوارد  ــه مــوارد دیگــر اشــاره نشــود ب بازرســی ب

مســئولیتی نخواهــد داشــت.
از طریــق  الزامــًا  نــه  و   ً معمــوال  خارجــی  بازرگانــی   -2
اعتبــارات اســنادی LC انجــام مــی شــود. در ایــن زمینــه هــم 
ــدادی از  ــه، تع ــن اســت ک ــود دارد و آن ای ســوء برداشــتی وج
بازرگانــان بــه اشــتباه فکــر میکننــد کــه LC جانشــین قــرارداد 
ــش  ــه پی ــم ب ــتناد ه ــت. و اس ــنده اس ــدار و فروش ــن خری بی
فاکتــور  PROFORMA اســت 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 
ــا تعییــن  ــدار اســت ت ــط بیــن بانــک و خری کــه  LC نمــاد راب
کننــده شــرایط قــراردادی بیــن خریــدار و فروشــنده و لــذا بــه 

ــد.   ــف نمــی کن ــی تمــام شــرایط را تعری تنهای
  PROFORMA ــا ــور ی ــش فاکت ــم پی ــه میدانی ــور ک 3- همانط
ســندی اســت کــه اصــل و اختیــار تغییــر آن در دســت 
ــرات  ــم و تغیی ــی در تنظی ــازرس اطالع ــت و ب ــنده اس فروش
ــه شــماره  ــا ب ــار اســنادی تنه ــدارد ضمــن اینکــه در اعتب آن ن
ــل آن در  ــن کام ــوال مت ــود و معم ــی ش ــاره م ــخ آن اش و تاری

ــرد. ــرار نمیگی ــازرس ق ــار ب اختی
ــا  ــی تنه ــه بازرس ــورد دامن ــنادی LC  در م ــار اس 4- در اعتب
ــی  ــط و خیل ــم خ ــد نی ــا در ح ــه و ی ــک جمل ــدازه  ی ــه ان ب
ــوارد  ــیاری م ــه در بس ــود.  در حالیک ــی ش ــاره م ــه اش خالص
دامنــه بازرســی بســیار گســترده تــر بــوده و مضافــا بایــد بیــن 
ــده و  ــق ش ــر روی آن تواف ــازرس ب ــدار و ب ــنده و خری فروش
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ــود.  ــم ش ــه تنظی ــرارداد جداگان ق
5- بــا توجــه بــه تــرم هــای بازرگانــی خارجــی کــه در 
اینکوترمــز مطــرح شــده اســت، مقطــع تحویــل و تحــول کاال 
ــه ســازنده  ــدا در کارخان ــاوت باشــد و از مب ــد بســیار متف میتوان
تــا درب منــزل خریــدار باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه مقطــع 
مــورد نظــر دینفعــان میتوانــد متفــاوت باشــد بــرای مثــال بــرای 
ــذا  ــت. ل ــور اس ــه کش ــع ورود کاال ب ــتاندارد مقط ــامان اس س
ــه کجــا ختــم مــی شــود؟  اینکــه بازرســی از کجــا شــروع و ب
ــان  ــی از زم ــا بازرس ــت ؟ آی ــول کجاس ــر و تح ــع تغیی و  مقط
تولیــد شــروع مــی شــود یــا در بنــدر مبــداء حمــل یــا تحویــل 
در محــل و غیــره روشــن نیســت و هیــچ کــدام در LC نیــز بــه 

صراحــت مطــرح نمــی شــود .
ــی  ــع بازرس ــل PSI در واق ــل از حم ــی قب ــور از بازرس 6- منظ
ــدأ اســت.  ــدر مب ــری در بن ــاده بارگی ــد شــده آم محصــول تولی
ــده  ــدی ش ــته بن ــده و بس ــام ش ــول تم ــان محص ــن زم در ای
اســت و بالطبــع بــازرس دخالتــی در شــیوه تولیــد نمــی توانــد 
داشــته باشــد. ولــی بعضــا در اســتنباط ذینفعــان مســائل کیفیــت 
ــز شــامل  ــرل مــی شــد نی ــد کنت ــان تولی ــد در زم کاال کــه بای

ــازرس اســت.   مســئولیت هــای ب
ــات  ــی اتفاق ــی خارج ــل در بازرگان ــل و نق ــیر حم 7- در مس
زیــادی ممکــن اســت کــه بــه وقــوع بپیونــدد و کمیــت کیفیــت 
کاال را تحــت تاثیــر قراردهــد. و تعییــن حــدود و مســئولیت قالبــًا 
ــر  ــا ب ــرای ادع ــی ب ــد محل ــذا میتوان ــت و ل ــاده ای نیس کار س
علیــه بــازرس PSI تلقــی شــود. بیشــترین دعــاوی و شــکایات 
و درگیــری بیــن خریــدار و فروشــنده و بــازرس در حــوزه حمــل 

و نقــل بیــن الملــل اســت.
8- بســیاری از انــواع بازرســی هــا در حــوزه مســئولیت ســازمان 
ــا  ــاق ب ــی انطب ــاد ارزیاب ــوان نه ــه عن ــران ب ــتاندارد ای ــی اس مل
ــه:  ــرد. از جمل ــی گی ــرار نم ــاری ق ــی اجب ــای مل ــتاندارد ه اس
بازرســی هــای رده بنــدی درحــوزه دریــا و دریانــوردی، بازرســی 
ــات  ــل کارخانج ــی مث ــات صنعت ــاخت تاسیس ــن س ــای حی ه
ــر و  ــا تعمی ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــی های ــگاه ها، بازرس و پاالیش
ــارتی  ــی های خس ــی، بازرس ــای فیزیک ــی ه ــداری دارای نگه
بــرای شــرکت هــای  بیمــه، بازرســی هایــی ارزیابــی ریســک 
ــرای ایمنــی ســاختمان هــا و غیــره را  و بازرســی هایــی کــه ب
مــی تــوان نــام بــرد. متاســفانه در بعضــی حــوزه هــا، مســئولیت 
ــی تفکیــک نشــده اســت و مرزهــا  هــای ســازمان هــای متول
مشــخص نیســت. ایــن مســئله بعضــا باعــث شــده کــه 
بارمســثولیتی بعضــی از متولیــان بــر روی دوش ســازمان ملــی 
ــر شــرکت هــای  ــات آن دامنگی ــاده و تبع ــران افت اســتاندارد ای

ــز بشــود. بازرســی نی
ــه ظرفیــت هــای  9- فعالیــت هــای بازرســی وابســته اســت ب

ــه  ــه کار گرفت ــه در آن ب ــی ک ــوژی و تجهیزات ــردی و تکنول ف
مــی شــود. در حــال حاظــر بســیاری از شــرکت هــای بازرســی 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــوزه  س ــدود در ح ــای مح ــرد ه عملک
ــی  ــد بازرس ــاره ش ــور اش ــه همانط ــی ک ــد. در حال ــران دارن ای
انــواع بســیاری دارد و هریــک نیازمنــد دانــش و تجربــه 
ــف  ــی از ضع ــت. یک ــده اس ــیار پیچی ــا بس ــی و بعض تخصص
ــدان  ــا ، فق ــور م ــی در کش ــت بازرس ــود در صنع ــای موج ه
آمــوزش هــای تخصصــی کامــل و نبــودن تجهیــزات بازرســی 
ــا  ــک پمــپ ســاده ب ــال بازرســی ی ــرای مث پیشــرفته اســت. ب
یــک توربیــن گازی و بازرســی آسانســور بــرج میــالد بــا یــک 
آسانســور یــک ســاختمان 4 طبقــه معمولــی تفــاوت دارد. چــون 
ــع  ــده بالطب ــف نش ــا تعری ــی ه ــا در بازرس ــص ه ــوزه تخص ح
آمــوزش هــا هــم بــه خوبــی انجــام نمــی شــود. لــذا  انتظــارات 
ــه بازرســی های  و برداشــت اغلــب ذینفعــان ، منحصــر شــده ب
PSI  و بازرســی هــای ســاده بعضــی تجهیــزات ضمــن ســاخت 
ــق  ــیار عمی ــوزه بازرســی بس ــه ح ــود، در حالیک ــی ش انجــام م
اســت و یکــی از پــر خطــر تریــن و در عیــن حــال وابســته بــه 

ــاوری هــای پیشــرفته اســت. فن
ــا شــأن بازرســی و اهمیــت شــرکت  10- متاســفانه در کشــور م
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  
ــاال  بازرســی کاال دیــده شــود و بــه واســطه مشــکالتی کــه در ب

اشــاره شــد، جایــگاه آن هــا هــم بــه خوبــی تعریــف نشــود. 
ــرکت  ــورد ش ــران در م ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــز س 11- تمرک
هــای بازرســی بــر روی بازرســی کاالهــای وارداتــی اســت، ایــن 

ــه تعــداد زیــاد شــرکت هــای  ــا توجــه ب امــر باعــث شــده کــه ب
ــن حجــم کار موجــود در کشــور  ــدون در نظــر گرفت بازرســی و ب
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 
ــتند و  ــی هس ــای دولت ــازمان ه ــی، س ــتریان بازرس ــیاری مش بس
بــرای آن هــا بــر اســاس مقــررات، قیمــت اهمیــت اول را دارد. 

12- بازرســین شــاغل در شــرکت هــای بازرســی، قابلیــت هــای 
فــردی آن هــا مشــخص نشــده و ضمنــا وابســتگی آن هــم بــه 
ــه  شــرکت هــای بازرســی هــم درســت تعریــف نشــده اســت. ب
ــرای آن هــا الزامــی  همیــن ترتیــب آمــوزش هــای تخصصــی ب
نمــی باشــد. بعــالوه 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. 
13- مشــکل بعــدی صنعــت بازرســی مــا، انجمن هــای صنفــی 
ــه بازرســی هســتند ایــن انجمن هــا متاســفانه در چنــد  ــوط ب مرب
ســال اخیــر بــه شــکلی در رقابــت بــا همدیگــر قــرار گرفتــه انــد و 
در خصــوص انتخــاب هیئــت مدیــره آن هــا، اتفاقاتــی افتــاده کــه 
ــروی صنعــت بازرســی در بیــن کارفرمایــان  شــان و جایــگاه و آب
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و خدشــه دار شــده اســت. ایــن اختالفات 
باعــث شــده کــه تمرکــز آن هــا بــه جــای نظــم و ترتیــب دادن 
ــی و  ــه حــوزه صنعــت بازرســی و ارتقــاء ســطح علمــی و تجرب ب
تکنولوژیکــی بازرســان و شــرکت هــای بازرســی، بــه یــک ســری 
ــرای  ــدارد و ب ــزوده ای ن ــه ارزش اف ــه هیچگون ــی ک ــت های فعالی

صنعــت زیــان آور هــم هســت ، معطــوف شــود. 
14- یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه وجــود دارد برداشــت هــای 

ــه صنعــت  ــوط ب ــه چنــدان صحیــح از مفــاد اســتانداردهای مرب ن
ــه اســتاندارد ISO17020  اســت. یکــی از  بازرســی اســت از جمل
نکاتــی کــه در ایــن اســتاندارد مطــرح  و پــر اهمیــت اســت، عــدم 
تعــارض منافــع بیــن فعالیــت هــای بازرســی و رابطــه بــازرس بــا 
ــال اگــر موضــوع  ــه عنــوان مث موضــوع مــورد بازرســی اســت. ب
ــت،  ــل اس ــک جرثقی ــت کاری ی ــد صالحی ــاًل تایی ــی مث بازرس
ــه شــرکت  ــد توســط بازرســی کــه وابســته ب بازرســی نمــی توان
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 کامــال شــفاف و در عــرف بیــن المللــی هــم روشــن اســت، 
ــه کلمــه مشــاوره در موضــوع  ــدا کــرده ب ــن ابهــام تســری پی ای
فعالیــت شــرکت هــا در اساســنامه آن هــا. در حالــی که در ســازمان 
ــت  ــی ، »صالحی ــوز بازرس ــام مج ــزی، ن ــه ری ــت و برنام مدیری
مشــاوره  بازرســی فنــی« تعریــف شــده. در اینجــا نیزکلمه مشــاوره 
ــرای  ــرای ســاخت وتولیــد نیســت بلکــه ب ــه معنــای مشــاوره ب ب
تعییــن محــدوده بازرســی و  مثــال تهیــه ITP اســت. در وزارت کار 
هــم بــه همیــن ترتیــب عنــوان مجــوز مشــاوران حقوقــی در حوزه 
ــوع کار،  ــی کــه ن ظــروف تحــت فشــار صــادر مــی شــود در حال
بازرســی بــر اســاس اســتانداردها و آئیــن نامــه هاســت و ارتباطــی 
بــه موضــوع مشــاوره بــرای طراحــی و تولیــد  نــدارد.  لــذا بــا توجه 
 ILAC یــا IAF بــه ادامــه مســیر عضویــت ســازمان اســتاندارد در
، پیشــنهاد مــی گــردد کــه هماهنگی هــای الزم بــا آن هــا انجــام 
ــا از  ــا یــک برداشــت یکنواخــت مشــابه ســایر نقــاط دنی ــرد ت گی

ایــن موضــوع حاصــل شــود.
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ــدگان  ــه تولیدکنن ــت ک ــروری اس ــه ض ــواد اولی ــن م ــرای تامی  ب
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 مهم تریــن چالــش در ایــن صنعــت 
مطــرح اســت. در ایــن بیــن قیمت گــذاری دســتوری غیرمنطقــی، 
چالــش دیگــری را بــرای فعــاالن ایــن صنعــت ایجــاد کرده اســت. 
حتــی اگــر قیمت گــذاری دســتوری منطقــی و مطابــق نــرخ تــورم 
محاســبه شــود، مشــکل خاصــی ایجــاد نمی کنــد؛ امــا مســاله این 
اســت کــه روش غیرمنطقــی در ارتبــاط بــا قیمت گــذاری در ایــن 
صنعــت اتخــاذ شــده اســت. مــا تمــام مــواد اولیــه موردنیــاز داخلی 
ــا نــرخ گــران خریــداری می کنیــم و دولــت  را بــه قیمــت روز و ب
نیــز افزایــش دســتمزد و حقــوق را در ابتــدای ســال جاری و ســال 
ــا  ــش قیمت ه ــا متاســفانه حــق افزای گذشــته مصــوب کــرده، ام
ــی هــم  ــش قیمت ــزان افزای ــی آن می ــداده اســت. حت ــا ن ــه م را ب
کــه دولــت مجــاز دانســته، منطقــی نیســت و در چنیــن شــرایطی 
در حــال حاضــر تولیــد تایــر در واحدهــای تولیــدی زیــان ده شــده 

اســت.
ــک واحــد  ــدت ی ــوان در طوالنی م ــه نمی ت ــا بدیهــی اســت ک ام
تولیــدی زیــان ده را مدیریــت کــرد و بــه یقیــن ایــن واحدهــا بــه 
نقطــه ای می رســند کــه نقدینگــی آنهــا کاهــش پیــدا می کنــد و 
وقتــی ایــن نقدینگــی کاهــش پیــدا کنــد، امــکان تامین مــواد اولیه 
ــود.  ــد می ش ــه کاهــش تولی ــن منجــر ب ــد داشــت و ای را نخواهن
بنابرایــن قیمت گــذاری 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 
ــا نظــارت نهادهــای مربوطــه قیمت گــذاری کاالهــا و  تقاضــا و ب
تولیــدات خــود را برعهــده بگیرنــد. خوشــبختانه صنعــت تایــر در 
رابطــه بــا تامیــن مــواد اولیــه از مزیــت نســبی خاصــی برخــوردار 
اســت.  تقریبــا 65 درصــد از مــواد اولیــه موردنیــاز ایــن صنعــت در 
داخــل کشــور تامیــن می شــود. ایــن اقــالم شــامل انــواع دوده هــا، 
ــورد اســتفاده در  ــواع نخ هــای م ــواع کائوچوهــای مصنوعــی، ان ان
تایرســازی، اســتیل کــورد، اســید اســتئاریک، زینــک اوکســاید و... 
از طریــق شــرکت های داخلــی تامیــن می شــوند. 35 درصــد مــواد 
اولیــه موردنیــاز ایــن صنعــت از کشــورهای خارجــی وارد می شــود 
کــه مهم تریــن ایــن مــواد اولیــه وارداتــی کائوچــوی طبیعی اســت 

دکتر اسکندر ستوده 
رییس هیات مدیره مجتمع صنایع الستیک یزد

 پشت صحنه آشفتگی
 بازار تایر

 در کشــور مــا بســیار مهــم و اســتراتژیک اســت 
ــه  ــورداری از ۱۰ کارخان ــا برخ ــبختانه ب ــه خوش ک
تایرســازی، حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد. 
ــه  ــرپا نگ ــی س ــت کنون ــال در وضعی ــن ح ــا ای ب
داشــتن و ادامــه فعالیــت ایــن واحدهــای تولیــدی 
کار بســیار مشــکلی اســت. در حــال حاضــر 
ــت،  ــن صنع ــای ای ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
ــت  ــد اس ــه تولی ــرای ادام ــه ب ــواد اولی ــن م تامی
ــه  ــف مواج ــر توق ــا خط ــدی ب ــای تولی ــا واحده ت

ــوند.  نش

و مــا بــه ناچــار همــواره بایــد ایــن نــوع کائوچــو را از کشــورهایی 
ماننــد مالــزی، ویتنــام، تایلنــد و اندونــزی وارد کشــور کنیــم. 

ــه در داخــل  ــز ک ــیمیایی نی ــه ش ــواد اولی ــن بخشــی از م همچنی
تولیــد نمی شــود، از خــارج وارد می شــود. بنابرایــن در مجمــوع بــه 
دلیــل اینکــه 65 درصــد از مــواد اولیــه ایــن صنعــت از داخل کشــور 
ــزوده  ــبی و ارزش اف ــت نس ــت مزی ــن صنع ــود، ای ــن می ش تامی
ویــژه ای دارد و از خام فروشــی جلوگیــری می کنــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه تایــر در داخــل کشــور تولیــد می شــود، 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 4 
تــا 5 دالر پرداخــت کنیــم. بنابرایــن تولیــد تایــر در داخــل کشــور 
ــروج ارز از  ــراه دارد و از خ ــه هم ــی ارزی ب ــم صرفه جوی یک پنج
کشــور جلوگیــری می کنــد. از طرفــی، ایــن صنعــت اشــتغال زایی 
قابل توجهــی ایجــاد کــرده و موجــب ورود تکنولــوژی بــه کشــور 
شــده و همچنیــن منجــر بــه چرخیــدن چــرخ صنعــت تایــر نیــز 
ــه در داخــل کشــور  ــه ای ک ــواد اولی ــام 65 درصــد م می شــود. تم
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــن کارخانه ه ــد، در ای ــد می رس ــه تولی ب

می گیــرد.
ــه  ــه ب ــی ک ــائل و موانع ــه مس ــه ب ــا توج ــاف ب ــن اوص ــا ای ب
ــت  ــن مســائل و تســهیل فعالی ــع ای ــرای رف ــد، ب ــاره ش ــا اش آنه
ــد از صــدور  ــت بای ــر، دول صنعتگــران در صنعــت الســتیک و تای
بخشــنامه های مختلــف و متعــدد جلوگیــری کــرده، در امــور تولیــد 
دخالــت نکنــد و صرفــا بــر عملکــرد آنهــا نظــارت داشــته باشــد. 
ــا ایــن حــال دولــت در تمامــی امــور مربــوط بــه صنعــت تایــر  ب
ــن رویکــرد  ــد. ای ــت می کن ــع دخال ــه قیمت گــذاری و توزی از جمل
بــازار را آشــفته می کنــد، 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.
ــر واحــد  ــه ه ــا مرســوم شــده ک ــون در کشــورهای دنی هــم اکن
ــت  ــف اس ــد، موظ ــد می کن ــه تولی ــی ک ــه ازای کاالی ــدی ب تولی
بــرای نقطــه آخــر آن کاال یعنــی بــرای وقتــی کــه دوره مصــرف 
آن تمــام می شــود و آســیب هایی را بــرای محیط زیســت بــه 
همــراه دارد، برنامه ریــزی و چــاره اندیشــی کنــد. در صنعــت تایــر 
هــم ایــن موضــوع وجــود دارد. در دنیــا راه هــای مختلفــی بــرای 
ایــن مســوولیت اجتماعــی فراهــم شــده اســت. یکــی از راهکارهــا 
ایــن اســت کــه تایرهــای مصــرف شــده را کــه از قابلیــت روکــش 

ــازار  ــه ب ــددا ب ــرده و مج ــش ک ــتند، روک ــوردار هس ــردن برخ ک
ــد. ــه می کنن عرض

ــت اســتفاده و مصــرف را  ــر دیگــر قابلی ــر تای ــر اگ ــه آخ در مرحل
نداشــته باشــد، تایــر را بازیایــی می کننــد و ایــن فرآینــد در کارخانه 
ایســاتیس فــرآور الســتیک کــه در مجــاورت شــرکت یــزد تایــر 
ــای  ــن روش، تایره ــرد. در ای ــورت می گی ــده، ص ــدازی ش راه ان
ــی جمــع آوری و  ــا و روش هــای مختلف ــا مکانیزم ه ــی را ب ضایعات
ــد و  ــوع تولی ــودر الســتیک در اندازه هــای متن ــه پ ــن کارخان در ای
بــه بــازار ارائــه می شــود.  همچنیــن در ایــن کارخانــه کائوچــوی 
ــه  ــور ب ــل کش ــم در داخ ــه ه ــود ک ــد می ش ــده، تولی ــی ش بازیاب
ــور  ــارج از کش ــه خ ــی از آن ب ــم بخش ــد و ه ــرف می رس مص
مــی رود. 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 

ــم. ــظ کنی ــت را حف محیط زیس
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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 
ــه سیاســتگذاری های  ــه شــدت نســبت ب فــوالد را از یــک ســو ب
ــا  کالن کشــور حســاس کــرده و از ســوی دیگــر ایــن زنجیــره ب
توجــه بــه تغییــر الگــو و آرایــش جدیــدی کــه در فضــای اقتصــاد 
ــت  ــی و درای ــد چابک ــده، نیازمن ــدار ش ــی پدی ــه ای و جهان منطق
افــزون تــر بــرای اســتفاده از فرصتهاســت. چالــش هــای اخیــر در 
ــین آالت،  ــزات و ماش ــات، تجهی ــرژی، تامین قطع ــوزه آب و ان ح
مشــکالت حــوزه حمــل و نقــل و کمبــود زیرســاخت ریلــی، صدور 
بخشــنامه های 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 اعــالم 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 
بخش هــای مهــم و اثرگــذار اقتصــاد ایــران اســت کــه در شــرایط 
ــاظ  ــه لح ــدی ب ــاری ج ــد ب ــی، می توان ــوار کنون ــخت و دش س
تامیــن ارز مــورد نیــاز از دوش کشــور بــردارد. بــر دولــت محتــرم 
ــه ویژگــی هــای برجســته  ــا عنایــت ب و خدمتگــزار اســت کــه ب

دکتر محمدیاسر طیب نیا 
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان

 راه عبور از چالش های
صنعت فوالد؛
اما و اگرها

ــدی  ــم و کلی ــی مه ــواره نقش ــه هم ــره ک ــن زنجی ــاص ای و خ
ــا نگاهــی  ــد، آن را ب ــی کن ــرده و م ــا ک ــی ایف در بازارهــای جهان
متفــاوت ارزیابــی و از صــدور بخشــنامه هــای خلــق الســاعه کــه 
عامــل تعــارض هــای قانونــی و ســردرگمی اهالــی ایــن زنجیــره 
ــوالد از دل  ــره ف ــه زنجی ــه آنک ــد. چ ــاب نمای ــود اجتن ــی ش م
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 
ــی  ــی الگوی ــع معدن تشــریک مســاعی در صنعــت فــوالد و صنای
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 
ــه الگــوی کشــور چیــن  ــوان ب ــه، مــی ت ــوان نمون ــه عن ســازد. ب
اشــاره کــرد کــه بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد در جهــان و یکــی 
ــا در  ــن کشــور ام ــت ای ــن اقتصادهــای دنیاســت. دول از بزرگ تری
برخــورد بــا صنعــت فــوالد و زنجیــره تامیــن آن، نگاهــی بســیار 
ــارض و  ــه تع ــد از هرگون ــق دارد و ســعی مــی کن حســاس و دقی
ــذر  ــر ح ــال دارد ب ــه دنب ــره را ب ــیت کل زنجی ــه حساس ــام ک ابه
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 زغال ســنگ، کک و الکتــرود داخــل دارد 
و سیاســتگذاری هایی کــه در حــوزه مــواد اولیــه و تولیــد واحدهــای 
ســنگ آهن، زغال ســنگ و کک دارنــد؛ از مباحــث تعرفــه ای 
ــی  ــه و محصــوالت نهای ــواد اولی ــی صــادرات و واردات م و مالیات

ــال در  ــای فع ــد بخش ه ــاژ تولی ــه تن ــت ب ــا ورود دول ــه ت گرفت
زنجیــره، همگــی مبتنــی بــر حمایــت از ثبــات و دوام تولیــد اســت. 
دولــت چیــن بــرای برقــراری تعــادل در زنجیــره حتــی زمانــی بــه 
ــا  ــدا ت ــدی از ابت ــای تولی ــت واحده ــرداری از ظرفی ــره ب ــوع به ن
ــی  ــدرت و توانای ــادا ق ــا مب ــد ت ــز ورود می کن ــره نی ــای زنجی انته
یــک شــرکت باعــث شــود بخش هــای ضعیــف زنجیــره حــذف 
ــه واســطه واردات یــک کاال در یــک مقطــع، صنایــع  ــا ب شــده ی
داخلــی آنهــا آســیب دیــده یــا صــادرات بی رویــه یــک محصــول 
میانــی نظیــر کک، بــه تولیدکننــدگان داخلــی آســیب وارد ســازد. 
بارهــا بــه عینه دیــده شــده، در مقاطعــی کــه تولیدکننــدگان فوالد 
ــری را  ــات بی نظی ــوند، اقدام ــکل می ش ــار مش ــور دچ ــن کش ای
به طــور جــدی در حمایــت از صنایــع فــوالد خــود در مقابــل برخــی 
از دیگرکشــورهای دنیــا، اعمــال می کنــد 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.
ــع کوچــک و  ــد از صنای ــت تمــام ق ــد حمای ــان هرچن ــن می در ای
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 
ــورد  ــزات م ــات و تجهی ــه آن، از بومی ســازی قطع ــد کــه دامن کن
نیــاز خطــوط تولیــدی گرفتــه تــا مــواد اولیــه و فناوری هــای مــورد 
نیــاز بــرای تولیــد انــواع ورق هــای فــوالدی کشــیده شــده اســت. 
ــوالد کشــور طــی  ــت ف ــه رشــد صنع ــن حرکــت رو ب نتیجــه ای
ــرای تامیــن  ســال های گذشــته، جلوگیــری از واردات و ارزبــری ب
ــای  ــن نیازه ــرای تامی ــی ارزآوری ب ــدی و حت ــوط تولی ــاز خط نی
ارزی دیگــر تولیدکننــدگان و کارخانه هــای تولیــدی بــوده اســت. 
فوالدمبارکــه در ســال گذشــته، قــدم اول خــود در گام دوم انقــالب 
ــذاری 40  ــا ســرمایه گذاری های بزرگــی همچــون ســرمایه گ را ب
هــزار میلیــارد تومانــی در پــروژه های کارگروه پیشــرانان پیشــرفت 
ایــران اســالمی کــه از دهــه فجــر ســال گذشــته در مــدار احــداث 
قــرار گرفتــه محکــم برداشــت. هــدف بزرگتر امــا، ســرمایه گذاری 
هــای زیــر بنایــی اســت کــه در زمینه هــای مختلــف، ماننــد تأمین 
زیرســاخت ها، تکمیــل زنجیــره تولیــد، توســعه متــوازن و پایــدار، 

بــه وســعت ایــران برنامــه ریــزی شــده اســت.
ــود دارد.  ــش روی خ ــدی پی ــی ج ــا موانع ــم ام ــن ورود محک ای
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 محیط زیســت 
براســاس اســتانداردهای خــود مــی توانــد احــداث نیــروگاه را مــورد 
پایــش قــرار داده و مجــوز فعالیــت را صــادر کنــد. همچنیــن وزارت 
راه، مسیرســرمایه گذاری را در تامیــن زیرســاخت حمل ونقــل و 

ــد  ــرویی مانن ــای پیش ــرکت ه ــرای ش ــی ب ــاوگان ریل ــعه ن توس
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 سیاســت های بازیگــران اصلــی مثــل چیــن، 
ــت و  ــه اس ــبی مواج ــود نس ــک رک ــا ی ــته و ب ــی داش ــد نزول رون
ــد دارد  ــن رون ــداوم ای ــت از ت ــش بینی هــا حکای ــا و پی ــل ه تحلی
و لــزوم هماهنگــی بیشــتر سیاســتگزاران و فعــاالن زنجیــره تولیــد 
ــان  ــر زم ــش از ه ــذا بی ــد. ل ــی طلب ــرایط را م ــن ش ــوالد در ای ف
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 
ــوالدی،  ــری از واردات محصــوالت ف ــوالد فراهــم کــرد. جلوگی ف
ــراری  ــی و برق ــوالت نهای ــادرات محص ــت ص ــت در جه حمای
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 
ــزرگ، در تامیــن زیرســاخت هــا را میســر و راه توســعه  صنایــع ب

کشــور را همــوار خواهــد کــرد.
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دســتیابی بــه رشــد و توســعه اقتصــادی بــه بســتری بــا ثبــات و 
ــر آن  ــالوه ب ــاز دارد. ع ــی نی ــاخت های اقتصــادی و اجتماع زیرس
اهمیــت وجــود نهادهــای اقتصــادی غیردولتــی بــه منظــور بهبــود 
ــل کتمــان نیســت. تشــکل های  عملکــرد بخــش خصوصــی قاب
ــترک  ــع مش ــداف و مناف ــا اه ــراد ب ــدن اف ــع ش ــادی از جم اقتص
کــه در یــک حــوزه تخصصــی فعالیــت داشــته و دارای شــخصیت 
ــکیل  ــتند، تش ــت هس ــه دول ــته ب ــتقل و غیروابس ــی مس حقوق

می شــود.
ــه عنــوان یــک حلقــه قــوی بیــن دولــت و فعــاالن  تشــکل ها ب
ــای  ــن نهاده ــد. ای ــده دارن ــه عه ــدی ب ــش کلی ــادی نق اقتص
غیردولتــی از ایــن توانمنــدی برخــوردار هســتند کــه حضــور قــوی 
ــایی  ــا شناس ــند و ب ــته باش ــی داش ــری دولت ــع تصمیم گی در مراج
ــع آنهــا  ــف فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری در رف ــع مختل موان
و بهبــود قوانیــن و مقــررات مؤثــر واقــع شــوند. بــه همــان انــدازه 
کــه یــک تشــکل قوی تــر و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا اعضــا داشــته 
باشــد، بــه همــان انــدازه در حمایــت از ذی نفعــان و اثرگــذاری در 
ــود. در  ــد ب ــر خواه ــز قدرتمندت ــتگذاری ها نی ــا و سیاس تصمیم ه
واقــع یــک تشــکل اقتصــادی فعــال بــا آگاهــی از وضعیــت کالن 
ــای  ــکالت اعض ــائل و مش ــه مس ــراف ب ــور و اش ــادی کش اقتص
ــت  ــه دول ــی را ب ــب و جامع ــنهادی مناس ــته های پیش ــود، بس خ
ــود  ــوده و در بهب ــه می نم ــذار ارائ ــت گ ــای سیاس ــایر نهاده و س

فضــای کســب و کار تاثیرگــذار اســت.
در اقتصادهــای دولت محــور کــه فعالیت هــای بخــش خصوصــی 
و حتــی قیمت گــذاری کاالهــا و خدمــات غالبــاً بــا دخالــت 
ــرد و در نتیجــه محیــط مناســب  مســتقیم دولــت صــورت می گی
ــت اقتصــادی  ــرای فعالی ــت ب ــای رقاب ــش نیازه کســب وکار و پی
ــود. در  ــر می ش ــکل ها پررنگ ت ــش تش ــدارد، نق ــود ن ــه وج آزادان
ــای  ــذب نیروه ــق ج ــه از طری ــتند ک ــکل ها هس ــن تش ــع ای واق
ــره وری  ــر به ــد ب ــی می توانن ــات علم متخصــص و انجــام مطالع
بخش هــای مــورد نظــر بیافزاینــد. کشــورهای توســعه یافته 

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

 تضمین توسعه پایدار
 و متوازن با تقویت

تشکل های اقتصادی
توانســته اند بــا بهره گیــری از تــوان بخش هــای غیردولتــی، 
نظــام رقابــت کامــل را بیــن تشــکل ها ایجــاد کــرده و بــا اســتفاده 
ــت  ــت های کالن حاکمی ــن، سیاس ــیوه های نوی ــا و ش از روش ه
ــای  ــی را در حوزه ه ــای اجرای ــا و برنامه ه ــت و راهکاره را دریاف

مختلــف ارائــه کننــد.
وظیفــه حاکمیــت فراهــم کــردن محیــط مســاعد و باثبــات بــرای 
ــن  ــای ای ــی از راه ه ــت. یک ــی اس ــش خصوص ــای بخ فعالیت ه
ــازی و  ــکل ها در تصمیم س ــت تش ــت و تقوی ــازی، حمای بسترس
کاهــش فاصلــه میــان دولــت و بخــش خصوصــی اســت. هــر چند 
اهمیــت تشــکل ها در کشــور را می تــوان از وجــود قوانیــن مصــوب 
در ایــن حــوزه از جملــه قانــون بهبــود مســتمر فضای کســب و کار 
مشــاهده کــرد، لکــن بــه دلیــل اجــرای ناقــص اصــل 44 قانــون 
ــای  ــت در فعالیت ه ــده و دخال ــزرگ مان ــت ب ــه دول ــی بدن اساس
بخــش خصوصــی همچنــان ادامــه دارد. از ســوی دیگــر دولــت از 
ظرفیــت تشــکل ها در سیاســت گذاری هایی کــه ارتبــاط مســتقیم 
بــا فعــاالن اقتصــادی دارد بــه نحــو شایســته اســتفاده نمی کنــد. 

ــد تشــکل ها و  ــچ نهــادی مانن ــه نظــر می رســد هی ــه ب ــن گون ای
ــور  ــود و کش ــادی خ ــت اقتص ــد در سرنوش ــا نمی توانن اتحادیه ه
مؤثــر باشــند چــرا کــه آنهــا برآمــده از بطــن اقتصــاد هســتند و بــا 
ــد  ــد و می توانن ــس می کنن ــکالت را لم ــتخوان مش ــت و اس پوس
ــب وکار،  ــه کس ــادی ازجمل ــم اقتص ــاخص های مه ــود ش در بهب
ــوی  ــت معن ــادی و مالکی ــاب آوری، آزادی اقتص ــری، ت رقابت پذی
ــر  ــر دامن گی ــال حاض ــه در ح ــکالتی ک ــند. مش ــذار باش تاثیرگ
ــت.  ــا الزم اس ــل آنه ــرای ح ــی ب ــاع همگان ــده و اجم ــور ش کش
دولــت بایســتی شــرایط مشــارکت تشــکل ها در زمینه هــای 
ــعه  ــاد و توس ــررات، ایج ــن و مق ــن قوانی ــه تدوی ــف از جمل مختل
ــن تشــکل ها  ــال ای ــاط فع ــت ارتب شــبکه های کســب وکار و تقوی

ــا نهادهــای رســمی تســهیل کنــد. ب
ــران بســیار حســاس و  در حــال حاضــر کــه وضعیــت اقتصــاد ای
شــکننده اســت و ایــن وضعیــت حمایــت و تفویض امــور به بخش 
ــیار  ــری بس ــل انعطاف پذی ــکل ها به دلی ــژه تش ــه وی ــی ب خصوص
بــاالی آن هــا می توانــد در اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــه گــذر از 
ایــن بحــران کمــک کنــد. بــه نظــر می رســد در شــرایط کنونــی 
بهتریــن شــیوه تکیــه بــر توانمندی هــای بخــش خصوصــی و بــه 
ویــژه تشــکل ها و ایجــاد بســتر گفتگــو و تعامــالت بین المللــی از 
طریــق آنهــا اســت. از ســوی دیگــر دولــت نیــز موظــف اســت بــا 
حــل مشــکالتی کــه خــارج از تــوان و حیطــه فعالیــت تشــکل ها 

اســت فضــای مســاعد را بــرای کســب و کارها فراهــم کنــد.

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

فرزین انتصاریان
)رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران(: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــد.   ــگ مي باش ــم رن ــی ک ــوارد فن ــق م دقی

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!

بــدون شــک نظــارت و کنتــرل یکــی از ارکان موفقیــت هــر سیســتم بــه شــمار مــی رود و الزمــه آن، وجــود 
یــک تفکــر اســتراتژیک یعنــی اشــرافیت برعملکــرد سیســتم و خروجــی کار بــوده اما امــروز عدم اســتفاده 
ــل  ــی کشــور تبدی ــش هــای نظــام اجرای ــه یکــی از چال مناســب از ظرفیــت هــای نظــارت و بازرســی ب
شــده اســت. موضوعاتــی همچــون عــدم تناســب وضعیــت پرداخــت هــا بــا اقدامــات بازرســان، مهاجــرت 
بازرســان، شــفاف نبــودن قوانیــن و مقــررات، عــدم آگاهــی از نحــوه فعالیــت بازرســان، نبــود نهادهــای 
بــی طــرف حــل اختــالف 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 
ــان  ــن انتصاری ــا حضــور فرزی ــر ۱4۰۱ ب ــخ  25 تی ــران در تاری ــت ای آن در محــل انجمــن مدیریــت کیفی
ــره انجمــن صنفــی شــرکت  ــات مدی ــره ایــن انجمــن، حســن شــیروانی رییــس هی ــات مدی رییــس هی
هــای بازرســی و آزمایــش هــای غیرمخــرب ایــران ، برهــان ازاد نایــب رییــس انجمــن صنفــی شــرکت 
ــن  ــره انجم ــات مدی ــس هی ــی ریی ــا طالب ــرب ایران،محمدرض ــای غیرمخ ــش ه ــی و ازمای ــای بازرس ه
صنفــی کارفرمایــی شــرکت هــای بازرســی کاالهــای صادراتــی و وارداتــی ، فرشــید شــکرخدایی عضــو 
هیــات مدیــره انجمــن نفــت و عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صنعــت نفــت، جمشــید ســورانی مدیــر 
بازرســی و حفاظــت شــرکت نفــت و گاز پــارس، اشــراقی بازرســی فنی شــرکت نفــت و گاز و پارس، حســن 
فــروزان فــرد نماینــده اتــاق ایــران در هیــات ارزیــاب ســازمان اســتاندارد، ســید مهــدی میــرزاده رییــس 
بازرســی فنــی و خوردگــی فلــزات شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران و رفیعــی حقوقــدان و وکیــل پایــه یک 

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

بازرســی چــه مــواردی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

آموزش نفرات بازرسی 
در شرکت های بازرسی فنی کمرنگ است

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

سید مهدی میرزاده 
)رییــس بازرســی فنــی و خوردگــی فلزات شــرکت 

نفت فــالت قــاره ایــران(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــادی دارد. ــوز جــای کار زی بازرســی هن

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

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

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

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

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

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

ــران(  ای

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

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

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

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

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

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

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

بــود. 

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.

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

ــی( واردات

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

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

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

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

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

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

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

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

ــث نیســت. ــازرس شــخص ثال ــارات ب حیطــه اختی

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

انجمن های تخصصی باید در مورد مهارت بازرسان ورود کنند

حسن فروزان فرد
)نماینــده اتــاق بازرگانــی ایــران در هیــات ارزیاب 

ســازمان ملی اســتاندارد ایــران(: 

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

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

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

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

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

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

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

ذینفعــان اتــاق اســتفاده کــرد. 

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

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

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

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

مــاده 42 قانــون مذکــور اســت.

غالمرضا رفیعی
)حقوقدان و استاد مدعو دانشگاه( :

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

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

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

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

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

تخصصــی ســوق داده شــود.
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ــت،  ــه نف ــف از جمل ــع مختل ــار در صنای ــت فش ــزات تح تجهی
گاز، پتروشــیمی و نیروگاهــی در معــرض بــازه گوناگونــی از 
ــا  ــه ج ــوب ب ــرداری و عی ــره ب ــن به ــب حی ــای تخری مکانیزم ه
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 
ــوند. ــدی می ش ــب بع ــش زا و عواق ــیمیایی و آت ــواد ش ــت م نش

مدیــران و صاحبــان صنایــع بــه صــورت روزمــره در معــرض ایــن 
ســوال مهــم قــرار دارنــد کــه چــه تمهیداتــی بــرای عیــوب ایجــاد 
ــن ســوالی  ــا چنی ــت. در مواجــه ب شــده می بایســت در نظــر گرف
ــب  ــرات و برطــرف نمــودن عی ســاده ترین راه حــل، انجــام تعمی

بــدون توجــه بــه ابعــاد و شــدت آن اســت. امــا چنیــن راه حلــی در 
عمــل بــا مشــکالت بیشــماری از جملــه محدودیــت تامیــن مــواد 
ــی و مشــکالت  ــای عملیات ــرات، محدودیت ه ــت تعمی ــه جه اولی
ناشــی از وقفــه در تولیــد و… روبــرو می شــود. همچنیــن مشــکل 
مهــم دیگــر ایــن اســت کــه حتــی در ایــن راه حــل نیــز می بایــد 
معیــاری بــرای حــد تعمیــرات در نظــر گرفــت. بــه عنــوان مثــال 
ــدار کاهــش ضخامــت  می بایســت مشــخص شــود کــه چــه مق

بــه تعمیــر نیــاز دارد.
راه حــل دیگــر مواجــه بــا عیــوب و تخریبــات بــر روی تجهیــزات 
ــام  ــد، انج ــی دارن ــن الملل ــی و بی ــت فن ــه مقبولی ــدی ک فرآین
ارزیابی هــای قابلیــت ســرویس دهــی FFS و تعییــن بــازه زمانــی 

 FFS ارزیابی قابلیت سرویس دهی
چیست؟

ــوب و  ــق عی ــی دقی ــای ارزیاب ــه معن ــی FFS ب ــرویس ده ــت س ــی قابلی ارزیاب
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 
متعاقبــاً 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 
ــرای  ــی ب ــب و عمل ــیار مناس ــه ای بس ــران نمون ــگاه ته ــی پاالیش ــات نفت ضایع
توصیــف اهمیــت ارزیابــی قابلیــت ســرویس دهــی بــر روی مخــازن تحــت فشــار 

ــد. ــره می باش و ذخی

Re-( ــی ــرایط کاری و عملیات ــری در ش ــا بازنگ ــن ی کاری ایم
Rating/Derating( و یــا در نهایــت انجــام تعمیــرات در صــورت 

نیــاز اســت.
همانگونــه کــه پیش تــر بیــان شــد، بــازه گســترده ای از عیــوب و 
ــر روی تجهیــزات تحــت  ــرداری ب ــه ویــژه عیــوب حیــن بهره ب ب
ــن  ــوند. ای ــا می ش ــب آن ه ــب تخری ــته و موج ــر گذاش ــار اث فش
ــوع،  ــل وق ــعت،  مح ــر وس ــا از منظ ــات عموم ــوب و تخریب عی
ســرعت پیشــرفت )Degradation rate( و شــکل ظاهــری 
)Morphology of damage( در ارزیابی هــای قابلیــت ســرویس 

ــت هســتند. دهــی دارای اهمی
عــالوه بــر خصوصیــات تخریــب کــه بــه آن هــا اشــاره شــد، عامل 
ــرایط  ــی ش ــرویس ده ــت س ــای قابلی ــر در ارزیابی ه ــم دیگ مه
طراحــی، ســاخت و عملیاتــی تجهیــز مــورد نظــر اســت. از عوامــل 
ــز،  ــاخت تجهی ــتاندارد س ــد و اس ــه ک ــوان ب ــی می ت ــم طراح مه
مقــدار مجــاز خوردگــی )Corrosion allowance(، ماده ســاخت 
)material of construction(، حداکثــر فشــار کاری مجــاز 
 ،)Maximum Allowable Working Pressure ,MAWP(
ــکاری  ــس از جوش ــی پ ــات حرارت ــود عملی ــدم وج ــا ع ــود ی وج
ــود.  ــاره نم )Post Weld Heat Treatment , PWHT( و… اش
در خصــوص عوامــل موثــر در مرحلــه ســاخت می تــوان بــه دقــت 
فرآیندهــای کنتــرل کیفــی، چگونگــی مواجــه بــا گزارشــات عــدم 
تطابــق )Non Conformance Report, NCR( و… اشــاره 
نمــود. از منظــر شــرایط عملیاتــی پارامترهایــی همچــون حداکثــر/
ــی و تســت فشــار،  ــر فشــار عملیات ــای کاری، حداکث ــل دم حداق
وجــود یــا عــدم وجــود تنش هــای حرارتــی یــا مکانیکــی ســیکلی، 
ــرداری  ــره ب ــم به ــای مه ــت پارامتره ــش و مدیری ــی پای چگونگ

ــود. ــر در یکپارچگــی )IOW) و … اشــاره نم موث

ارزیابی قابلیت سرویس دهی FFS چیست؟
همانگونــه کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد، بهتریــن روش 
مواجــه بــا عیــوب و تخریبــات حیــن بهــره بــرداری و یــا ســاخت، 
ــدد  ــی مج ــا و ارزیاب ــر روی آن ه ــق ب ــای دقی ــام ارزیابی ه انج
ــت.  ــا اس ــی آن ه ــی مکانیک ــظ یکپارچگ ــز در حف ــت تجهی قابلی

ــتاندارد  ــود، اس ــتورالعمل موج ــتاندارد و دس ــن اس ــان چندی از می
API579 بــه علــت اعتبــار موسســه، دربرگیــری بســیاری از 
تخریبــات )همچــون کاهــش ضخامــت، تــرک خوردگــی، 
ــز  ــوع تجهی ــت در ن آســیب های مکانیکــی و…(، عــدم محدودی
یــا مــاده ســاخت تجهیــز و همچنیــن قابلیــت ارائــه عمــر باقیمانده 
ــتانداردهایی  ــالف اس ــر خ ــات )ب ــواع تخریب ــیاری از ان ــرای بس ب
همچــون ASME B31G, DNV RP F101( از مقبولیــت و کارایــی 
ــذا  ــوردار اســت و ل ــای FFS برخ ــی در خصــوص ارزیابی ه فراوان
ــتاندارد  ــن اس ــای ای ــر توانایی ه ــز ب ــده تمرک ــه ش ــب ارائ در مطل
می باشــد. مطابــق دســتورالعمل کلــی ایــن اســتاندارد، ارزیابی هــای 
ــل انجــام هســتند.  قابلیــت ســرویس دهــی در ســه ســطح قاب

ــت  ــز قابلی ــده تجهی ــام ش ــبات انج ــق محاس ــه مطاب درصورتیک
ــطح  ــوان س ــگاه می ت ــد آن ــته باش ــرایط کاری را نداش ــل ش تحم
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 
ــام  ــل انج ــر مراح ــکل زی ــرار داد. ش ــتور کار ق ــز را در دس تجهی
ارزیابی هــای قابلیــت ســرویس دهــی FFS را بر اســاس اســتاندارد 
ــن  ــی انجــام ای ــت کل ــد در حال ــد. هرچن API579 نشــان می ده
 FFS ــر ارزیابی هــای مراحــل، عمومــا بخش هــای تفکیــک ناپذی
بــدون در نظــر گرفتــن دســتورالعمل یــا اســتاندارد آن نیــز هســتند.

ــق  ــی FFS مطاب ــرویس ده ــت س ــی قابلی ــام ارزیاب ــرای انج ب
ــه  ــه دســتورالعمل های دیگــر، می بایســت ب ــن اســتاندارد و البت ای

ــل داشــت: ــر دسترســی کام ــات زی اطالع
اطالعات مربوط به مکانیزم تخریب

ــح  ــای FFS درک صحی ــام ارزیابی ه ــت انج ــدم در جه ــن ق اولی
مکانیــزم تخریــب و مراجعــه بــه قســمت مــورد نظــر در اســتاندارد 
ــا  ــا ی ــزم ه ــتاندارد، مکانی ــن اس ــق نســخه 2021 ای اســت. مطاب
ــن  ــط ای ــی توس ــت ارزیاب ــر قابلی ــب زی ــای تخری مورفولوژی ه

ــتاندارد را دارد. اس
ــای  ــتخراج داده ه ــش و اس ــی/ آزمای ــام بازرس انج

ــب تخری
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ــش،  ــر بخ ــده در ه ــه ش ــل ارائ ــتورالعمل ها و مراح ــق دس مطاب
اطالعــات مشــخصی جهــت انجــام ارزیابــی مورد نیــاز وجــود دارد. 
دقــت و حجــم مــورد نیــاز ایــن داده هــا عمومــا بــا افزایــش ســطح 
ارزیابــی افزایــش می یابــد. بــه عنــوان مثــال، شــکل زیــر نحــوه 
ثبــت اطالعــات ضخامــت ســنجی جهــت ارزیابــی یــک مخــزن 

ــی نشــان می دهــد. ــرای خوردگــی عموم اســتوانه ای را ب

دسترسی به اطالعات طراحی و بهره برداری
ــی  ــاز جهــت انجــام ارزیاب ــورد نی ــات م ســومین دســته از اطالع
قابلیــت ســرویس دهــی FFS اطالعــات طراحــی همچــون مــاده 
ســاخت، تنــش تســلیم و اســتحکام نهایــی شکســت، چقرمگــی 
شکســت و… می باشــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن 
ــواد  ــای م ــناد و گواهینامه ه ــاس اس ــر اس ــد ب ــات می بای اطالع
ــی  ــد و در برخ ــترس باش ــاده در دس ــی م ــرایط عمل ــاخت و ش س
مــوارد اســتفاده از اعــداد موجــود در اســتانداردها بــه جــای اعــداد 
واقعــی و آزمایشــگاهی مــاده ســاخت، راهگشــای کار نخواهــد بود. 
ــی  ــی/ تعمیرات ــات عملیات ــودن اطالع ــترس ب ــن در دس همچنی
ــات  ــام عملی ــدم انج ــا ع ــام ی ــرات، انج ــابقه تعمی ــون س همچ
حرارتــی بعــد از جوشــکاری های تعمیراتــی، حداکثر/حداقــل دمــا و 
یــا فشــار کاری و مقایســه آن بــا مقادیــری چون MAWP بدســت 
آمــده از محاســبات، جهــت انجــام DERATING در صــورت نیــاز 

ــد. ــه می باش ــایان توج ش

استانداردهای انجام ارزیابی های FFS کدامند؟
اســتانداردها و دســتورالعمل های متفاوتــی بــرای ارزیابی هــای 
قابلیــت ســرویس دهــی وجــود دارد کــه در زیــر بــه اختصــار بــه 

ــود. ــاره می ش ــا اش ــک از آن ه هری
API579 استاندارد

خصوصیــت ویــژه ایــن اســتاندارد دربرگیــری طیــف گســترده ای 

ــاخت  ــال س ــت در متری ــدم محدودی ــب، ع ــای تخری از مکانیزم ه
و همچنیــن نــوع تجهیــز و ارائــه عمــر باقیمانــده بــرای بســیاری 
از مرفولوژی هــای تخریــب از جملــه انــواع خوردگــی اســت. 
ارزیابی هــا در ایــن اســتاندارد در ســه ســطح مقدماتــی تــا پیشــرفته 
ــر  ــرار زی ــه ق ــه اختصــار ب ــه ســطح ب ــن س ــوند. ای انجــام می ش

می باشــند:
ــرای اســتفاده بازرســان در ســایت و  ــن ســطح ب ــک: ای ســطح ی
ــل اطالعــات  ــه حداق ــری ســریع طراحــی شــده و ب ــم گی تصمی

ــد اســت. نیازمن
ســطح دو: ایــن ســطح بــرای مهندســان مجــرب طراحــی شــده 
اســت، هرچنــد در آن کمــاکان محاســبات اطالعــات مــورد نیــاز 

ــد. ــاده می باش س
ســطح ســه: ایــن ســطح بــرای متخصصــان بــا ســابقه کار و دانش 
گســترده در خصــوص ارزیابی هــای FFS طراحــی شــده اســت و 
نیازمنــد اطالعــات بســیار و آنالیزهــای نــرم افــزاری و کامپیوتــری 

ــد. می باش
در خصــوص ســطوح ارزیابــی، در تمامــی روش هــا ذکــر ایــن نکته 
ــر از  ــر ســخت گیرانه ت ــه ســطوح پایین ت ــت اســت ک ــز اهمی حائ
ــطوح  ــی در س ــه عیب ــن چنانچ ــند. بنابرای ــر می باش ــطوح باالت س
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 
ــزان محافظــه کاری محاســبات  ــی و می ــی، ســهولت ارزیاب ارزیاب
ــذا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در  همزمــان کاهــش یافتــه و ل

ســطح باالتــر همــان عیــب مــورد تاییــد قــرار گیــرد.
BS7910 استاندارد

ایــن اســتاندارد جهــت ارزیابــی عیــوب در ســازه های فلــزی و در 
ــده  ــی ش ــت و گاز، طراح ــر از نف ــترده ای، فرات ــری گس ــازه کارب ب
اســت. از منظــر مکانیزم هــا و مورفولوژی هــای تخریــب پوشــش 

داده شــده، می تــوان گفــت اســتاندارد BS7910 گســتردگی 
ــبی از  ــبتا مناس ــازه نس ــد ب ــدارد، هرچن ــتاندارد API 579 را ن اس
تخریبــات را پوشــش می دهــد. هماننــد روش API در اینجــا نیــز 
محدودیت هــای اندکــی در خصــوص متریــال و تجهیــزات وجــود 
دارد. در حالــت کلــی ارزیابی هــای شکســت در ایــن اســتاندارد در 
ســه ســطح انجــام شــده اســت کــه ســطح اول ســاده ترین و در 
عیــن حــال محافظه کارتریــن دســتورالعمل ارزیابی را دارد و ســطح 
ــی را در  ــتورالعمل های ارزیاب ــن دس ــن و واقع بینانه تری 3 دقیق تری
بــر می گیــرد. در مقایســه بــا اســتاندارد API می تــوان گفــت کــه 
اســتاندارد BS7910 در هــر ســطح بــرای مهندســان و متخصصان 

بــا تجربــه در حــوزه FFS طراحــی شــده اســت.
G.ASME B31 استاندارد

ــی  ــی و موضع ــی عموم ــی خوردگ ــت ارزیاب ــتاندارد جه ــن اس ای
 ،Scope ــق بخــش ــه طراحــی شــده اســت. مطاب خطــوط لول
ایــن اســتاندارد قابلیــت اعمــال بــر تمامی خطــوط لولــه و پایپینگ 
ــتانداردهای ASME B31 را دارا  ــه اس ــال زیرمجموع ــوط انتق خط
می باشــد. از جملــه محدودیت هــای جــدی ایــن روش مــی تــوان 
بــه عــدم دخالــت ســرعت خوردگــی در محاســبات اشــاره نمــود. 

در ایــن اســتاندارد، ارزیابــی در چهــار ســطح 0 تــا 3 و بــا ترتیــب 
ــراه  ــا هم ــه کاری آن ه ــش محافظ ــبات و کاه ــش محاس افزای

می باشــد.
DNV RP F101 استاندارد

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 می بایســت تمهیداتــی لحــاظ گــردد کــه خوردگی هــای 
ــه  ــد ب ــن مت ــه در ای ــکار رفت ــای ب ــد. روش ه ــف گردن ــی متوق آت
عنــوان مرجــع در بخش هــای مربوطــه در اســتاندارد BS7910 نیــز 

ــده اند. ــتفاده ش اس
همانگونــه کــه اجمــاال بررســی شــد، ارزیابــی قابلیــت ســرویس 
ــزار و  ــرم اف ــی، ن ــش فن دهــی FFS مجموعــه گســترده ای از دان
تجربیــات عملیاتــی و میدانــی را مطالبــه می نمایــد، بــه طوریکه در 
صــورت فقــدان یکــی از ایــن عوامــل نتایــج بدســت آمــده از ایــن 

ارزیابی هــا بــه شــدت در معــرض تردیــد قــرار خواهــد گرفــت.
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بــه عنــوان یــک قانــون کلــی می تــوان گفــت کــه ۹۰٪ خطــرات در 
فرایندهــای نفــت، گاز و پتروشــیمی در ۱۰٪ تجهیــزات آن هــا نهفتــه 
اســت و لــذا شناســایی دقیــق ایــن تجهیــزات بــرای مدیــران و مالــکان 

ــت شــایانی برخــوردار اســت. ــا از اهمی مجتمع ه
از منظــر نخســت، بــا شناســایی ایــن تجهیــزات پرخطــر، فعالیت هــای 
بازرســی و نگهــداری و تعمیــرات بیشــتر بــر روی آن هــا متمرکــز شــده 
ــرای ســایر تجهیــزات )۹۰٪ کــم خطــر( کاهــش  و ایــن فعالیت هــا ب
ــل توجــه هزینه هــای مســتقیم و  ــد کــه نتیجــه آن کاهــش قاب می یاب
ــرات می باشــد. منظــور از هزینه هــای  ــر مســتقیم نگهــداری و تعمی غی
مســتقیم هزینه هــای مربــوط بــه تامیــن تجهیــزات مــواد و پرســنل الزم 
ــای  ــد. هزینه ه ــداری می باش ــی/تعمیرات و نگه ــام بازرس ــرای انج ب
غیــر مســتقیم می توانــد طیــف گســترده ای را در بــر گیــرد، امــا یکــی 
ــی از  ــد ناش ــش تولی ــث عدم/کاه ــا، مبح ــن هزینه ه ــن ای از مهم تری
ــر  ــن براب ــا چندی ــی عموم ــن هزینه های ــه چنی ــرات اســت ک دوره تعمی

ــد. ــتقیم می باش ــای مس هزینه ه
دومیــن دلیــل اهیمــت شــناخت تجهیــزات پــر خطــر، بحــث کاهــش 
ــق  ــر دقی ــی و غی ــر فن ــام غی ــه انج ــد ک ــک می باش ــت ریس و مدیری
آن عمومــا هزینه هــای کالنــی را بــرای صاحبــان صنایــع ایجــاد 
می نمایــد. در نقطــه مقابــل امــا بــا شناســایی دقیــق خطــر شــاید بتــوان 
ــش  ــک پوش ــال ی ــا اعم ــال ب ــوان مث ــه عن ــن )ب ــای پایی ــا هزینه ه ب
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 بهینه ســازی 
بازه هــای تعمیــرات اساســی ســاالنه بــر اســاس آنالیــز ریســک امــکان 
 )Business Interruption( کاهش/توقــف تولیــد ناشــی از خرابی هــا

ــد. ــادی کاهــش می یاب ــدار زی ــه مق ب

بازرســی مبتنــی بــر ریســک )RBI( فرآینــدی اســت کــه در آن مقــدار 
خطــر تجهیــزات مشــخص شــده و امکانــات بازرســی بــر ایــن تجهیزات 
ــوان حاصــل  ــه عن ــی ب ــوم خطــر از منظــر فن ــود. مفه ــز می ش متمرک
ــه  ــال شکســت در نتیجــه شکســت شــناخته می شــود ک ضــرب احتم
در آن بخــش احتمــال تخریــب معطــوف بــه مکانیزم هــای تخریــب و 
خوردگــی بــوده و بخــش نتایــج تخریــب پارامتــری از مــواد شــیمیایی 
درون تجهیــز و انــواع حــوادث ناشــی از آن همچــون انفجــار، نشــت مواد 

ــد. ــی آن می باش ــای تعمیرات ــد و هزینه ه ــف تولی ســمی، توق
 Risk= Probability Of Failure )POF( * Consequence Of

)Failure )COF
کیفــی  روش  ســه  بــه   (RBI( ریســک  بــر  مبتنــی  بازرســی 
Semi-( ــی ــه کم ــی )Quantitative) و نیم )Qualitative(، کم

ــب  ــا و معای ــک مزای ــر ی ــه ه ــوده ک ــل انجــام ب Quantitative) قاب
خــود را دارا می باشــند.

در ایــن روش بــا شناســایی دقیــق مکانیزم هــای تخریــب فعــال و شــدت 
آن هــا و همچنیــن محاســبه نتایــج حاصــل از نشــت احتمالــی، تجهیزات 

ــود از  ــع موج ــترین مناب ــده و بیش ــدی ش ــایی و رتبه بن ــر شناس پرخط
ــر  ــد ب ــه ای هدفمن ــه گون ــی و ایمنــی ب ــع بازرســی، تعمیرات ــه مناب جمل

ــد. ــاص می یاب ــا اختص آن ه
از منظــر بازرســی عــالوه بــر تمرکــز منابــع بازرســی بــر تجهیــزات بــا 
ــه مشــخص شــدن مکانیزم هــای  ــا توجــه ب بیشــترین مقــدار خطــر، ب
ــی،  ــه بازرس ــی بهین ــای زمان ــا، بازه ه ــدت آن ه ــال و ش ــی فع خراب
روش هــای موثــر و نویــن بــر شناســایی مکانیزم هــا نیــز تعییــن 
ــر  ــزات از منظ ــاس تجهی ــای حس ــد محل ه ــه بع ــردد. در مرحل می گ
ــوند. ــن می ش ــوط معی ــه های مرب ــر روی نقش ــایی و ب ــب شناس تخری

ــتورالعمل  ــک دس ــای ریس ــر مبن ــی ب ــام بازرس ــر انج ــی دیگ خروج
کاهــش خطــر شــامل ارائــه پیشــنهادهای انتخــاب مــواد و یــا تزریــق 
بازدارنده هــای خوردگــی بــرای کاهــش شــدت تخریــب، اصــالح 
سیســتم پایــش خوردگــی و پارامترهــای فراینــدی جهــت پایــش موثرتر 
ــا راهکارهایــی جهــت اصــالح تجهیــزات هشــداردهنده  تجهیــزات و ی

ــد. ــز می باش ــدی نی ــرات فراین ــا تغیی ــی و ی ــزات ایمن ــت، تجهی نش

ــی ریســک،  ــاس ارزیاب ــر اس ــر ریســک، ب ــی ب سیســتم بازرســی مبتن
ــن  ــام ای ــح انج ــی صحی ــل زمان ــب و فواص ــی مناس ــای بازرس روش ه
ــای  ــر مبن ــدون اســتفاده از بازرســی ب ــا را پیشــنهاد می دهــد. ب روش ه
ــر کــردن  ــا اســتفاده از روش هــای ســنتی بازرســی، کوتاه ت ریســک و ب
فاصلــه زمانــی بازرســی ها، در ابتــدا میــزان ریســک را کاهــش می دهــد. 
ولــی در صورتــی کــه فاصلــه زمانــی بازرســی ها بیــش از حــد کــم شــود، 
ــی انجــام بازرســی بیشــتر  ــد؛ یعن ــش یاب ممکــن اســت ریســک افزای
همیشــه بــه معنــای کاهــش ریســک نیســت. بلکــه رخ دادن مــواردی 
ــز در  ــه تجهی ــی کــه ب ــا حتــی صدمات ــروز اشــتباه و ی ــد امــکان ب مانن
ــه  ــی ک ــی های تهاجم ــژه در بازرس ــد )به وی ــی وارد می آی ــان بازرس زم

ــک  ــد ریس ــت(، می توان ــز اس ــمت هایی از تجهی ــردن قس ــد بازک نیازمن
ــی  ــتقرار روش بازرس ــس از اس ــت و پ ــد. در نهای ــش ده ــز افزای را نی
ــی  ــه صفــر نخواهــد رســید، ول ــر ریســک )RBI) ریســک ب مبتنــی ب
ریســک باقی مانــده، عمدتــاً در حــد ریســک های ناشــی از خرابی هــای 
ــا  ــی ی ــوادث طبیع ــر ح ــاًل در اث ــز )مث ــارج از تجهی ــده از خ تحمیل ش

خرابــی ســایر تجهیــزات( خواهــد بــود.

بازرسی مبتنی بر ریسک )RBI) چیست؟
بازرســی بــر مبنــای ریســک نســل ســوم، بــه ترتیــب بعــد از بازرســی بر 
اســاس زمــان )Time-Based Inspection) و بازرســی بــر مبنــای 
ــن نســل  ــت )Condition-Based Inspection) و نوین تری وضعی
برنامه ریــزی بازرســی تجهیــزات در صنایــع و بویــژه صنعــت نفــت، گاز 
و پتروشــیمی می باشــد؛ کــه البتــه پیچیدگی هایــی را در برنامه ریــزی و 
مدیریــت ایــن خانــواده از بازرســی ها ایجــاد می نمایــد و طبیعتــا اســتفاده 
از متدولــوژی ســاختاریافته معتبــر و ابزارهــای نــرم افــزاری معتبــری را 
طلــب می نمایــد. 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 می باشــد. 
ــج شکســت  ــا احتمــال و نتای ــاط ب ــی کیفــی، قضــاوت در ارتب در ارزیاب
 )Subject Matter Expert( عمدتا توســط متخصصیــن هــر بخــش
انجــام می شــود. بــه عنــوان مثــال بــازه ای بیــن 1 تــا 10 بــرای احتمــال 
 SME و نتایــج شکســت در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن اعــداد توســط
بــه هــر تجهیــز تخصیــص می یابــد و مقــدار ریســک متعاقبــا محاســبه 
ــج در  ــوده و نتای ــق ب ــر دقی ــی غی ــه روش ــی اگرچ ــود. روش کیف می ش
آن کامــال وابســته بــه نظــر شــخصی SME می باشــد، امــا راهــکاری 

ــر  ــزات غی ــازی تجهی ــه و جداس ــری اولی ــرای غربالگ ــر ب ــیار موث بس
ــا  ــی ی ــه روش کم ــر ب ــای دقیق ت ــام ارزیابی ه ــت انج ــروری جه ض

نیمــه کمــی می باشــد.
در روش کمــی هریــک از دو مرحلــه ارزیابــی احتمــال و نتیجــه تخریــب 
ــورت  ــخص ص ــتاندارد و مش ــده ، اس ــدی ش ــی فرمول بن ــط روش توس
پذیرفتــه و نتایــج در قالــب اعــداد و رقــم ارائــه می شــوند. 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 می باشــد. یکــی از رایج تریــن روش هــای ارائــه ریســک 
بــه صــورت کیفــی دســته بندی مقادیــر احتمــال و نتیجــه تخریــب در 
دســته هایی بــا حــد باالیــی و پایینــی مشــخص و در نهایــت تخصیــص 

ــه آن هــا می باشــد. مقادیــر کمــی ب
ــای  ــر مبن ــی در خصــوص بازرســی ب ــه توضیحــات عموم ــس از ارائ پ
ــل  ــه مراح ــر ب ــی دقیق ت ــه نگاه ــت ک ــت آن اس ــون نوب ــک اکن ریس

ــه شــود. ــا نیمــه کمــی انداخت ــت کمــی و ی ــروژه در حال انجــام پ
POF ارزیابی احتمال وقوع خرابی

انجام این مهم خود نیازمند مراحل زیر است:
تعیین مکانیزم های تخریب و تعیین لوپ های خوردگی

ــون  ــزات، همچ ــاخت تجهی ــواد س ــی م ــس از بررس ــه پ ــن مرحل در ای
ــواع  ــوع آن هــا، ان ــن ن ــزن و تعیی ــگ ن ــاژی، زن ــی، آلی فوالدهــای کربن
آلیاژهــای غیــر آهنــی و ســوپر آلیاژهــا، و همچنیــن ترکیــب ســیاالت 
موجــود در تجهیــزات و… مکانیزم هــای تخریــب مشــخص می شــوند. 
ــای  ــن مکانیزم ه ــتانداردهای تعیی ــدارک و اس ــن م ــه مهم تری از جمل
 ,581 API,945 API ,581 API ,571 API تخریــب می تــوان بــه
 WRC ,ASME PCC3,DNVGL-RP-G101 ,NACE MR0175
WRC ,489 WRC,488 490 و همچنیــن کتاب هــای مرجعــی 

 بازرسی مبتنی
 )RBI) بر ریسک

چیست؟
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ــود. ــاره نم ــره اش ــون 13A ,13 ASM VOL و غی همچ
ــن  ــه تعیی ــت ب ــب نوب ــای تخری ــدن مکانیزم ه ــخص ش ــس از مش پ
 ،570 API لوپ هــای خوردگــی اســت. مطابــق تعریــف ارائــه شــده در
ــه از  ــزات اســت ک ــا تجهی ــا و ی ــه ای از لوله ه ــی مجموع ــوپ خوردگ ل
ــر  ــند، ه ــا یکســان باش ــب عین ــای تخری ــدی و مکانیزم ه منظــر فراین
ــاوت  ــف متف ــق مختل ــد در مناط ــب می توان ــن تخری ــدت ای ــد ش چن
ــن  ــا، ای ــود در لوپ ه ــزات و خطــوط موج ــن تجهی ــس از تعیی ــد. پ باش
ــخص  ــه های P&ID و PFD مش ــر روی نقش ــت ب ــا می بایس لوپ ه
ــوط  ــته بندی خط ــی، دس ــای خوردگ ــکیل لوپ ه ــدف از تش ــوند. ه ش
ــام  ــهولت انج ــن س ــا ضم ــوده ت ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــزات ب و تجهی
ــر و  ــا راحت ت ــرای آن ه ــی ب ــتورالعمل های بازرس ــه دس ــا، ارائ ارزیابی ه

موثرتــر شــود.
انجام محاسبات الزم و محاسبه احتمال تخریب

ــی و احتمــال وقــوع  در گام بعــد می بایســت شــدت مکانیزم هــای خراب
تخریــب محاســبه شــود. بــرای انجــام ایــن مرحلــه، در دســترس بــودن 
ــار و…،  ــا، فش ــز ، دم ــی تجهی ــرایط عملیات ــون ش ــی همچ اطالعات
ــل  ــت اســمی، حداق ــز همچــون ضخام ــاخت تجهی ــق س ــرایط دقی ش
ضخامــت مــورد نیــاز، اعمــال و یــا عــدم اعمــال عملیــات حرارتــی در 
زمــان ســاخت و یــا تعمیــرات، مقــدار و کیفیــت بازرســی های پیشــین 
ــه  ــن مرحل ــج ای ــال نتای ــن ح ــد. در عی ــی می باش ــدی و… الزام فراین
حســب آنکــه از چه روش و رویکردی در انجام محاســبات اســتفاده شــود 
می توانــد متفــاوت باشــد. بــه عنــوان مثــال در شــرایط یکســان اعــداد 
ــت  ــداد بدس ــد از اع ــده از روش DNV-RP-G101 می توان ــت آم بدس
آمــده از روش API581 متفــاوت باشــد. نکتــه مهــم دیگــر اینکــه تمامی 
مکانیزم هــای تخریــب در اســتانداردهای موجــود ارزیابی ریســک قابلیت 
ــتانداردی  ــه اس ــال در حالیک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــبه شــدن را ندارن محاس
همچــون NACE MR0175 بــازه بســیار گســترده ای از فلــزات از 
فوالدهــای کربنــی تــا ســوپرآلیاژها را مســتعد مکانیــزم ترک خــوردن در 
محیــط تــرش می دانــد، هــر دو روش DNV و API محاســبات مذکــور 

ــد. ــه می دهن ــاژ ارائ ــرای فوالدهــای کربنــی و کــم آلی ــا ب را صرف
COF نتیجه تخریب

پــس از انجــام ارزیابی هــای POF نوبــت بــه انجــام ارزیابی هــای نتایــج 
تخریــب فــرا می رســد. نتیجــه خرابــی عمومــا از منظــر یــک یــا ترکیبی 
ــب  ــت در قال ــد و در نهای ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــر م ــوارد زی از م
اعــدادی همچــون مســاحت تحــت تاثیــر )Area based) و/یــا هزینه 

ــد: ــه می گردن ــی )Financial Based) ارائ مال
تخریب تجهیز و تجهیزات مجاور

آسیب دیدن نیروی انسانی
توقف تولید

آسیب های محیط زیستی
محاسبات COF نیز بصورت کلی از مراحل زیر تشکیل شده اند:

بررسی سیال های فرایندی و دسته بندی آن ها
ــخص  ــتورالعمل های مش ــا دس ــود ب ــیال های موج ــه س ــن مرحل در ای
ــه  ــوان ب ــته بندی می ت ــم در دس ــوارد مه ــوند. از م ــته بندی می ش دس
ــید و  ــی، اس ــون هیدروکربن ــیال ها همچ ــن س ــکیل دهنده ای ــواد تش م
بــاز و… و همچنیــن مــواردی همچــون نقطــه جــوش، جــرم مولکولــی 

ــود. ــاره نم ــد، Flash Point و… اش برآین
(Inventory Groups( تعیین گروه های کاری

هــدف از ایــن ارزیابــی محاســبه حداکثــر ســیال موجــود جهــت نشــت 
ــه ای از  ــروه کاری مجموع ــک گ ــت. ی ــب اس ــوع تخری ــورت وق در ص
ــرا  ــرز )Boundary) ق ــن دو م ــه بی ــت ک ــی اس ــزات و خطوط تجهی
ــواع  ــه ان ــوان ب ــا می ت ــم در مرزه ــای مه ــه مثال ه ــد. از جمل گرفته ان

 Normally Closed Valve ، Emergency Shutdown
ــود. ــاره نم ــره اش ــا و غی Valve، PSV ه

انجام محاسبات الزم و محاسبه نتیجه خطر
ــی، محیطــی، سیســتم های  ــات عملیات ــا ورود اطالع ــد ب ــه بع در مرحل
شناســایی و محدودســازی )Detection & Isolation)، دانســیته 
ــب  ــه تخری ــر نتیج ــطح و… مقادی ــد س ــنل در واح ــزات و پرس تجهی

مشــخص می شــود.
ــر  ــبات POF و COF و مشــخص شــدن مقادی ــس از انجــام محاس پ
ریســک می بایــد حــد تحمــل خطــر  )Risk Target) توســط مالــک 
ــا رســیدن  ــه کمــک آن زمــان الزم ت ــا ب تجهیــزات مشــخص شــود ت
ــازه  ــا ب ــه همان ــک ک ــل ریس ــد تحم ــه ح ــده ب ــبه ش ــک محاس ریس

ــدی اســت، مشــخص شــود. بازرســی بع
Inspection Planning برنامه ریزی بازرسی

ــخص  ــتورالعمل های مش ــن دس ــی تدوی ــزی بازرس ــور از برنامه ری منظ
ــر اســاس مقــدار ریســک و مکانیزم هــای  ــزات مختلــف ب ــرای تجهی ب

تخریــب آن هــا اســت.
یــک برنامــه بازرســی کامــل ضروریســت کــه حــاوی اطالعــات زیــر 

بــرای تجهیــزات باشــد.
کدام تجهیزات می باید بازرسی شوند؟

ــر اســاس  ــزات ب ــدی تجهی ــع همــان رتبه بن ــن ســوال در واق پاســخ ای
میــزان خطــر آن هــا 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 
می آیــد بطوریکــه بــا رســیدن ریســک محاســبه شــده بــه مقــدار قابــل 

تحمــل خــط زمــان بازرســی فــرا می رســد.
روش بازرسی مناسب چیست؟

پاســخ بــه ایــن ســوال نیازمنــد بررســی مکانیزم هــای تخریــب هــر لوپ 
خوردگــی، داشــتن اطالعــات تخصصــی در خصــوص انــواع روش هــای 
بازرســی موثــر بــر هــر مکانیــزم و توانایــی و دقــت آن هــا در تشــخیص 

تخریــب و… اســت.
محل دقیق و وسعت بازرسی هر تجهیز چیست؟

 Examination ایــن مناطــق کــه در اصطــالح اســتانداردی بــه عنــوان
Condition Monitoring Location   CML( و )Point(a )EP(a

ــای  ــا مکانیزم ه ــه در آن ه ــتند ک ــی هس ــوند مناطق ــناخته می ش a( ش
تخریــب مختلــف بیشــترین احتمــال و یــا شــدت وقــوع را دارنــد. ایــن 
ــکال  ــه های مکانی ــر روی نقش ــق ب ــورت دقی ــه ص ــد ب ــق می بای مناط
ایزومتریــک و  تجهیــز )Mechanical Drawing) و نقشــه های 
ــزان  ــی و می ــت )Isometric or As-Built Drawing( جانمای ازبیل

ــن شــود. ــا تعیی پوشــش دهی آن ه

Risk Mitigation تدوین دستورالعمل کاهش خطر
تدویــن دســتورالعمل کاهــش خطــر یکــی از مهم تریــن خروجی هــای 
پــروژه بازرســی بــر مبنــای ریســک بــوده کــه عــالوه بــر برنامه بازرســی 
می بایســت تهیــه شــود. قابــل توضیــح اینکــه خطــر بــاالی تجهیــزات 
 POF-Driven( و دارایی هــا می توانــد ناشــی از احتمــال خرابــی
Risk) و/یــا نتیجــه خرابــی )COF-Driven Risk) باشــد. بــا توجــه 
ــای  ــر آن در شناســایی و شــدت مکانیزم ه ــت بازرســی و تاثی ــه ماهی ب
ــز  ــه ریســک تجهی ــوده ک ــی ســودمند ب ــی، انجــام بازرســی زمان خراب
ــد  ــن صــورت انجــام آن عمــال فاق ــر ای ناشــی از POF باشــد و در غی
 COF ــی از ــک ناش ــا ریس ــزات ب ــوص تجهی ــد. در خص ــره می باش به

ــد  ــاال می بای ــک ب ــزات دارای ریس ــه تجهی ــر کلی ــت کلی ت و در حال
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 اصــالح پوشــش 
و…

ــق  ــا اصــالح تزری ــق و ی ــی در خصــوص تزری پیشــنهادها و راهکارهای
بازدارنده هــای خوردگــی

پیشــنهادها و راهکارهایــی بــرای ایجــاد و یــا اصــالح ابزارهــای پایــش 
ــرداری ــا پایــش پارامترهــای مهــم بهره ب خوردگــی و ی

ــتم های  ــالح سیس ــا اص ــاد و ی ــرای ایج ــی ب ــنهادها و راهکارهای پیش
ــت ــازی نش ــایی و محدودس شناس

ــای کاری همچــون  ــی جهــت اصــالح گروه ه پیشــنهادها و راهکارهای
افــزودن ولوهــای اضطــراری و … جهــت کاهــش حجــم نشــت

)RBI( مزایای استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک
ــی  ــی مبتن ــرد بازرس ــب از رویک ــری مناس ــح و بهره گی ــتقرار صحی اس
ــزات  ــژه در ســازمان هایی کــه دارای تجهی ــه وی ــر ریســک )RBI)، ب ب
ــه همــراه خواهــد  ــی ب ــای گوناگون در معــرض خوردگــی هســتند، مزای
ــمرد: ــر برش ــرح زی ــه ش ــوان ب ــوارد را می ت ــن م ــن ای ــت. مهم تری داش

افزایش قابلیت اطمینان و یکپارچگی )integrity) دارایی ها
براورده سازی الزامات استانداردهای بین المللی

افزایش سطح ایمنی در سطح سازمان
تطابق بیشتر با مقررات زیست  محیطی و آلودگی های کمتر

کاهــش ریســک عــدم پوشــش تجهیــزات توســط رویکردهــای قابلیــت 
)RBI و RCM اطمینــان )در صــورت اســتفاده ترکیبــی از

ــر  ــه در اث ــر نشــت محصــوالت و چ ــه در اث ــواد، چ ــالف م کاهــش ات
خوردگــی دارایی هــا

POF-( ــی ــال خراب ــی از احتم ــک ناش ــا ریس ــزات ب ــک تجهی تفکی
ــا تجهیــزات دارای ریســک ناشــی از نتیجــه خرابــی  Driven Risk( ب

)COF-Driven Risk(
کاهش هزینه های بازرسی تجهیزات
کاهش هزینه های تعمیراتی دارایی ها
افزایش بهره برداری پایدار از دارایی ها

در صــورت اســتقرار صحیــح سیســتم مدیریــت خوردگــی کــه مهم ترین 
ــوان  ــت، می ت ــک )RBI( اس ــر ریس ــی ب ــی مبتن ــزار آن روش بازرس اب
ــان،  ــت اطمین ــی دار در قابلی ــش معن ــن افزای ــه ضم ــت ک ــار داش انتظ
ــزات  ــرات تجهی ــداری و تعمی ــای نگه دســت کم ده درصــد در هزینه ه

ــود. ــی ش صرفه جوی

RBI استاداردها و مراجع مرتبط با
ــر  ــی ب ــای بازرس ــی و قابلیت ه ــی عموم ــرای معرف ــر ب ــال حاض در ح
مبنــای ریســک API580 و ASME PCC3 دو ســند بســیار شــناخته 
شــده هســتند. از منظــر روش اجرایــی و انجام محاســبات اســتانداردهای 
ــرای انجــام بازرســی  ــب ب ــه ترتی API581 و DNVGL-RP-G101 ب
ــکی و  ــر روی خش ــای ب ــرای مجتمع ه ــک )RBI( ب ــر ریس ــی ب مبتن
ــد  ــد، هــر چن ــی اســتخراج نفــت و گاز توســعه یافته ان ســکوهای دریای
در هــر دو اســتاندارد قیــد شــده کــه بــا در نظــر داشــتن تمهیــدات الزم، 
آن روش هــا بــرای پروژه هــای فراســاحلی و ســاحلی نیــز قابــل تعمیــم 

می باشــند.
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روش هــای نویــن بازرســی تجهیــزات در کنــار روش های پیشــرفته 
ــا خوردگــی در صنایــع مختلــف و از جملــه نفــت، گاز و  مقابلــه ب
پتروشــیمی امــکان پایــش، ارزیابــی و کاهــش شــدت خوردگــی را 
بــرای صاحبــان ایــن صنایــع فراهــم کــرده اســت. از ســوی دیگــر 
امــا، حتــی بــا اســتفاده از کامل تریــن روش هــا نیــز امــکان صفــر 
کــردن خطــر خوردگــی وجــود نــدارد و لــذا در خصــوص ســازه ها 
و تجهیــزات حســاس، اســتفاده ســودمند از مــوارد مذکــور نیازمنــد 

 Corrosion Management( یــک سیســتم مدیریــت خوردگــی
System) فعــال و پویــا بــوده کــه در آن عمــر بهــره وری سیســتم 
تــا حــد ممکــن افزایــش و خطــرات ایمنــی و محیــط زیســتی بــه 
کمتریــن مقــدار کاهــش یافتــه اســت و بنابرایــن قابلیــت اطمینان 

فرایندهــای حســاس بهبــود می یابــد.
یــک سیســتم مدیریــت خوردگــی CMS کــه گاهــی بــه آن برنامه 
ــی  ــت کل ــه می شــود، در حال ــز گفت ــت خوردگــی CMP نی مدیری

 سیستم مدیریت
خوردگی

ــا و  ــی از روش ه ــدون و مکتوب ــه م ــه مجموع ــی ب ــت خوردگ مدیری
ــرا  ــزی، اج ــا برنامه ری ــدف آن ه ــه ه ــود ک ــه می ش ــی گفت فرایندهای
ــی  ــر خوردگ ــت خط ــتم در مدیری ــی سیس ــتمر توانای ــود مس و بهب
ــی و آتــی سیســتم اســت. خوردگــی و تخریــب  ــزات فعل ــرای تجهی ب
تجهیــزات، فراینــدی غیــر قابــل اجتنــاب اســت امــا تاثیــر مدیریــت 
ــل  ــر قاب ــر غی ــز ام ــب نی ــاد تخری ــدت و ابع ــرل ش ــی در کنت خوردگ
ــد  ــت خطــر خوردگــی نیازمن ــرل و مدیری ــکاری بنظــر می رســد. کنت ان
دیــد درســتی از احتمــال تخریــب و شــدت تخریــب متعاقــب دارد و لــذا 
ــن  ــادل بی ــی در خصــوص تع ــی دقیق ــد ارزیاب ــی می بای از منظــر منطق

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج ــا و فایده ه هزینه ه

دارای دو هــدف عمــده اســت: هــدف اول بهینه ســازی برنامه هــای 
ــای  ــردن )minimize) هزینه ه ــه ک ــی و کمین ــرل خوردگ کنت
کنتــرل خورگــی طــی عمــر بهــره بــرداری و هــدف دوم بــرآوره 
کــردن اهــداف و اســتانداردهای ایمنــی و محیــط زیســتی. بــرای 
ــی  ــت خوردگ ــتم مدیری ــک سیس ــی ی ــن اهداف ــه چنی ــل ب نی

ــد: ــر باش ــای زی ــامل بخش ه ــد ش می بای
برنامــه ای بــرای تعییــن و تخمیــن عمــر کاربــری مطلــوب تجهیز: 
جهــت تعییــن عمــر کاربــری تجهیــز یکــی از روش هــای مــورد 
قابلیــت  ارزیابی هــای  انجــام  قبــول در ســطح بین المللــی، 
ســرویس دهــی FFS اســت. در ایــن روش بــا تشــخیص مکانیــزم 
تخریــب و انجــام بازرســی های مرتبــط در خصــوص آســیب وارد 
ــخص  ــد مش ــی بع ــا دوره بازرس ــده و متعاقب ــر باقیمان ــده، عم ش

می شــود.
روش هــا و دســتورالعمل هایی بــرای مقابلــه بــا خوردگــی: تهیــه و 
اعمــال روش هــا و دســتورالعمل های مقابلــه بــا خوردگــی ارتبــاط 
تنگاتنگــی بــا شناســایی درســت مکانیزم هــای تخریــب، ارزیابــی 
شــدت پیشــروی آن هــا 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 ارزیابی هــای IOW نیــز 
ــات  ــر تخریب ــر ب ــرل پارامترهــای موث ــوان در بررســی و کنت می ت

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 می آیــد.
استراتژی، اهداف و شیوه نامه های سازمان

 Key Performance( ــی ــی عملیات اســتفاده از ســنجه های حیات
Metrics) جهــت ارزیابــی ســودمندی و اصــالح برنامــه مدیریــت 

خوردگــی
دارای  می بایــد   Corrosion Management System یــک 
ــوده و  ــده ب ــف ش ــخص و تعری ــاختاری مش ــن، س ــداف روش اه

همچنیــن توانایــی برنامه ریــزی و اجــرای دســتورالعمل های 
ــا کنتــرل خوردگــی را دارا باشــد.  ــاز جهــت کاهــش و ی مــورد نی
چنیــن سیســتمی همچنین بایــد توانایــی چرخش اطالعــات درون 
ســازمان و همچنیــن قابلیــت گــزارش دهــی و همچنیــن ممیــزی 

ــج و دســتاوردها را دارا باشــد. نتای
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده می تــوان برداشــت نمــود کــه 
ــتراتژی و  ــک Corrosion Management System دارای اس ی

همچنیــن تاکتیک هــای کنتــرل و مدیریــت خوردگــی اســت.
ــرای  ــی را ب ــی، ابزارهای ــرل خوردگ ــت و کنت ــتراتژی مدیری اس
ــن  ــد. چنی ــان می کن ــی بی ــرل خوردگ ــداف کنت ــه اه ــیدن ب رس
اهدافــی شــامل کمینــه کــردن عمــر مفیــد کاربــری، نشــت مــواد 
ــز  ــری تجهی شــیمیایی و همچنیــن بهبــود و افزایــش عمــر کارب

اســت.
تاکتیک هــا و روش هــای مدیریــت و کنتــرل خوردگــی مربــوط بــه 
اجــرای بهینــه دســتورالعمل ها و ترتیــب اجــرای آن هــا در جهــت 

کنتــرل خوردگی سیســتم اســت.
در حقیقــت تاکتیک هــا روش هــای اجرایــی و عملیاتــی رســیدن به 
اهــداف تعییــن شــده در بخــش اســتراتژی را بــرای ســازمان فراهم 
می آورنــد. چنیــن اهدافــی می توانــد شــامل نــرخ خوردگــی قابــل 
قبــول، کنتــرل تــرک خــوردن و یــا حداکثــر زمان هــای تعمیراتــی 
قابــل قبول بــوده کــه عمومــا در کدها و اســتانداردهای مهندســی ، 
ــه  ــعه یافت ــازمان توس ــا درون س ــی و ی ــتورالعمل های عموم دس
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ــود  )General or in-house developed procedures)  موج
. 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 
ــه  ــرای آن هــا اســت، ب ــه دســتورالعمل مناســب ب خوردگــی و ارائ
گونــه ای کــه ضمــن افزایــش عمــر کاربــری تجهیــز، هزینه هــای 
ــی و  ــیده و ایمن ــل رس ــه حداق ــات ب ــی از تخریب ــرات ناش تعمی
بهره بــرداری پایــدار سیســتم نیــز مطابــق اهــداف ســازمان 

حداکثــر گــردد.
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی می ت ــن اهداف ــق چنی ــرای تحق ب
ــوده  ــتمر ب ــدی مس Corrosion Management System فراین
کــه بــا گذشــت زمــان و ارزیابی هــا و ممیزی هــای درون ســازمانی 
و برون ســازمانی اصــالح و به روزرســانی می گــردد. از ســوی 
دیگــر اجــرای کارآمــد سیســتم مدیریــت خوردگــی همچون ســایر 
سیســتم های مدیریتــی فراینــدی اســت کــه مســتلزم مشــارکت 
تمامــی افــراد دســت انــدرکار ســازمان از جمله پرســنل بهره بــردار، 

تعمیــرات و بازرســی، نیروهــای پیمانکار، مدیریت شــرکت و ســایر 
متخصصــان اســت. شــکل زیــر نمایــی شــماتیک از بخش هــای 
مختلــف فراینــد سیســتم Corrosion Management را نشــان 

می دهــد.
پــس از آشــنایی بــا مفاهیــم، تعاریــف و فلوچــارت عمومــی یــک 
ــر و  ــگاه دقیق ت ــد ن ــک می بای ــی، این ــت خوردگ ــتم مدیری سیس
ــن نحــوه  ــن سیســتم و همچنی ــه اجــزای مهــم ای ــری ب جزیی ت

تعامــل ایــن اجــزا بــا یکدیگــر داشــته باشــیم.
اجزای مهم یک سیستم مدیریت خوردگی عبارتند از:

تعریــف دقیــق خــط مشــی ها و اهــداف ســازمان از اجــرای 
Corrosion Management System

ــت  ــا سیســتم مدیری ــط ب ــق ســاختار ســازمانی مرتب ــف دقی تعری
ــل  ــوه تعام ــش و نح ــر بخ ــئولیت ه ــن مس ــی و همچنی خوردگ

ــا یکدیگــر ــا ب آن ه
ــا  ــن دســتورالعمل های مناســب و متناســب ب ــزی و تدوی برنامه ری

خطــرات خوردگــی و اجــرای آن هــا
پایــش عملکــرد و همچنیــن کارآیــی سیســتم مدیریــت خوردگــی 

بــا کنتــرل و ارزیابــی شــاخص های مهــم عملکــرد

ــا  ــی و مقایســه آن ب ــت خوردگ ــی سیســتم مدیری ــی کارآی ارزیاب
ــن شــده اهــداف تعیی

ــازمانی و  ــازمانی و بیرون س ــای دوره ای درون س ــام ممیزی ه انج
ــتی ها ــالح کاس اص

ــاط  ــن نحــوه ارتب ــان شــده و همچنی ــر بخش هــای بی شــکل زی
ــد. ــر را نشــان می ده ــا یکدیگ ــا ب آن ه

مزایــای اجــرای سیســتم مدیریــت خوردگــی 
چیســت؟

 corrosion یــک  موفــق  اجــرای  فوایــد  مهم تریــن  از 
management system می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

تطابــق بــا اســتانداردها و نیازمندی هــای ایمنــی، ســالمت و 
ــتی ــط زیس محی

کاهــش خطرهــای ایمنــی و محیــط زیســتی ناشــی از نشــت مواد 
ــب تجهیزات و تخری

افزایــش کابــری تجهیــزات و در نتیجــه افزایــش درآمدهــای مالی 
عه مجمو

کاهــش تعمیــرات خــارج از برنامــه و متعاقبــا کاهــش هزینه هــای 
بهــره بــرداری

)Deferred Costs( کاهش هزینه های معوق
بهینه سازی هزینه های کنترل خوردگی و بازرسی

منابــع و اســتانداردهای سیســتم مدیریــت خوردگــی 
کدامنــد؟

همانگونــه کــه در ایــن نوشــته مــورد بررســی قــرار گرفــت اجــرای 
ــمت های  ــا و قس ــامل بخش ه ــی ش ــت خوردگ ــتم مدیری سیس
گوناگونــی بــوده کــه هریــک متعاقبــا دارای اســتانداردهای مرتبــط 
ــه در  ــعه یافت ــندهای توس ــن س ــا از مهم تری ــتند ام ــود هس ــا خ ب
خصــوص اجــرای CMS می تــوان به ســند “دســتورالعمل مدیریت 
خوردگــی در فرایندهــای نفــت و گاز” توســعه یافته توســط انســیتو 

انــرژی انگلســتان اشــاره نمــود.
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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 
ــورت ”  ــه ص ــی ب ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــده، مدیری ــه ش ارائ
مجموعــه شــیوه ها و فعالیت هایــي منظــم و هماهنــگ کــه 
ــک ها و  ــا و ریس ــز هزینه ه ــا و نی ــق آن دارایي ه ــازمان از طری س
عملکــرد آن هــا را در طــي چرخــه عمــر دارایي هــا، با هــدف تحقق 
برنامــه اســتراتژیک ســازماني، بــه طــور بهینــه و پایــدار مدیریــت 
ــزو 55000  ــتاندارد ای ــس از آن در اس ــد. پ ــف ش ــد.” تعری مي کن
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــا عبــارت ” مجموعــه اقدامــات 
ــا”  ــی از دارایی ه ــازمان در ارزش آفرین ــگ س ــتا و هماهن هم راس
شــرح داده شــد. در هــر دو تعریــف مدیریــت دارایــی هــای فیزیکی 
ــطح  ــا )س ــازی ارزش ه ــرای بهینه س ــتا ب ــی هم راس ــه اقدامات ب
ــاس  ــر اس ــا( ب ــرد دارایی ه ــا و عملک ــک، هزینه ه ــوب ریس مطل
ــی،  ــارات مال ــرآورد انتظ ــان، ب ــت ذینفع ــازمانی )رضای ــداف س اه
توجــه بــه اصــول توســعه پایــدار( تاکیــد شــده اســت. بــه صــورت 
ــازمان،  ــداز س ــم ان ــداف و چش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــه، ب خالص
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی مجموعــه تصمیمــات، برنامه هــا 
و فعالیت هــای یکپارچــه در ســطوح مختلــف ســازمان و در طــول 

چرخــه عمــر یــک دارایــی فیزیکــی اســت.

چرا مدیریت دارایی های فیزیکی؟
ــار  ــت فش ــازمان ها تح ــران، س ــه ای ــان و از جمل ــی جه در تمام
ــرای افزایــش بهــره وری خــود هســتند. ریســک ها  ــی ب روز افزون
ــات  ــد و الزام ــور می کنن ــر روز ظه ــی ه ــای متنوع و فرصت ه
مدیریــت ســازمان متناســب ایــن ریســک ها و فرصت هــا در 
ــا  ــازمان های را ب ــل س ــن عوام ــه ای ــر اســت. مجموع ــال تغیی ح
ــن  ــه ای ــد. از جمل ــا رو در رو می کن ــی از چالش ه ــواع مختلف ان

ــرد: ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــا می ت چالش ه
افزایش تقاضا و متغیر بودن انتظارات مشتریان و سهام داران

ــی و  ــای ایمن ــات در حوزه ه ــتانداردها و الزام ــطح اس ــش س افزای
محیــط زیســت

تغییــرات فنــاوری و نیــاز بــه تغییــر مــداوم بــرای همــگام بــودن 
بــا تغییــرات

کمبود در نیروی انسانی متخصص و پویا
ــی و  ــای فن ــداوم توانمندی ه ــانی م ــوزش و به روزرس ــزوم آم ل

ــان سیســتمی کارکن
جهانــی شــدن هرچــه بیشــتر کســب و کارها و تاثیرپذیــری صنایــع 

از مناســبات بین المللــی
ــت  ــور، مدیری ــازمان های دارای مح ــرای س ــژه ب ــورت وی ــه ص ب
پویــا و بهینــه ایــن چالش هــا از اثــرات ســازماندهی یــک ســاختار 

ــی در خصــوص دارایی هــای فیزیکــی اســت. ــت متعال مدیری
اهداف مدیریت دارایی های فیزیکی

همانطــور کــه اشــاره شــد هــدف اصلــی در مدیریــت دارایــی های 
فیزیکــی، توانمندســازی ســازمان در رســیدن بــه اهــداف خــود بــا 
ــا  ــت. ارزش ه ــا اس ــن از دارایی ه ــره ور و ارزش آفری ــتفاده به اس
ــای آن  ــداف و راهبرده ــاس اه ــر اس ــف ب ــازمان های مختل در س

ســازمان و انتظــارات ذینفعــان اصلــی مشــخص می شــود. امــا بــه 
صــورت کلــی می تــوان اهــداف مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی 

در ســازمان های دارایــی محــور را بــه صــورت ذیــل برشــمرد:
ــهام،  ــان س ــتریان، صاحب ــان )مش ــدی ذی نفع ــش رضایتمن افزای

ــازمان ــی س ــرد کل ــدان و …) از عملک کارمن
افزایــش بهــره وری در  اســتفاده از ســرمایه ها و دارایی هــای 

ــازمان س
بهبــود عملکــرد در حوزه هــای اصلــی چــون قابلیــت اطمینــان و 

کاهــش اتالفــات
تصمیم گیری هــای  در  و شــفافیت  دقــت  کارایــی،  افزایــش 

ــازمان س
افزایــش عمــر اقتصــادی دارایــی هــای فیزیکــی ، در کنــار کاهش 

هزینه هــای چرخــه عمــر دارایــی هــای فیزیکــی
مدیریــت  در  ســازمان  فرصت هــای  و  ریســک ها  مدیریــت 

HSE ،عملکــرد عملیاتــی، مالــی
مشــخص شــدن ســطح مطلــوب خدمــات دارایی هــا بــر اســاس 

ــا ــت دارایی ه ــای مدیری ــداف و برنامه ه اه
افزایــش بهــره وری در مدیریــت زنجیــره تامیــن کاال و تجهیزات و 

بهینــه ســازی ســطح ســرمایه گذاری ســازمان ها

تحول و تکامل مدیریت دارایی های فیزیکی
ــای  ــی ه ــت دارای ــت مدیری ــه قدم ــت ک ــا داش ــوان ادع می ت
فیزیکــی شــاید بــه قدمــت تمــدن بشــر بــر می گــردد. از زمانــی 
ــد  ــزار در تولی ــتفاده از اب ــاخت و اس ــه س ــق ب ــان موف ــه انس ک

کشــاورزی، حتــی پیــش از آن در دوران شــکارگری، شــده اســت، 
ــا از  ــی آن ه ــت و کارای ــا کیفی ــا و ارتق ــن دارایی ه ــت از ای صیان
ــر  ــس از عص ــا پ ــت. ام ــوده اس ــر ب ــای بش ــن دغدغه ه مهم تری
انقــالب صنعتــی و بــا شــتاب گیری رونــد صنعتــی شــدن، توجــه 
بــه اهمیــت مدیریــت بهــره ور تجهیــزات روز افــزون بــوده اســت. 
موضــوع نگهداشــت نظام منــد تجهیــزات و حفــظ کارایــی آن ها در 
تولیــد، بــا شــروع عصــر اتوماســیون و ورود ربات هــا بــه صنعــت در 
دهــه 1970 جلــوه دیگــر یافــت و واحدهای مســتقل نگهداشــت در 
ــی ایجــاد گشــت. کــم کــم در ســازمان های  ســازمان های صنعت
بلــوغ یافتــه توجــه بــه دیگــر مراحــل چرخــه عمــر دارایــی از جمله 
برنامــه ریــزی و مهندســی و ایجــاد نــگاه یکپارچه و کل نگــر برای 
تولیــد بیشــترین ارزش از دارایی هــا ضــروری دیــده شــد. مدیریــت 
دارایــی هــای فیزیکــی حاصــل توجــه مدیــران صنایــع بــه ایــن 
موضــوع و تکامــل دانــش و تجربــه در ایــن زمینــه اســت. آنچه در 
 Necessary( دهــه هفتــاد میــالدی بــا عنــوان زحمــت اجبــاری
Evil) و در ســطح کارگاه هــای تعمیــرات صنایــع شــناخته می شــد، 
امــروزه، بــا جــاری شــدن نــگاه نظام منــد بــه کل چرخــه عمــر، به 
ــردی  ــای راهب ــن برنامه ه ــی در تدوی ــای اصل یکــی از پیش نیازه

ســازمان تبدیــل شــده اســت.

ــر  ــی و تفک ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــل مدیری تکام
ــازمانی س

دامنه مدیریت دارایی های فیزیکی

 مدیریت دارایی های
فیزیکی چیست؟

ــن  ــان و همچنی ــرات در جه ــن تغیی ــدت گرفت ــا ش ب
نیــاز بــه حداکثــر رســانی بهــره وری در تمامــی منابــع 
ســازمان ها، مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی یکــی از 
اصلی تریــن فعالیت هــا و راهبردهــای ســازمان های 
ــت.  ــکل داده اس ــی را ش ــر بنای ــات زی ــی و خدم صنعت
در بســیاری از صنایــع، از جملــه ابنیــه، نــاوگان حمــل و 
ــدی،  ــزات تولی ــاختی و تجهی ــبکه های زیرس ــل، ش نق
ــی  ــی را در ارزش آفرین ــش اصل ــی نق ــی فیزیک دارای
دارد. بــه اصطــالح بــه ایــن ســازمان ها دارایــی 
ــل  ــازمان ها در عم ــن س ــود. در ای ــه می ش ــور گفت مح
ــا  ــن دارایی ه ــتماتیک ای ــه و سیس ــت یکپارچ مدیری
ــود.  ــل می ش ــازمان تبدی ــت س ــن فعالی ــه مهم تری ب
ــک  ــه ی ــی ب ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــن رو مدیری از ای
فعالیــت حیاتــی تبدیــل گشــته و نیــاز بــه توجــه ویــژه 
ــه نظــر شــما تعریــف مدیریــت دارایــی  را می طلبــد. ب

ــت؟ ــی چیس ــای فیزیک ه
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ــل  ــه دلی ــی هــای فیزیکــی ب ــت دارای فعالیت هــای حــوزه مدیری
ــه  ــف ب ــازمان های مختل ــا در س ــودن آن ه ــده ب ــوع و پراکن تن
ــه  ــه ب ــت ک ــاز اس ــا نی ــود. ام ــر می ش ــی تعبی ــای مختلف روش ه
ــی در  ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــه مدیری ــخص دامن ــورت مش ص
ســازمان ها دارایــی محــور مشــخص شــد. بــه صــورت کل 
می تــوان دو بعــد اصلــی را بــرای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی 
مشــخص کــرد و بــر اســاس آن فعالیت هــای منظــم و یکپارچــه 
را تعریــف کــرد. ایــن ابعــاد اصلــی عبارتنــد از ســطوح کســب و کار 

)Business Levels) و فعالیت هــای چرخــه عمــر.
ســطوح کســب و کار: در ذیــل فعالیت هــای ســطح مدیریــت کل 
ســازمان، ســطوح اصلــی در مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــه 
ســه ســطح مدیریــت مجموعــه ســبد دارایی هــا، مدیریت سیســتم 
ــدام از  ــر ک ــی تقســیم می شــود. در ه ــت دارای ــا و مدیری دارایی ه
ایــن ســطوح مجموعــه فعالیت هــای اصلــی مختــص آن ســطح 

ــود. ــف می ش تعری
ســطح مدیریــت ســازمان: اهــداف و راهبردهــای اصلــی ســازمان 
در بهره گیــری از مجموعــه دارایی هــای ســازمان مشــخص 

می شــود.
فیزیکــی:  هــای  دارایــی   (Portfolio( مجموعــه  ســطح 
فیزیکــی،  دارایی هــای  روی  ســرمایه گذاری  بهینه ســازی 
ــدار  ــعه پای ــرای توس ــزی ب ــرمایه و برنامه ری ــه س ــت بهین بازگش

ــت. ــی اس ــت اصل فعالی
ــرد و  ــازی عملک ــی: پایدارس ــتم های دارای ــت سیس ــطح مدیری س
بهینــه ســازی هزینه هــا و ریســک های فعالیــت اصلــی را شــکل 

می دهــد.
ســطح مدیریــت دارایی هــا: مدیریــت فعالیت هــای یکپارچــه 
ــر  ــی از ه ــذاری و کارای ــرای بهینه ســازی اثرگ ــر ب ــه عم در چرخ

ــرد. ــام می پذی ــطح انج ــن س ــی در ای دارای
ــه  ــوان ب ــی را می ت ــک دارای ــر ی ــر: عم ــه عم ــای چرخ فعالیت ه

چنــد مرحلــه مشــخص و قابــل تفکیــک تقســیم کــرد. در گام اول 
دارایــی انتخــاب، طراحــی و ســاخته بــا خریداری می شــود. ســپس 
ــردد.  ــاز می گ ــی آغ ــت از دارای ــرداری و نگهداش ــل بهره ب مراح
در ایــن مرحلــه از چرخــه عمــر کــه بیشــترین زمــان را بــه خــود 
ــود  ــای بهب ــه فعالیت ه ــوان مجموع ــد می ت ــاص می ده اختص
ــا  ــت ام ــر گرف ــی در نظ ــرای دارای ــز ب ــاختار را نی ــرد و س عملک
ــض و  ــا تعوی ــی و ی ــه بازســازی کل ــی وارد مرحل ــت دارای در نهای
اســقاط می شــود. در هــر کــدام از ایــن مراحــل فعالیت هــا ویــژه ای 
بــرای افزایــش بهــره وری از دارایی هــای قابــل تعریــف اســت. بــه 
طــور مثــال می تــوان بــه اجــرای برنامه هــای مهندســی سیســتم 
ــت  ــای نگهداش ــرای تحلیل ه ــاخت، اج ــی و س ــه طراح در مرحل
مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان )RCM) در مرحلــه بهره بــرداری و 
نگهداشــت و اجــرای تحلیل هــای هزینــه چرخــه عمــر در زمــان 
تصمیم گیــری بــرای ســاخت، خریــد و یــا تعویــض دارایــی اشــاره 
ــد  ــن فعالیت هــا می توان ــع هــر کــدام از ای ــه موق کــرد. انجــام  ب
اثــر ویــژه ای در افزایــش بهــره وری و ارزش آفرینــی دارایــی در کل 

چرخــه عمــر داشــته باشــد.

ــای  ــی ه ــت دارای ــف مدیری ــطوح مختل ــه و س دامن
ــی فیزیک

موفقیت در مدیریت دارایی های فیزیکی
ــطوح  ــه س ــیدن ب ــتمر و رس ــرفت مس ــت در پیش ــرای موفقی ب
بــاالی بلــوغ در مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی نیــاز بــه اجــرای 
ــداف و  ــن اه ــه تدوی ــا از جمل ــترده ای از فعالیت ه ــه گس مجموع
اســتراتژی، برنامه ریــزی مســتمر بــرای اجــرای پروژه هــای 
ــع  ــطح مناب ــترده در س ــازی گس ــگ س ــوزش و فرهن ــود، آم بهب

ــه  ــدی و پیگیران ــت ج ــه اول خواس ــن در درج ــانی و همچنی انس
مدیــران ارشــد ســازمان اســت. در ایــن بیــن می تــوان 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، 
ــی  ــت دارای ــود در مدیری ــای بهب ــول و برنامه ه ــازی اص پیاده س

هــای فیزیکــی را تســهیل کنــد.
ــه ای و  ــد حرف ــعه شایســتگی ها و تعه ــان، توس ــازی کارکن آگاه س

ــن گروهــی ــی ایشــان و توســعه فعالیت هــای تیمــی و بی فن
ــرایط،  ــش از ش ــات و دان ــر اطالع ــت موث ــع آوری و مدیری جم
فیزیکــی دارایی هــای  هزینه هــای  و  ریســک ها  و  عملکــرد 

جمع بندی
در ایــن مقالــه ســعی شــد تــا گوشــه ای از دانــش گســترده و رو بــه 
تعالــی مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــرای خواننــدگان محترم 
ــی  ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــه مدیری ــه ب ــود. توج ــرح داده ش ش
ــی محــور  ــت و اقتصــاد دارای ــوع صنع ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب می توان
ــر  ــل و زی ــل و نق ــرو، حم ــت و گاز، نی ــای نف ــور در بخش ه کش
ســاخت های خدماتــی یکــی از اصلی تریــن راهکارهــای افزایــش 
بهــره وری و ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر از مجموعــه دارایی هــای 
ــه گســترش  ــژه ب ــه وی ــن راه توج ــا در ای ــد. ام ــده باش ــاره ش اش
ــعه  ــن توس ــمند و همچی ــای ارزش ــت از دارایی ه ــگ مراقب فرهن
ــر  ــر زی ــانی از عناص ــروی انس ــتگی های نی ــا و شایس توانمندی ه

بنایــی و کلیــدی موفقیــت در ایــن راه اســت.
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بــر اســاس تعریــف مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات نگهداشــت 
یــا همــان نگهــداری و تعمیرات عملکــرد دارایی هــا را در 
ســطح اســتانداردی نگــه مــی دارد کــه کســب وکار بــرای 
ــن  ــد اســت. ای ــدان نیازمن ــی خــود ب ــه اهــداف عین رســیدن ب
ــای کامــل آن  ــا درک معن ــاًل سرراســت اســت، ام ــارت کام عب
ــی  ــت. یک ــته اس ــی« وابس ــداف عین ــالح »اه ــه درک اصط ب
ــت. از  ــوب اس ــص خ ــد خال ــکار، درآم ــی آش ــداف عین از اه
منظــر صرفــًا مالــی، نگهداشــت ممکــن اســت تأثیــر شــگرفی 
ــع  ــام صنای ــد. در تم ــته باش ــرکت داش ــص ش ــد خال ــر درآم ب
ــای  ــروش، هزینه ه ــم ف ــش حج ــوازات افزای ــرمایه بر، به م س
ــات( و  ــت و عملی ــای نگهداش ــوع هزینه ه ــی مجم ــد )یعن تولی

عایدی هــا نیــز افزایــش می یابــد.

به ســمت  گرایشــی  بین المللــی،  بــزرگ  ســازمان های  در 
ــه  ــت ک ــرات هس ــداری و تعمی ــتانداردهای نگه ــای اس مدل ه
ــرا  ــکان اج ــا ام ــری در ســطح شــرکت اســت، ام ــد رهب نیازمن
ــه کســب وکار ها  ــال ک ــد. درعین ح ــه ای را دارن در ســطح منطق
ــای  ــتم ها و کنترل ه ــر سیس ــتر ب ــوند و بیش ــر می ش خودکارت
رایانــه ای تکیــه می کننــد، کمتــر بــر کارکنــان بهره بــردار 
و بیشــتر بــر کارکنــان نگهداشــت تأکیــد می شــود. نیــز 
کارکــردی  به عنــوان  هنــوز  نگهداشــت  بــه  درحالی کــه 

را  آن  شــرکت ها  بیشــتر  امــا  می کننــد،  نــگاه  مهندســی 
واحــدی مســتقل محســوب می کننــد. همــۀ ایــن مــوارد، 
ــور  ــد: ظه ــان می دهن ــی را نش ــر کنون ــی تغیی ــت واقع ماهی
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی به عنــوان الگویــی جدیــد.

ــتم های  ــا و سیس ــراً در فرآینده ــه اخی ــادی ک ــی زی ــا بازده ب
ــه  ــده ای ک ــبکه های پیچی ــت و ش ــده اس ــال ش ــی اعم مدیریت
تأمین کننــدگان و مشــتریان را بــه هــم مرتبــط می کنــد، 
روشــن اســت کــه رعایــت اســتانداردها و تقاضاهــای امروزیــن 
ــط ســخت تر و  ــه فق ــردن اســت، ن ــمندانه کارک ــتلزم هوش مس

ــردن. ــر کارک بهت
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی، طیــف کامــل مدیریــت چرخــۀ 
عمــر دارایــی را از طراحــی مفهومــی تــا اســقاط دربرمی گیــرد. 
ــت  ــنتی نگهداش ــای س ــامل کارکرده ــت ش ــوع مدیری ــن ن ای
ــق  ــات، از طری ــه عملی ــت ک ــه اس ــت و دریافت ــی اس و مهندس
ــهیم  ــی س ــی دارای ــی، در یکپارچگ ــح از دارای ــتفادۀ صحی اس

اســت.
ــار  ــا انب ــایت ی ــج س ــه کن ــی ب ــه زمان ــت ک ــت نگهداش مدیری
ــطح  ــه س ــته، ب ــا پیوس ــته ام ــون، آهس ــود، اکن ــده ب ــد ش تبعی
مدیریتــی باالتــری ارتقــا پیــدا می کنــد. حــاال بســیاری 
مدیریــت  بــرای  مدیرانــی  یــا  نایب رئیــس  شــرکت ها  از 
دارایی هــای فیزیکــی دارنــد و اســتانداردهای نگهــداری و 
ــن و  ــان شــکلی تدوی ــه هم ــات ب ــرات، مهندســی و عملی تعمی
ــا  ــا ی ــرآورد هزینه ه ــتانداردهای ب ــه از اس ــوند ک ــال می ش اعم
اســتانداردهای اســتخدام و اخــراج کارکنــان اســتفاده می شــود.
ــت  ــد مدیری ــی، واح ــاختار ترکیب ــا س ــازمان هایی ب ــد س  مانن
دارایی هــای فیزیکــی نیــز برخــی فرآینــد نگهــداری و تعمیــرات 
ــه ای  را به صــورت مرکــزی و برخــی دیگــر را به صــورت منطق
مدیریــت می کنــد. مســئولیت اجــرای کار از مســئولیت تدویــن 
و نگهــداری اســتانداردها مجزاســت. مســئولیت اخیــر بــر عهــدۀ 
ــد.  ــز می کن ــاق تمرک ــر انطب ــه ب ــت ک ــت و اوس ــت اس معاون
مدیــران نگهداشــت، مهندســی و عملیــات، مســئول انجــام کار 

و رعایــت ایــن اســتانداردها هســتند.
ــازمانی  ــاخت س ــی زیرس ــینۀ قبل ــل پیش ــکل و تحلی ــن ش ای
نشــان می دهــد کــه تغییــر از رویکــرد آمرانــه به ســمت 
انعطاف پذیرتــر، بــا پیچیدگی هــای رفتــاری در  رویکــردی 

محــل کار امــروز تناســب بیشــتری دارد.
همان طــور کــه قبــاًل اشــاره شــد، راهکارهــای عصــر صنعتــی 
ــی  ــارگارت ج ــت. م ــات نیس ــر اطالع ــودکان عص ــب ک مناس
ویتلــی اشــاره می کنــد کــه ســاختارهای دســتور و کنتــرل دیگــر 

ــوند. ــا می ش ــرفت م ــع پیش ــتند و مان ــا نیس راهگش
ــروی  ــی نی ــای جایگزین ــا چالش ه ــه ب ــوص در مواجه به خص
کار مســن، هــر چیــزی کــه مانــع شــود، بــه روشــنی نامطلــوب 
ــکای  ــم، ات ــش بگیری ــد در پی ــه بای ــدی ک ــدل جدی ــت. م اس
ــود و  ــیر خ ــاب مس ــه در انتخ ــرادی دارد ک ــر اف ــتری ب بیش
ــامان، آزادی  ــتمی خودس ــق سیس ــط از طری ــه محی ــش ب واکن

ــد. عمــل دارن
اگرچــه ایــن مــدل ممکــن اســت آشــفته به نظــر می آیــد، امــا 
قــادر اســت توانایــی و اســتعدادهای نهفتــه ای را شــکوفا کند که 

تعریف مدیریت نگهداری و تعمیرات
و استراتژی های نگهداری و تعمیرات

تعریــف مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بــا نگهــداری از دارایی هــای مولــد )کارخانــه، تجهیــزات، نــاوگان وســایل نقلیه 
و…( از کســب وکار گــره خــورده اســت. محصولــی کــه ســازمان/واحد نگهــداری و تعمیــرات بــه کل ســازمان ارائــه 
ــر آن  ــر بهت ــه تعبی ــا ب ــرات ی ــان در دســترس« اســت. نگهــداری و تعمی ــا همــان »زم ــد، »دســترس پذیری« ی می کن
“نگهداشــت” همچنیــن به طورغیرمســتقیم بهبــود بــازده و ســرعت فرآینــد، کیفیــت، ایمنــی، و عملکــرد زیســت محیطی 

ــد. ــم می کن را فراه
»زمــان توقــف« زمــان غیرمولــد اســت، خــواه ناشــی از نبــود تقاضــا در بــازار باشــد و خــواه ناشــی از تعمیــرات یــا 
ــم  ــه می توانی ــح اســت ک ــرات صحی ــا اجــرای اســتانداردهای نگهــداری و تعمی ــط ب نگهداشــت زمان بندی شــده. فق
ــان  ــت اطمین ــود قابلی ــا بهب ــانیم. ب ــل برس ــه حداق ــده را ب ــت زمان بندی ش ــرای نگهداش ــده ب ــان صرف ش ــدت زم م
ــف ناشــی  ــان توق ــم زم ــداوم نگهداشــتی درســت و زمان بندی شــده می توانی ــه و م ــی انجــام آگاهان ــزات، یعن تجهی
از نگهداشــت زمان بندی نشــده را بــه حداقــل برســانیم. همچنیــن بــا بهره گیــری از ظرفیــت کمکــی یــا مــازاد بــرای 
ــم  ــازار می توانی ــی ب ــای اضاف ــرآوردن تقاض ــا ب ــا ب ــات ی ــرات و عملی ــداری و تعمی ــای نگه ــی در هزینه ه صرفه جوی
زمــان توقــف را کاهــش دهیــم. نقــش انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری و تعمیــرات بایــد کامــالً بــا اســتراتژی های 
تولیــد و بازاریابــی یکپارچــه باشــد تــا ســازمان بتوانــد اهــداف تولیــد خــود را محقــق کنــد و نیازهــای بــازار را بــرآورده 

ــر اســت. ــرای تغیی ــط ب ــه فق ــرای کســب وکار و ن ــا ب ــت دارایی ه ــای بهینه ســازی ظرفی ــر به معن ــن ام ســازد. ای
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می تواننــد برخــی از حادتریــن مشــکالت مــا را برطــرف کننــد. 
مطالعــات نشــان می دهــد کــه بهــره وری در محیط هــای 
کارِی واقعــًا خودگــردان، 35 درصــد بیــش از ســازمان های 

ســنتی اســت.

انواع استراتژی های نگهداری و تعمیرات
قبــل از پرداختــن بــه انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری 
ــی  ــتراتژی را بررس ــوم اس ــه مفه ــت ک ــاز اس ــرات نی و تعمی
ــتراتژی«  ــای واژۀ »اس ــون تعریف ه ــای پیرام ــم و ابهام ه کنی
ــاالو کالن  ــطوح ب ــرای س ــف ب ــک تعری ــم. ی ــرف کنی را برط
کســب وکارها کاربــرد دارد و دیگــری مختــص زمینــۀ مدیریــت 

دارایی هــای فیزیکــی اســت.
ــداف و  ــن اه ــی تعیی ــه معن ــتراتژی ب ــر کســب وکار، اس از منظ

ــا اســت. ــه آن ه ــرای رســیدن ب ــه ای ب ــودن برنام طــرح نم
بــه بیــان دیگــر اســتراتژی طــرح درازمدتــی اســت کــه بــرای 
نیــل بــه یــک هــدف بلنــد مــدت مشــخص طراحــی و تبییــن 
ــرد  ــأت می گی ــازمان نش ــت های س ــواًل از سیاس ــود. معم می ش
و در ادامــه بــه اهــداف عینــی ســازمان می رســد. بــرای مثــال 
توســعه قابلیــت اطمینــان در واحــد ذوب در ســال 1401 
می توانــد یــک اســتراتژی باشــد. ایــن اســتراتژی معنــای 

ــب وکاری دارد. کس
ــواع اســتراتژی هــای نگهــداری  ــرای ان مفهــوم مشــابه هــم ب
ــی از  ــای فیزیک ــی  ه ــت دارای ــود دارد. مدیری ــرات وج و تعمی
کلمــۀ »اســتراتژی« به منظــور ارجــاع بــه رویکــرد کلــی بــرای 
ــی  ــای فیزیک ــی از دارایی ه ــر برخ ــۀ عم ــت کل چرخ مدیری

اســتفاده می کنــد.
ــز  ــای گری ــرای پمپ ه ــتراتژی نگهداشــت ب ــال، اس ــرای مث  ب
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــن باش ــن اســت ای ــی ممک ــز یدک از مرک
ــه  ــی ک ــط زمان ــد و فق ــک کن ــش و چ ــورت دوره ای آزمای ص

ــد. ــر کن ــا را تعمی ــات نیســتند، آن ه ــه عملی ــادر  ب ق
یــک اســتراتژی چرخــۀ عمــر دارایــی هــم ممکــن اســت ایــن 
باشــد کــه ناوگانــی از وســایل حمل ونقــل را خریــداری کنــد و 
وقتــی هزینــۀ کلــی چرخــۀ عمــر مالکیــت آن هــا بــه حداقــل 
ــن  ــد. ای ــف کن ــا را متوق ــی از آن ه ــری عملیات ــید، بهره گی رس
ــۀ  ــقاط، هزین ــتهالک، اس ــد، اس ــد خری ــی مانن ــتراتژی نکات اس

ــرد. ــر می گی ــات و… را درنظ ــرمایه، مالی س
یکــی از انــواع اســتراتژی هــای نگهــداری و تعمیــرات محبــوب 
ــی  ــرد دارای ــه کارک ــت ک ــن اس ــران ای ــب گ ــا اغل ــاده ام و س
ــش از  ــه بی ــدر مســتهلک شــود ک ــه آن ق ــا اینک ــد ت ــه یاب ادام

ــد. ــته باش ــری نداش ــچ ارزش دیگ ــقاط، هی ارزش اس
ضرورتــی نــدارد کــه اســتراتژی فرآینــد نگهــداری و تعمیــرات 
ــتراتژی ها  ــن اس ــع، بســیاری از موفق تری ــد؛ درواق ــده باش پیچی
چیــزی بیــش از رهنمودهایــی ســاده یــا مجموعــه ای از 
ــات نمی شــوند،  ــن اســتراتژی ها وارد جزئی ــررات نیســتند. ای مق
ــد  ــی را نشــان می دهن ــا مســیرهای جایگزین ــات ی ــه اقدام بلک

کــه درصــورت تغییــر وضعیــت بایــد از آن هــا اســتفاده کنیــد و 
ــد. ــا هــدف اصلــی را مدنظــر دارن همــواره مقصــد ی

بااین حــال، اســتراتژی بایــد فراتــر از ســادگی باشــد تــا 
ــی  ــرای چگونگ ــی ب ــی تاکتیک ــد برنامه های ــود. بای ــی ش عمل
ــد  ــا بای ــن برنامه ه ــد و ای ــه کنی ــتراتژی تهی ــازی اس پیاده س
ــای  ــچ دورنم ــی، هی ــن برنامه های ــدون چنی ــوند. ب ــی ش اجرای
ــام آن  ــی انج ــا چگونگ ــد ی ــام می دهی ــه انج ــنی از آنچ روش

ــت. ــد داش نخواهی
اگــر چنیــن برنامه هایــی را اجــرا نکنیــد، غیــر از نوعــی تمریــن 

ذهنــی ســاده بــه چیــز دیگــری دســت نیافته ایــد.
و  کوتاه مــدت  فعالیت هــای  بــه  تاکتیکــی  برنامه هــای 
میان مــدت و بلندمــدت، نیازهــای منابــع انســانی )افــراد، 
ــرمایه گذاری و  ــز س ــر( و نی ــت تغیی ــش، مدیری ــا، دان مهارت ه
بودجه بنــدی الزم بــرای انجــام ایــن کارهــا می پردازنــد.

ــک و  ــد و از مکانی ــود بروی ــگی خ ــرگاه همیش ــه تعمی ــر ب اگ
ــود  ــی خ ــتریان اصل ــا او مش ــه آی ــید ک ــرگاه بپرس ــک تعمی مال
را می شناســد یــا نــه، به احتمال زیــاد بالفاصلــه می توانــد 
ــا  ــتقیمًا ب ــر روز مس ــه او ه ــرا ک ــد، چ ــخ ده ــما پاس ــه ش ب
ــد،  ــای مشــتریانش را درک می کن ــا ســروکار دارد.او نیازه آن ه
ــرار  ــن شــناخت اســت و ام ــه ای ــرا کســب وکارش وابســته ب زی
معاشــش بــه آن بســتگی دارد. او می دانــد چــه کنــد، قواعــد را 

می دانــد و از آن هــا پیــروی می کنــد.
انواع نگهداری و تعمیرات

ــاال  ــرات ح ــداری و تعمی ــای نگه ــتراتژی ه ــی از اس ــا آگاه ب
نوبــت بــه انــواع نگهــداری و تعمیــرات می رســد. بنابــر تعریــف 
ــداری و  ــواع نگه ــر ان ــرات از تعبی ــداری و تعمی ــت نگه مدیری

ــرد. ــاب ک ــک” را انتخ ــوان واژه “تاکتی ــرات می ت تعمی
 انتخــاب تاکتیــک صحیــح بــرای نگهداشــت نیــز دشــواری های 

ــر  ــی ب ــت مبتن ــری از ن ــا بهره گی ــه ب ــود را دارد ک ــاص خ خ
قابلیــت اطمینــان RCM یــا بهینه ســازی نگهداشــت پیشــگیرانه 

ــد. ــق آم ــن دشــواری ها فائ ــر ای ــوان ب ــا حــدی می ت PMO ت
ــا  ــی هزینه ه ــگام بررس ــا و هن ــن ابزاره ــت ای ــه، در غیب  اگرچ
ــد  ــم بای ــاز ه ــک ها، ب ــایر ریس ــه و س ــف کارخان ــان توق و زم
ــب تر  ــه مناس ــواع از هم ــک از ان ــدام ی ــه ک ــد ک ــی کنی بررس

اســت. 
از دیــدگاه فنــی، همیشــه بایــد بفهمیــد کــه خرابــی چگونــه رخ 
ــد آن را  ــه بتوانی ــا راهــی وجــود دارد ک ــد آی داده اســت و ببینی
پیش بینــی کنیــد یــا مانــع آن شــوید. اگــر نــه، بررســی کنیــد 
کــه آیــا می توانیــد بــا آن کنــار بیاییــد )واکنشــی( یــا طراحــی 

ــه اســت( ــن گزین ــد. )کــه معمــواًل پرهزینه تری ــر دهی را تغیی
ــه  ــد ب ــا بای ــی خرابی ه ــرای بررس ــه ب ــای به کاررفت تاکتیک ه

ترتیــب زیــر انتخــاب شــوند:
وظایــف پایــش اقتضایــی )CBM(: ایــن وظایــف شــامل 
ــت در فواصــل  ــرل وضعی ــا ســایر شــیوه های کنت بازرســی ها ی
ــا  ــن کاره ــتند. ای ــانه های زوال هس ــن نش ــرای یافت ــت ب ثاب
ــی را  ــات اصالح ــد، اقدام ــد ندارن ــر تولی ــری ب ــواًل تأثی معم
متمرکــز می کننــد و بیشــترین بهره گیــری را از عمــر اقتصــادی 
تجهیــزات میســر می ســازند. در میــان انــواع نگهــداری و 

ــتری دارد. ــه بیش ــت اولی ــک اولوی ــن تاکتی ــرات ای تعمی
ــا ویژگی هــای فنــی  در تاکتیک هــای اقتضایــی، ایــن بســامد ب
خرابــی و تکنیــک مخصــوص پایــش مرتبــط اســت. بســته بــه 
ایــن عوامــل، ایــن زمــان می توانــد از چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه 

متفــاوت باشــد.
ــد  ــش نبای ــۀ پای ــامد وظیف ــه بس ــت ک ــن اس ــی ای ــدۀ کل قاع
کمتــر از نیمــی از زمانــی باشــد کــه طــول می کشــد تــا 
ــی کامــل  ــا وضعیــت خراب ــی از اولیــن نشــانه های زوال ت خراب
ــی  ــه خراب ــی ک ــد زوال )از زمان ــدت فرآین ــد. م ــرفت کن پیش
بالقــوه را می تــوان تشــخیص داد تــا وضعیــت خرابــی کامــل(، 

فاصلــۀ P-F نامیــده می شــود.
تاکتیک هــای تعمیــر و بازیابــی زمان محــور: ایــن وظایــف 
بــرای خرابی هایــی هســتند کــه از عمــر یــا میــزان اســتفاده از 
ــت و  ــی ثاب ــی در فواصــل زمان ــی ناشــی می شــوند. بازیاب دارای

ــود. ــام می ش ــان انج ــز در آن زم ــت تجهی ــارغ از وضعی ف
 بــه دالیلــی، ایــن رویکــرد در مقایســه بــا CBM کمتــر توصیــه 
ــات را تحــت  ــا عملی ــد ی ــواًل تولی ــن رویکــرد معم می شــود. ای
ــای  ــه معن ــد ب ــر می توان ــت عم ــد، محدودی ــرار می ده ــر ق تأثی
تعویض هــای زودهنــگام )قبــل از آنکــه عمــر واقعــًا بــه پایــان 
ــۀ  ــاز هــم هزین ــی مــورد نی رســیده باشــد( باشــد و کار تعمیرات

ــد.  ــش می ده ــت را افزای نگهداش
ــورد  ــد م ــر مفی ــر اســاس عم ــت ب ــای فواصــل ثاب بســامد کاره
ــر  ــن فواصــل ب ــوند. ای ــن می ش ــی تعیی ــی فیزیک ــار از دارای انتظ
اســاس عمــری تعییــن می شــود کــه طــی آن ســایش، خســتگی، 
ــن  ــد. در ای ــر می رون ــل فرات ــد تحم ــی از ح ــایش و خوردگ فرس
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مصاحبه
ــش  ــول افزای ــطوحی غیرقابل قب ــا س ــی ت ــال خراب ــه، احتم نقط
ایــن  عمومــاً  زمان محــور:  تعویــض  می یابد.تاکتیک هــای 
ــرات  ــر از دیگــر تاکتیک هــای نگهــداری و تعمی تاکتیک هــا کمت

پیشــگیرانه، مقرون به صرفــه هســتند.
ــا  ــر ی ــه تعمی ــود ک ــتفاده می ش ــا اس ــن تاکتیک ه ــی از ای وقت
بازیابــی، غیرممکــن یــا بی ثمــر اســت، ماننــد تعویــض قطعاتــی 
نظیــر اجــزای فیلتــر، اُرینگ هــا و گاهــی هــم مدارهــای الکتریکی 
یکپارچــه. بســامد آن نیــز مشــخص می شــود، زیــرا اقــدام 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــوع زمان مح ــت از ن نگهداش
ــرای  ــت ب ــن اس ــوارد، ممک ــی م ــا: در بعض ــب تاکتیک ه ترکی
ــطحی  ــه س ــت محیطی ب ــی و زیس ــک های ایمن ــش ریس کاه
مقبــول، اســتفاده از ترکیبــی از تاکتیک هــا ضــروری باشــد. در کل، 
ایــن رویکــرد شــامل اســتفاده از نوعــی روش نگهداشــت اقتضایی 
بــه همــراه نوعــی نگهداشــت زمان محــور اســت. یــک نمونــه از 
ایــن نــوع رویکــرد ترکیبــی، بازرســی درجــای موتــور هواپیمــا بــا 
ــات(  ــرای بازرســی قطع ــزار چشــمی ب ــتفاده از بروســکوپ )اب اس
پــس از هــر 50 ســاعت پــرواز اســت کــه بــا بازرســی زمان محــور 

و تعمیــرات اساســی در کارگاه پــس از هــر 200 ســاعت ترکیــب 
می شــود. هــر کــدام از ایــن کارهــا، ریســک را تــا حــدی کاهــش 
ــا  ــی را ت ــوند، ریســک کل ــب ش ــم ترکی ــا ه ــی ب ــد و وقت می ده

ــد. ــن می آورن ــل تحمــل پایی ســطحی قاب
تاکتیک هــای جســت وجوی خرابــی: ایــن تاکتیک هــا فقــط 
ــه در  ــی ک ــد )خرابی های ــرد دارن ــان کارب ــای پنه ــرای خرابی ه ب
ــرداران مشــهود نیســتند(.  ــرای بهره ب ــی ب ــادی عملیات شــرایط ع
ــی  ــا ایمن ــاً در سیســتم های پشــتیبانی ی خرابی هــای پنهــان غالب
ــی  ــِت طبیع ــی در حال ــزار محافظت ــه در آن، اب ــد ک رخ می دهن
فعــال نیســت. هیــچ راهــی بــرای شناســایی خرابی هــای پنهــان 
وجــود نــدارد مگــر ایــن کــه پیــش از بــروز خرابــی، آن را چــک 
ــه  ــی، ب ــد. فواصــل اجــرای تاکتیک هــای جســت وجوی خراب کنی
دســترس پذیری مــورد نیــاز بــرای ابــزار پشــتیبانی یــا محافظتــی 
و ســطح ریســک خرابــی چندگانــه ای بســتگی دارد کــه می تــوان 

تحمــل کــرد.
ــا خرابــی: ایــن تاکتیــک زمانــی اِعمــال  تاکتیک هــای کارکــرد ت
می شــود کــه هیــچ تاکتیــک دیگــری راهگشــا نیســت و 
می تــوان پیامدهــای خرابــی را تحمــل کــرد. کارکــرد تــا خرابــی، 
ــی و  ــای ایمن ــا پیامده ــی ب ــرای خرابی های ــب ب ــه ای مناس گزین
زیســت محیطی نیســت، زیــرا ممکــن اســت عواقــب فیزیکــی و 
قانونــِی ناخوشــایندی در پــی داشــته باشــد کــه هیچ کســب وکاری 
نمی خواهــد در معــرض آن هــا قــرار بگیــرد. اگــر نمی توانیــد هیــچ 
ــگیری از  ــا پیش ــی ی ــرای پیش بین ــی را ب ــدام پیش کنش ــوع اق ن
خرابــی انجــام دهیــد یــا قادر بــه شناســایی خرابــی پنهان نیســتید 
و اگــر دغدغــۀ مســائل ایمنــی یــا زیســت محیطی را داریــد، بایــد 

مجموعــه اقدامــات دیگــری را مدنظــر قــرار دهیــد.
ــد  ــی، می توانی ــت خراب ــه حال ــته ب ــی: بس ــای بازطراح تاکتیک ه
سیســتم را بازطراحــی کنیــد تــا حالــت خرابــی یــا پیامدهــای آن 
ــرداری  ــان بهره ب ــوزش کارکن ــال، آم ــرای مث ــد. ب ــن ببری را از بی
یــا نگهداشــت، نصــب عالئــم هشــدار یــا دیگــر اقدامــات مناســب 
ــرای  ــوند. ب ــار« انجــام می ش ــط یک ب ــه »فق ــی اســت ک اصالح
ــد  ــی دارن ــا غیرعملیات ــی ی ــای عملیات ــه پیامده ــی ک خرابی های
)هزینــۀ انجــام کســب وکار(، کارکــرد تــا خرابــی می توانــد 

گزینــه ای مقرون به صرفــه باشــد.
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ــدس  ــای مهن ــغلی آق ــی و ش ــوابق تحصیل ــه ای از س خالص
ــی ــوزه بازرس ــان در ح انتصاری

ایشــان فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی مکانیــک از دانشــگاه 
امیرکبیــر )پلــی تکنیــک تهــران( هســتند. پــس از فــارغ 
التحصیلــی، ایشــان 5 ســال در نیــروی دریایــی بصــورت 
قــراردادی بعنــوان مهنــدس غیــر نظامــی در تعمیــرات نــاوگان 
دریایــی ایــران فعالیــت داشــته انــد. بعــد از آن شــرکت 
ــرکت  ــر ش ــان مدی ــد. همزم ــاد کردن ــتی  ایج ــرات کش تعمی
ــتیرانی  ــرکت کش ــن ش ــه بزرگتری ــد ک ــتیرانی کارون بودن کش
در بخــش خصوصــی بــود. ســابقه آشــنایی ایشــان بــا بازرســی 
بــه مفهــوم بازرســی شــخص ثالــث از ســال 52 در 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 
ــوده و ایشــان  ــا ب ــی آری ــزرگ  شــرکت کشــتیرانی مل ــای ب ه
مســئول تعمیــرات اساســی چنــد مــورد کشــتی اقیانــوس پیمــا و 
کشــتی بیمارســتانی فــارور متعلــق بــه ســازمان شــیر وخورشــید 
ســرخ )هــالل 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 
ــی  ــا صــادر شــود آشــنا م ــرای کشــتی ه ــی بایســت ب ــه م ک
ــتیرانی کارون  ــرکت کش ــه در ش ــالی ک ــد س ــی چن ــوند. ط ش
بودنــد، چنــد کشــتی ایــن شــرکت تحــت کالس لویــد آلمــان 
ــه  ــت و درنتیج ــرار داش ــه)BV( ق ــاس فرانس )GL( و بیرووریت
ــی  ــرار م ــات ق ــن موسس ــان ای ــا بازرس ــاط ب ــتقیما در ارتب مس
ــات رده  ــی از موسس ــالب بعض ــای انق ــی ه ــد. در نزدیک گیرن
ــذا  ــوند. ل ــارج ش ــران خ ــد از ای ــم گرفتن ــدی خارجــی تصمی بن
بــا توجــه بــه تخصــص و آشــنایی ایشــان بــه امــور رده بنــدی 
ــای  ــه ج ــان را ب ــای انتصاری ــا آق ــه آن ه ــا هم ــتی تقریب کش
کارشــناس خارجــی خــود تعییــن کردنــد و ایشــان پــس از اتمــام 
ــن کار  ــای حی ــوزش ه ــدی و آم ــررات رده بن ــای مق دوره ه
همــراه بــا بازرســان موسســات رده بنــدی فعالیتشــان را بعنــوان 
بــازرس موسســات رده بنــدی شــروع کردنــد. در ادامــه، ایشــان 
ــدس حســن مظهــری  ــای مهن ــا آق در ســال 1359 مشــترکا ب
کــه قبــال معــاون عملیــات ســازمان بنــادر بودنــد شــرکت گــروه 
کارشناســان ایــران )IGS( را بــه عنــوان اولیــن موسســه ایرانــی 
ــن  ــد.  ای ــیس کردن ــهر تاس ــتی و کاال در خرمش ــی کش بازرس
امــر را میتــوان شــروع رســمی صنعــت بازرســی در ایــران تلقــی 
ــتقل  ــاد مس ــچ نه ــل از آن هی ــه قب ــی ک ــن معن ــه ای ــود ب نم

ــوده اســت. ــال نب ــور بازرســی کشــتی و کاال فع ــی در ام ایران
زمانــی کــه ایشــان  در شــرکت کشــتیرانی کارون بودنــد، 
تنهــا شــرکتی کــه  بازرســی کاال انجــام میــداد شــرکت 
SGS بــود. کــه در تهــران چنــد بــازرس خارجــی داشــت ایــن 
ــوب  ــادر جن ــود در بن ــای خ ــی ه ــام بازرس ــرای انج ــرکت ب ش
را بــه آقــای مهنــدس انتصاریــان واگــذار کردنــد. در آن 
ــا در  ــارات کااله ــه خس ــوط ب ــتر مرب ــی کاال بیش ــان بازرس زم
ــا  ــه کاال ی ــی ک ــود. زمان ــرک ب ــار گم ــا در انب ــتی  ی روی کش

پیشینه ،حال و آینده
صنعت بازرسی در ایران

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 
ــک  ــش ی ــن بخ ــئول ای ــود. مس ــران ب )Lloyds Agent( در ای
فــرد هنــدی االصــل  بنــام آقــای  قــادری بــود کــه صرفــا کار 
هــای اداری را انجــام میــداد و از کاپیتــان هــای کشــتی هــای 
ــد  ــده بودن ــدر آم ــه بن ــود ب ــار خ ــه ب ــرای تخلی ــه ب خارجــی ک
ــه  ــای صدم ــتی ه ــا و کش ــارت کاال ه ــی خس ــرای بازرس ب
ــادری   ــای ق ــال1357، آق ــل س ــرد. در اوائ ــتفاده میک ــده اس دی
ــرای   ــا شــناختی کــه از آقــای انتصاریــان داشــت از ایشــان ب ب
ــه  ــوت ب ــده دع ــای خســارت دی ــا و کشــتی ه بازرســی کااله
ــد  ــن چن ــان در ای ــال 1357 ایش ــان س ــرد. در پای ــکاری ک هم

ــامل: ــتند ش ــت داش ــوزه فعالی ح
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 

ــان از  ــای انتصاری ــگ، آق ــروع جن ــل ش ــال 1360 بدلی در س
ــه  ــد و در فاصل ــی کنن ــکان م ــل م ــران نق ــه ته ــهر ب خرمش
کوتاهــی، شــعبه بندرعبــاس شــرکت IGS بــا مشــارکت آقــای 
ــرکت  ــن ش ــعه ای ــا توس ــد. ب ــیس گردی ــلطانی تاس ــن س آیدی
فعالیــت هــای بازرســی در حــوزه هــای مختلــف هــم توســعه 
ــازرس  ــده و ب ــان نماین ــای انتصاری ــه آق ــکلی ک ــه ش ــت ب یاف
GL-BV-(ــی ــن الملل ــدی بی ــر رده بن ــه معتب ــمی 7 موسس رس

ــه 25  ــک ب ــول نزدی ــد. در ط ABS-RINA-NK-CR-KR( بودن
ســال فعالیــت آقــای انتصاریــان بــه عنــوان بــازرس موسســات 
ــد و  رده بنــدی هــزاران کشــتی را مــورد بازرســی قــرار داده ان
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 
ــام  ــت خ ــل نف ــای حم ــش ه ــع Product Carrier، نفتک مای
 LPG/LNG ــع ــل گاز مای ــای حم ــر ه VLCC/ULCC ، تانک
، کشــتی هــای خــاصSpecial Ships، کشــتی هــای 
مســافری بــزرگ Cruise/Passenger Ships،کشــتی هــای 
بــاری Dry Cargo Ships ، یــدک 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

ــا شــروع شــد  ــگ کشــتی ه ــی جن ــگ وقت ــد از شــروع جن بع
موسســه ســالویج اسوسیشــن )Salvage Association( وابســته 
ــرای تعییــن خســارت هــای کشــتی هــای  ــه بیمــه لویــدز  ب ب
خســارت دیــده ایرانــی و خارجــی در جریــان جنــگ  کــه توســط 
بیمــه هــای ایرانــی و یــا  بیمــه لویــدز یــا بیمــه گــران اتکایــی 

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 
ــه همــراه  ــا ایشــان شــروع شــده را ب مصاحبــه از ایشــان خواســته شــد تــا تاریخچــه بازرســی در ایــران کــه ب
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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ــه  ــه ب ــی ک ــده پرداخــت خســارت کشــتی های ــن کنن و تضمی
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.
عــالوه بــر ایــن IGS بازرســی هــای موسســات بیمــه مســئولیت 
صاحبــان کشــتی )کلــوب هــای P&I( را نیــز انجــام مــی دادند و 
بــه عنــوان بــازرس بیمــه صاحبــان کشــتی که بــا خســارت کاال 
ــر علیــه کشــتی  ــا ب ــا مســایل دیگــر مواجــه مــی شــدند و ی ی
ادعایــی صــورت مــی گرفــت، بازرســی هــای P&I انجــام مــی 

. شد
ــه  ــراق، کلی ــران و ع ــگ ای ــاله جن ــت س ــان هش ــام  زم در تم
بازرســی هــای کشــتی هــای بــاری و نفتکــش خســارت دیــده  
ــه بیــش از 800 مــورد  ــان جنــگ کــه تعــداد آن هــا ب در جری
ــدک  ــت ی ــن صالحی ــای تعیی ــی ه ــالوه بازرس ــد بع ــی رس م
ــایر  ــه س ــد ب ــه بای ــورده ک ــک خ ــای موش ــتی ه ــی کش کش
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 

ــران انجــام شــده اســت. ای
ــادر  ــی در بن ــی و صادرات ــای واردات ــی کااله بازرس

ــران ای
تقریبــا بــه مــدت 15 ســال 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 IGS صــورت مــی گرفتــه 

. ست ا
 )IGS( در ســال هــای پایانــی جنــگ،  گــروه کارشناســان ایــران
نمایندگــی چنــد شــرکت خارجــی را در حــوزه بازرســی کاال  از 
جملــه، “Watson Gray” بــرای بازرســی مــواد مایــع )نفــت و 
ــه   ــی ب ــد از مدت ــه بع ــتقات آن(   ”Daniel C Griffith” ک مش
INSPECTORATE   تغییــر نــام داد بــرای بازرســی کاالهــای 
ــگ،  ــد از جن ــا بع ــال ه ــا س ــت. ت ــده داش ــه عه ــک را ب خش
ــدآ توســط شــرکت  ــی در مب ــادی از کاالهــای واردات حجــم زی
 IGS هــای خارجــی تحــت نمایندگــی و در ایــران نیــز توســط
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 Survey(  و آلیــج ســوروی ( 

)Ullage Survey صــورت گرفتــه اســت.
PSI بازرسی پیش از حمل یا

در ســال  1374 پــس از برگــزاری اولیــن ســمینار بازرســی پیش 
ــان در  ــای انتصاری ــط آق ــه توس ــورویانس( ک ــل کاال )س از حم
ــه  ــی ک ــد و راهنمای ــزار ش ــر گ ــی ب ــه طباطبای ــگاه عالم دانش
ــن و  ــورویانس تدوی ــام س ــت ن ــی تح ــوع بازرس ــن ن ــرای ای ب
ــه  ــزی ب ــک مرک ــر ارز بان ــارت ب ــر کل نظ ــد، مدی ــر ش منتش

ــر واردات  ــه در ام ــی ک ــتفاده های ــوء اس ــات و س ــل تقلب دلی
ــان پیشــنهاد  ــای انتصاری ــه آق ــت، ب کاالهــا صــورت مــی گرف
کردنــد کــه IGS  بازرســی کلیــه کاالهــای وارداتــی بــه ایــران 
ــان  ــه ایش ــد ک ــام دهن ــزی انج ــک مرک ــارت بان ــت نظ را تح
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 IEI  فعلــی را بــه 

ــت.   عهــده گرف
ــازمان  ــی کاال در س ــت کل بازرس ــت مدیری ــه پس ــی ک زمان
ــران ایجــاد شــد آقــای مهنــدس تبریــزی ،  ملــی اســتاندارد ای
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 
ــارات  ــب اعتب ــا در قال ــه غالب ــی، ک ــش خصوص ــی بخ بازرگان
اســنادی  LC  انجــام مــی شــد، فضــای گســترده ای در 
مقابــل شــرکت هــای بازرســی ایجــاد کــرد. ایــن امــر ضــرورت 
ــن  ــارت بی ــای تج ــوزه ه ــی را در ح ــای تخصص ــوزش ه آم
ــی  ــای حقوق ــه ه ــان  و جنب ــای بازرس ــئولیت ه ــی و مس الملل
ــای  ــمینارها و دوره ه ــاط س ــن ارتب ــود آورد . در ای ــه وج آن ب
آموزشــی متعــددی  کــه بعضــا بیــش از یــک هفتــه بــه طــول 

ــد.  ــزار ش ــد برگ ــی انجامی م
بازرسی حین حمل کاال

ــی  ــا هوای ــی ی ــی دریای ــورت زمین ــد بص ــی توان ــار م ــل ب حم
ــا ایمنــی حمــل  باشــد. در ایــن نــوع بازرســی مــوارد مرتبــط ب
ــرای وســیله حمــل  ــه ب ــرای کاال چ ــه ب ــی شــود چ مطــرح م
کاالو چــه بــرای افــرادی کــه در جریــان حمــل حضــور دارنــد.

ــد  ــر مــی توان ــا کشــتی مــوارد زی مثــال در مــورد حمــل کاال ب
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. مثــال در حمــل دریایــی، صالحیــت 
ــیون  ــررات کنواس ــا مق ــاق ب ــامل انطب ــتی ش ــوردی کش دریان
ــی و  ــه  ایمن ــدی ک ــات رده بن ــی و موسس ــن الملل ــای بی ه
ــره را  ــت و غی ــط زیس ــه آن و محی ــتی و خدم ــالمت کش س

ــی دارد. ــت اساس ــد اولوی ــش میدهن پوش
ــک  ــود ی ــی ش ــام م ــه انج ــتی چگون ــدی کش ــه رده بن اینک
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 
ــر دو  ــتی ب ــوردی کش ــت دریان ــی و صالحی ــا ایمن ــط ب مرتب

دســته تقســیم مــی شــود:
بازرسی های قانونی

 Statutory( بازرســی کــه تحــت عنــوان بازرســی هــای قانونــی
Inspections( تعریــف مــی شــود و منطبــق اســت بــا مقــررات 
ــوردی  ــی دریان ــرای ایمن ــه ب ــی ک ــای مختلف ــیون ه کنوانس
ــوردی  ــای دریان ــازمان ه ــم س ــئولش ه ــده و مس ــف ش تعری
کشــورها هســتند. بازرســی هــای قانونــی کشــتی هــا معمــوال 
ــه نمایندگــی از دولتــی  توســط موسســات  رده بنــدی مجــاز ب
ــود.  ــی ش ــام م ــت انج ــتی اس ــر روی کش ــم آن ب ــه پرچ ک
بازرســی هــا قانونــی و گواهینامــه هایــی کــه بــرای کشــتی هــا 

ــر اســت: ــه شــرح زی صــادر ب
Safety  Construction  سالمت سازه کشتی

 Safety Equipment  سالمت تجهیزات کشتی
ــه  ــری )Load line( ک ــط بارگی ــا خ ــاهین ی ــط ش ــی خ بازرس
ــی  ــف م ــوردی تعری ــف دریان ــرایط مختل ــار را در ش ــزان ب می

ــد. کن
Safety Radiotelegraphy  گواهینامه تجهیزات مخابراتی
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 Tonnage Measurement  ــاژ ــری تن ــداره گی ــه ان گواهینام
کــه بــر اســاس ایــن گواهینامــه عــوارض بنــدری و غیــره اخــذ 

مــی شــود.
 MARPOL گواهی نامه  جلوگیری از آلودگی دریا
 )ISM Code(  گواهینامه سیستم مدیریت کشتی

)STCW(  گواهینامه آموزش دریانوردان
…

بازرســی در هــر یــک از مــوارد فــوق نیازمنــد تجربــه و تخصص 
خــاص خــود اســت و بازرســان موسســات رده بنــدی  مســئولیت  

انجــام آن هــا را بــه عهــده دارنــد. 
ــال  ــای در ح ــتی ه ــدی کش ــای رده بن ــی ه بازرس

ــاخت س
موسســات رده بنــدی، عــالوه بــر ســازمانهای دریانــوردی 
ــز هســتند. بدیــن شــکل  ــد بیمــه هــا نی کشــورها،  مــورد تایی
ــا  ــه ای کشــتی ی ــرای پوشــش بیم ــه ب ــه نام ــه صــدور بیم ک
بــار منــوط بــه درارا بــودن گواهــی نامــه معتبــر موسســات رده 

ــدی اســت. بن
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 
ــرای هرکشــتی  ــه ب ــد  گواهینام ــان ســاخت چن انجامــد. در پای

صــادر مــی شــود شــامل:

 Hull Certificate گواهینامه  بدنه
الکتریکــی  تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  نامــه   گواهــی 

Machinery and Electrical Certificate
 Cargo Gear باالبــر  تجهیــزات  ســالمت  نامــه  گواهــی 

 Certificate

بازرسی تجهیزات باالبر  روی کشتی 
ــزات  ــدی بازرســی تجهی ــواع بازرســی هــای رده بن یکــی از ان
باالبــر روی کشــتی از جملــه Heavy Lift Cranes  مــی باشــد. 
ــد.  ــد تحمــل کنن ــی توانن ــن را م ــزار ت ــد ه ــا چن ــه بعضــا ت ک
ــر کــه بصــورت  ــع مجموعــه ای از دســتگاه هــای باالب در واق
ــی  ــری م ــار گی ــا ب ــه ی ــتی تخلی ــاری را از از کش ــگ ب هماهن

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:
ــه و  ــزاء بدن ــه اج ــر 5 ســال کلی ــه ه ــژه  ک ــای وی بازرســی ه
ماشــین آالت کشــتی بــه صــورت یکجــا و یــا بــه طــور برنامــه 
ــورد بازرســی  ــاز شــده م ــت ب ــزی در طــول 5 ســال در حال ری

قــرار مــی گیرنــد
بازرسی زیر آبی هر دو سال و نیم یکبار بر روی داک

ــین آالت  ــه و ماش ــی آن بدن ــه ط ــالیانه ک ــای س ــی ه بازرس
ــد  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد بازرس م

ــالیانه  ــژه و س ــورت وی ــه ص ــه ب ــر ک ــزات باالب ــی تجهی بازرس
ــوند ــی ش بازرســی م

بازرســی هــای مقطعــی کــه در زمــان هــای خــاص یا خســارت 
انجــام می شــود.

ــاق بازرســی هــای رده بنــدی  ــه اتف در حــال حاضــر غریــب ب
کشــتی هــای بــا پرچــم ایــران در داخــل و خــارج کشــور توســط 
ــازرس دو موسســه رده بنــدی آســیا و موسســه رده  صــد هــا ب
ــران   ــران در ای ــوند.  در ای ــی ش ــی م ــان بازرس ــدی ایرانی بن
ــر نظــر بازرســان  بازرســی هــا در تخصــص هــای مختلــف زی

شــرکت هــای رده بنــدی انجــام مــی شــود.
ــررات ســازمان  ــران تحــت مق ــوردی ای ــادر و دریان ســازمان بن
جهانــی دریانــوردی IMO مجوزهــای 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 
ــتقیم(تعریف  ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــارت،محدوده خسارت)مس خس

ــود. ش
ــک  ــه موش ــاال چ ــتی )ح ــوزی کش ــش س ــی آت ــال بازرس مث
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خــورده بــود حادثــه دیــده در مراجــع بیمــه ای چــه داخلــی چــه 
ــه هســت(. خارجــی مــالک پرداخــت هزین

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 
ــتراکی  ــورت اش ــن را بص ــد ای ــترده باش ــه گس ــغ بیم ــر مبال اگ
ــه(  ــه نام ــند بیمه)بیم ــک س ــن در ی ــد بنابرای ــی کنن ــل م عم
ــده  ــئولیت  برعه ــه ،مس ــرکت بیم ــن ش ــت چندی ــن اس ممک
ــران همــه خودشــان  ــه باشــند .خــود شــرکتهای بیمــه ای گرفت
را بیمــه مــی کننــد کــه بیمــه گــران شــرکتهای بیمــه ای بیمــه 
ــا  ــد. کســی کــه Claime Adjuster  ی ــام دارن هــای اتکائــی ن
تعدیــل کننــده  خســارت اســت. را بیمــه هــا تعییــن مــی کننــد 
ــرار  ــی ق ــران اتکائ ــه گ ــد .بیم ــورد تایی ــد م ــا بای ــی ماهیت ول

ــد.  گیرن
Reinsurance-( تعــدادی از ایــن بیمــه گران اتکائــی در دنیا مثــل

SWISS RE-MUNICH RE( هســتند.که جنــاب آقــای مهنــدس 
ــدازی  ــران راه ان ــان مبحــث آمــوزش AJUSTER را در ای انتصاری

کــرده انــد.

بازرســی هــای  بیمــه مســئولیت صاحبــان  کشــتی 
)کلــوب پــی انــد آی( 

ــب  ــب صاح ــا از جان ــی ه ــری بازرس ــک س ــت ی ــن اس ممک
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&ICLOUP  هــا 

انجــام مــی دهنــد.
و  گاز  و  نفــت  صنعــت  در  صنعتــی  بازرســی 

شــیمی  و پتر
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 
ــروژه  ــن پ ــث  ای ــخص ثال ــازرس ش ــرکت GL  ب ــه ش ــد ک ش
ــازمانی  ــارت س ــاف از چ ــت اکتش ــی معاون ــد از مدت ــود. بع ب
شــرکت نفــت حــذف و شــرکت ایتالیایــی هــم بنــا بــه دالیلــی 
ــه حــوزه بازرســی  ــی هــا ب انصــراف داد. کــه اولیــن ورود ایران
ــارس  ــف پ ــای مختل ــروع فازه ــا ش ــود. ب ــت و گاز ب ــای نف ه
ــا و  ــه آن ه ــط ب ــای مرتب ــروژه ه ــای پ ــی ه ــی  بازرس جنوب
پــروژه هــای توســعه میــدان هــای نفتــی ، بــه فعالیــت هــای  
شــرکت هــای بازرســی در قالــب شــخص ثالــث، اضافــه شــد. 

  PLAN APPROVAL ایــن بازرســی هــا کــه از تاییــد طراحــی
ــین آالت  ــزات و ماش ــواد، تجهی ــد م ــی و تایی ــروع و بازرس ش
ــه  ــل ب ــا تحوی ــی ت ــدازی و آزمایشــات نهای ــا نصــب و راه ان ت
ــه پیجیدگــی و  ــا توجــه ب ــردار را شــامل مــی شــود ، ب بهــره ب
ــران  ــن بازرســی هــا کــه میبایســت  در ای حساســیت هــای ای
ــه تخصــص هــای  ــاز ب و گشــورهای خارجــی انجــام شــود نی
گســترده ای را تعریــف مــی کــرد.  خوشــبختانه حضــور تعــدادی 
موسســات خارجــی در کنــار شــرکت هــای بازرســی ایرانــی در 
ــه شــرکت آی  ــود از جمل ــوژی بســیار راه گشــا ب ــال تکنول انتق
جــی اس کــه نمایندگــی بازرســی موسســه بیــن المللــی لویــد 
آلمــان GL را از ســال هــا قبــل بــه عهــده داشــت، بخصــوص 
ــا مــدت هــا در  ــاره  OFFSHORE کــه ت در حــوزه   فــالت ق
انحصــار شــرکت GL   بــود بــه هــوراه ســمینار هــاو دوره هــای 
آموزشــی کــه بــر گــزار شــد تاثیــر بــه ســزایی در توســعه فنــی 

و تخصصــی بازرســی صنعتــی داشــته اســت .
ــات و  ــاخت تاسیس ــن س ــی حی ــد، بازرس ــه ذکرش ــور ک همانط
ــد  ــه از تایی ــد گســترده اســت ک ــک فرآین ــی ی ــزات صنعت تجی
ــر  ــارت ب ــد و نظ ــره ،تایی ــزن و غی ــازه، مخ ــک س ــی ی طراح
ســاخت قطعــات منفصــل و ماشــین آالت، نظــارت بــر حمــل، 
ــان  ــف در جری ــات مختل ــد آزمایش ــب، تایی ــر نص ــارت ب نظ
ــی یــک  ــه جابجای ــاز ب ــی، و اگــر نی ســاخت و در مراحــل نهای
ــی  ــل دریای ــل و نق ــال در حم ــد )مث ــده  باش ــل ش ــازه تکمی س
ــر راه  ــارت ب ــل ،نظ ــل و نق ــر حم ــارت ب )OFFSHORE نظ
انــدازی و تحویــل بــه بهــره بــردار را شــامل مــی شــود. ایــن 
ــرکت  ــد ش ــه چن ــترک ب ــورت مش ــت بص ــن اس ــد ممک فرآین

ــود.  ــاع ش ــی ارج بازرس
الزم بــه تاکیــد اســت کــه در طــول 20 ســال گذشــته قریــب به 
اتفــاق تمامــی پــروژه هــای فازهــای پــارس جنوبــی و توســعه 
در مناطــق نفــت خیــز اعــم از خشــکی یــا دریــا Offshore در 
ــارد  ــا میلی ــر صده ــغ ب ــا بال ــه ارزش آن ه ــاخت ک ــان س جری
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

ــت  ــرل کیفی ــی کنت ــه معن ــتر ب ــد بیش ــن تولی ــی حی  بازرس
ــی  ــت . بازرس ــد از آن اس ــا بع ــد و ی ــران تولی ــول در ج محص
هــای کنتــرل کیفیــت محصــول شــامل ایمنــی محصــول و بــی 
ضــرر بــودن آن نیــز هســت. مثــال  بازرســی حیــن تولیــد مــواد 
ــی و  ــن ایمن ــت محصــول و تضمی ــد کیفی ــامل تایی ــی ش غذای
ــتقرار  ــتلزم اس ــه مس ــود ک ــی ش ــز م ــودن آن نی ــرر ب ــی ض ب

ــود.                                                                                                                             ــی ش ــم م ــی ه ــای مدیریت سیســتم ه
بازرسی مواد اولیه 

تایید قابلیت های فرآیند
استقرار سیستم های مدیریتی 

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 
ــرای ورود  ــت کاال ب ــد کیفی ــی و تایی ــه ایمن و صــدور گواهینام
ــده  ــد کنن ــازار مــی شــود کــه بخشــی توســط خــود تولی ــه ب ب
انجــام مــی شــود و بخشــی نیــز بازرســان مســتقل و یــا توســط 
ــا نهادهــای  ــد بازرســین اســتاندارد ی بازرســینی کــه مــی توانن
ــای  ــا ارگان ه ــول ی ــت محص ــی و کیفی ــده ایمن ــد کنن تایی

ــی باشــند. نظارت
بازرسی تجهیزات حین بهره برداری 

ــرای آن  ــه ب ــی ک ــای فیزیک ــی ه ــت  دارای ــتم مدیری سیس
اســتاندارد ISO55000 توســط ســامان جهانــی اســتاندارد تدوین 
ــای  ــت ه ــی و فعالی ــرای بازرس ــترده ای ب ــه گس ــده زمین ش
ــات  ــزات و تاسیس ــین آالت ، تجهی ــداری  ماش ــر و نگه تعمی
ــات  ــه مختص ــتاندارد ک ــن اس ــت. ای ــود آورده اس ــی بوج صنعت
ــداری ارزش  ــدف آن نگه ــت ه ــی اس ــتم مدیریت ــک سیس ی
ــرداری  ــره ب ــن به ــی  در حی ــای فیزیک ــی ه ــی دارای و کارآی
ــزات   ــی تجهی ــتفاده و ایمن ــت اس ــی و قابلی ــش کارآی و افزای
اســت. محــدوده عمــل آن فراتــر از تنهــا بازرســی هــای ادواری 
 Reliability اســت و شــامل  مهندســی قابلیــت اطمینــان
Engineering و تکنیــک هــای بازرســی هــای پیشــرفته مثــل 
ــرای اســتفاده  ــر اســاس ریســک RBI، و مناســبت ب بازرســی ب

ــود. ــی ش ــز م ــیار دیگرنی ــی وبس ــی خوردگ FFS، مهندس
ــه  ــتاندارد ب ــن اس ــز ای ــا نی ــور م ــر در کش ــای اخی ــال ه در س
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 
ــا موضــوع مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی اوایــل دهــه 80  ب
 55 BS-PAS(( توســط آقــای انتصاریــان بــر اســاس اســتاندارد
کــه اولیــن اســتانداردی بــود کــه در ایــن مــورد توســط موسســه 
اســتاندارد انگلســتان تهیــه شــد و مبنــای  ســری اســتانداردهای 

ــت.  ــرار گرف ISO55000 ق
تجهیزات مورد استفاده در صنعت بازرسی

ــدون اســتفاده  ــی کــه مطــرح شــد ب  بســیاری از بازرســی های
ــن  ــل انجــام نیســتند.  ای ــای خــاص قاب ــزات و ابزاره از تجهی
ــا  ــه ت ــک آین ــر، ی ــک مت ــاده، ی ــش س ــک چک ــا از ی ابزاره
ــا  ــی ب ــری و تجیزات ــدازه گی ــای ان ــتگاه ه ــن دس ــده تری پیچی
ــورد  ــا م ــی ه ــه در بازرس ــد ک ــرفته روزان ــای پیش ــاوری ه فن
ــا از  ــتگاه ه ــن دس ــه ای ــن ک ــد . ای ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق اس
چــه نوعــی باشــند و چگونــه بایــد بــا آنهــا کار کــرد در حــوزه 
بازرســی هــای فنــی و مهندســی تعریــف مــی شــود . از جملــه 

ــر  ــیاری دیگ ــونیک و بس ــی واولتراس ــای رادیوگراف ــتگاه ه دس
اســت کــه در حــوزه بازرســی های غیــر مخــرب مــورد اســتفاده 
ــه غیــر از تجهیــزات بازرســی هــای غیــر  ــد. ب قــرار مــی گیرن
مخــرب، بایــد از آزمایشــگاه هــا نــام بــرد کــه  فعالیــت هــای  
شــامل  نمونــه بــرداری و آمــاده ســازی نمونــه، آزمایــش نمونــه 
ــی  ــای جانب ــت ه ــود. فعالی ــی ش ــون م ــه آزم و صدورگواهینام
دیگــری نیــز مثــل کالیبراســیون دســتگاه هــای انــدازه گیــری 

ــه حســاب آورد. ــد بازرســی ب ــد  بخشــی از فرآین ــز بای را نی
عــالوه بــر ایــن دســتگاه هــای پیچیــده تــری وجــود دارد کــه 
ــورد  ــی م ــای صنعت ــد ه ــی در در فراین ــورت تخصص ــه ص ب
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد از جملــه دســتگاه هایــی بــا اســتفاده 
ــره  ــی و غی ــری و حرکت ــی و تصوی ــا صوت ــگر ه ــواع حس از ان
مــی باشــد. بــا ایــن حســاب طیــف بازرســی هــا نیــز بــا توجــه 
بــه تجهیزاتــی کــه  در آن حــوزه بازرســی مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیــرد کامــاًل متفــاوت مــی شــود.  شــاید ســطح پیچیدگــی 
ــه در  ــی اســت ک ــر از تجهیزات ــای بازرســی هــم متاث فعالیت ه

آن بــه کار مــی رود
Industry4.0بازرسی در انقالب صنعتی چهارم

همــراه بــا پیشــرفت تکنولــوژی در حــوزه تجهیــزات بازرســی و 
همچنیــن فنــاوری هایــی کــه حاصــل انقــالب صنعتــی چهــارم 
ــای  ــیاء ، دوقلوه ــت اش ــی ،اینترن ــوش مصنوع ــل ه ــت مث اس
دیجیتــال و بازرســی هــای مرتبــط بــا فعالیــت هــای رباتیــک، 
بازرســی  از راه دور و توســط پهبــاد و امثــال آن هــا یــک تحول 
گســترده ای را در صنعــت بازرســی ایجــاد کــرده و بــه ســرعت 
ــا  ــم در در 5 ت ــی می کن ــن پیش بین ــت. م ــعه اس ــال  توس درح
ــا ظاهــری  ــت بازرســی هــای چشــمی ی ــده ماهی ده ســال آین
ــزارآالت و حســگر هــای  ــا بازرســی توســط تجهیــزات و اب و ی
مختلــف کامــال متفــاوت خواهــد شــد. عــالوه 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.  
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــی های ــیاری از بازرس ــه بس در نتیج
ــی شــوند در  ــرل آن انجــام م ــا تحــت کنت توســط انســان و ی
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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ــت  ــی در صنع ــوص بازرس ــی در خص ــدا توضیح در ابت
نفــت و چگونگــی تعییــن دوره هــای آن در ایــن صنعــت 

ــد. بفرمایی

اســاس فعالیــت هــای بازرســی براســاس راســتی آزمایــی محصــوالت 
ــرد  ــت عملک ــور صح ــه منظ ــف ب ــای مختل ــه ه ــدی در کارخان تولی
ــت در حــوزه کاری خــود  ــت نف ــه صنع ــزات و وســایلی اســت ک تجهی
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 
ــه  ــا روی ــزات را ب ــودن  تجهی ــان کامــل و قابلیــت مناســب ب ــا اطمین ت
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.

ــزات در صنعــت  ــودن تجهی ــه مــی شــود، قدیمــی ب گفت
ــت را  ــن صنع ــی در ای ــاس بازرس ــه احس ــاز ب ــت نی نف
افزایــش داده آیــا در حــال حاضــر ایــن اظهــارات را تاییــد 
ــتر از  ــت را بیش ــن صنع ــی در ای ــه بازرس ــاز ب ــرده و نی ک

ســایر صنایــع مــی دانیــد؟

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 
ــا وارد دوره بازرســی شــود کــه ایــن امــر  شــده و از ســرویس خــارج  ت
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 
ــه  ــی ک ــوق داده در حال ــی س ــای داخل ــتفاده از کااله ــمت اس ــه س را ب
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 
ــت هــای  ــر اســتفاده از ظرفی ــی ب ــر معظم انقــالب مبن ــا دســتور رهب ب
ــه  ــد ب ــا انجــام شــد هرچن ــت ایجــاد و بازرســی ه ــن ظرفی ــی ای داخل
دلیــل صــدور گواهــی بازرســی، ایــن امــر مســئولیت باالیــی داشــت امــا 
احســاس مســئولیت و انجام بازرســی 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 
ــت اســتفاده شــده توســط شــرکت مهندســی و توســعه در  ــت نف صنع
صنعــت نفــت پیشــگام بــوده و مــی تــوان گفــت کتابچــه ای تهیه شــده 
کــه از داخلــی ســازی 110 محصــول 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 
ــات  ــض قطع ــرای تعوی ــان ب ــت بازرس ــا دس ــازی ه س

بازتــر بــوده اســت؟

بــازرس مــی توانــد بــا نــگاه ویــژه بــر روی کاالیــی نســبت بــه ارزیابــی 
ــرداری تحــت  ــره ب ــدی در به ــوم جدی ــه مفه ــرای نمون ــد. ب ــدام کن اق
ــا  ــای ریســک توصیــف شــده کــه در تمــام دنی ــوان بازرســی برمبن عن
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 

رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت تاکید کرد:

 رشد شاخص های کیفی
 صنعت نفت با انجام

بازرسی های دوره ای
ــا قدمتــی بیــش  صنعــت نفــت بــه عنــوان قدیمــی تریــن صنعــت ب
ــود کــه مــورد تحریــم هــای  از صدســال جــزو نخســتین صنایعــی ب
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 
ــه  ــزات و در نهایــت محصــوالت را ب حــوادث، ارتقــای کیفیــت تجهی
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:

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 گیرنــد 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 اصــالح، تعمیــر و یــا 
تعویــض اقــدام مــی شــود تــا ریســکی کــه بــرای بهــره بــرداری وجــود 
ــودن  ــی ب ــد قدیم ــود. هرچن ــن موضــوع کاهــش داده ش ــرای ای دارد ب
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 
ــر  ــر اســاس دوره عم ــوارد ب ــن م ــد، ای ــی گیرن ــرار م ــورد بازرســی ق م
ــازنده  ــا س ــاتی ب ــاس آن جلس ــر اس ــده و ب ــواد ش ــاب م ــی انتخ تعریف
مــواد و تجهیــزات بــا هــدف بازرســی اولیــه تحــت عنــوان PIM برگــزار 
ــده و  ــرف تولیدکنن ــتراتژی دوط ــات، اس ــن جلس ــه در ای ــود ک ــی ش م
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. 
ــا صــدور گواهــی اتمــام کار ازســوی  ــان ب ــه همزم ــن مرحل ــس از ای پ
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 
ــب و  ــاخت کاال و نص ــان س ــی در زم ــت بازرس ــه نخس ــم در مرحل کنی
مرحلــه بعــدی، بازرســی در زمــان بهــره بــرداری را شــامل مــی شــود.

ــروژه هــای  شــرکت هایــی ماننــد مهندســی و توســعه نفــت کــه در پ
اجرایــی صنعــت نفــت حضــور دارنــد در بخــش اول کــه شــامل بازرســی 
ــد  ــه تولی ــواد اولی ــب کاال وم ــاخت کاال، نص ــاخت ، س ــای حین س ه
ــا بازرســی  ــرد ت ــرار مــی گی ــد مــورد اســتفاده ق محصــول کــه در تولی
نهایــی محصولــی کــه مجــوز ورود بــه ســایت را مــی  گیــرد را شــامل 
خواهــد شــد، بنابرایــن بعــد از نصــب کاال و اطمینــان از صحــت عملکرد 
ــرداری  ــره ب ــاز بازرســی به ــی کاال صــادر و کار وارد ف ــی آن گواه کیف

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 
ــوی  ــای دوره ای از س ــود، بازدیده ــی ش ــدار م ــل خری ــد و تحوی تولی
ــه ســازنده مــی دهــد کــه  ــه کارخان ــی ب مصــرف کننــده فیدبــک خوب
خــط تولیــد کیفیــت را بــه خوبــی رعایــت کــرده یــا نکــرده کــه باعــث 
ــرداری  ــان از بهــره ب ــدار از کیفیــت و اطمین ــره پای ــا زنجی مــی شــود ت

ــار داشــته باشــیم. ــدون ریســک را در اختی ب

در ســخنان خــود بــه خدمــات پــس از فــروش در صنعــت 
ــا توجــه بــه ایــن کــه صنعــت  خــودرو اشــاره کردیــد، ب
نفــت هماننــد خــودرو مصــرف کننــده نهایــی ندارد،فرایند 
ــت  ــت نف ــزات صنع ــی از تجهی ــام بازرس ــان انج و زم
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 
ــازنده  ــش س ــه و دان ــاس تجرب ــازنده ، براس ــوی س ــود و از س ــی ش م
کتابچــه هــای تجهیزاتــی بــه تدویــن مــی رســد کــه در ایــن کتابچه ها 
شناســنامه تجهیــزات درج و نگهــداری و تعمیــرات در آن مشــخص مــی 
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بازرســی مناســب در زمــان و مــکان خــود بــوده اســت.

اگــر بخواهیم تعریــف کلــی در زمینــه تاثیــر بازرســی بــر 
کیفیــت در صنعــت نفت داشــته باشــیم، کیفیــت را چگونه 

ــی کنید؟ ــف م تعری

ســندی در تهیــه مــواد و مصالــح صنعــت نفت تحــت عنــوان ITP  وجود 
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 اقدام مــی 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 
ــر روی آن گــزارش انجــام و تاییــد خواهــد شــد  کــه صحــه گــذاری ب
کــه کاال بــا ایــن گواهــی، کیفیــت صالحیــت اســتفاده در صنعــت نفــت 
ــوده و ایــن اجــازه  ــه شــدت پیوســته ب را خواهــد داشــت. این زنجیــره ب
وجــود نــدارد کــه کاال این مراحــل را طــی نکــرده باشــد هرچنــد ممکــن 
اســت ســطح کیفــی تغییــر کند و بــه جــای 10 مرحلــه در حیــن تولید، 4 
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 عین حــال 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 این امــر بســتگی زیــادی بــه 

نــوع کاال، مــدل مصرفــی کاال و تولیدکننــده کاال دارد.

ــت در  ــای کیفی ــخصی از ارتق ــدد مش ــر ع ــال حاض در ح
ــود دارد؟  ــی وج ــی از بازرس ــت ناش ــت نف صنع

ایــن امــر را نمــی تــوان بــا افزایــش کیفیــت مقایســه کــرد بلکــه بایــد 
بــا شــاخص هــای معکــوس آن انــدازه 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 عــالوه 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 
ــا کیفیــت کاالهــای اســتفاده شــده و نــوع بهــره  هــای ایــن بخــش ب
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 عــدم  تاییــد را بــه دنبــال نــدارد و اگــر کاالی بــی کیفیــت بــر اثــر 

operation نادرســت منجــر بــه حادثــه شــده و در مقابــل یــک کاال 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 
ــه  ــر ک ــتگاه در دوره عم ــدن دس ــارج ش ــترس خ ــت از دس ــوزه کیفی ح
بــرای نمونــه پمپــی در صنعــت نفــت طراحــی و یــا خریــد شــده کــه 
ــد  ــا نیازمن ــن دوران ی ــه در ای ــی رود ک ــر از آن م ــال عم ــار 30 س انتظ
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 
ــرای  ــی ب ــدان شــاخص خوب ــا چن ــرار داد ام ــالک ق ــی را م ــای زمان ه

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 
ــدد ایســتگاه هــای  ــه و تع ــن شــرایط بازرســی افزایــش یافت کــه در ای
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 خــال 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.

مقاالت
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ــادی  ــق اقتص ــی دوم و رون ــگ جهان ــن جن ــان یافت ــد از پای بع
ــی  ــن الملل ــای بی ــه ه ــارت در عرص ــی، تج ــطح جهان در س
ــه طــرز چشــمگیری گســترش یافــت و اکثــر کشــورها ایــن  ب
امــکان را پیــدا کردنــد تــا بتواننــد محصــوالت و تولیــدات خــود 
را بــه دورتریــن نقــاط جهــان صــادر کننــد. مســلما در ایــن نــوع 
ــت کاالی سفارشــی خــود،  ــگام دریاف ــا هن ــدار ت تجــارت، خری
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 
ــی  ــطح جهان ــارت در س ــق تج ــه رون ــا ب ــار آن ه کاال در کن

کمــک کردنــد.
انــدازه  آزمایــش،  بــرداری،  نمونــه  فرآینــد  بــه 
در شــده  انجــام  امــور  تمامــی  و   گیــری 
ــادرات و  ــاز ص ــت کاال در دو ف ــت و کمی ــن کیفی ــیر تعیی مس
ــی و  ــرکت بازرس ــد ش ــورد تایی ــازرس م ــط ب ــه توس واردات ک
ــه  ــی شود، بازرســی کاال یا Inspection گفت ــت انجــام م کیفی

مــی شــود.
اخــذ گواهــی بازرســی کاال بــه وســیله وارد کننــده، تضمینــی بر 

صحــت و ســالمت 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 
ــت  ــت کیفی ــما و مدیری ــخصات ش ــا مش ــما ب ــوالت ش محص
محصــول در زنجیــره تأمیــن شــما اســت. بــه طــور کلــی هــدف 
کنتــرل کیفیــت تامیــن یــک سیســتم موثــر بــرای تمرکــز تمــام 
ــه در جهــت ایجــاد ، حفــظ  ــا کارخان اقدامــات یــک شــرکت ی
و بهبــود کیفیــت محصــول و انجــام امــور تولیــدی ، توزیــع و 

خدمــات در اقتصــادی تریــن ســطحی اســت کــه بــه رضایــت 
مصــرف کننــده منجــر شــود.

ــه  ــتریان از کارخان ــرف مش ــت از ط ــان کنترل کیفی کارشناس
هــا، واحدهــای تولیــدی، آزمایشــگاه هــای طــرف قــرارداد و در 
ــا اطمینــان حاصــل  محــل بارگیــری کاال بازدیــد مــی کننــد ت
ــا  ــق ب ــوالت مطاب ــد و واردات محص ــد تولی ــه رون ــد ک نماین
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 
ــا خدمــت  ــک محصــول ی ــات و مشــخصات ی ــودن خصوصی ب
ــا  ــودن یــک محصــول ی ــی ب کــه باعث  مــی شــود  درجه عال

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.

ــت  ــای الزم جه ــرل ه ــوان کنت ــی ت ــی را م ــی : بازرس بازرس
ــه نقشــه هــا ، مشــخصه  ــق محصــول نســبت ب مقایســه تطاب
ــتانداردهای  ــده ، و اس ــن ش ــای تعیی ــته ه ــی ، خواس ــای فن ه
ــری ،  ــدازه گی ــر ان ــی نظی ــت های ــود. فعالی ــان نم ــوب بی مطل
ــا خدمــت و مقایســه  آزمایــش ،تســت مشــخصات محصــول ی
آن بــا خواســته هــای تعییــن شــده جهــت تعییــن تطابــق دقــت. 
ــام  ــئی در انج ــک ش ــی ی ــان توانای ــی : پای ــا خراب ــص ی نق

عملکــرد مطلــوب
ــت  ــا خدم ــول ی ــه محص ــه اینک ــت ب ــت مثب ــق :  دالل تطاب
ــررات  ــا مق ــرار داد ی ــه مشــخصات ق ــوط ب خواســته هــای مرب

ــت. ــرده اس ــت ک را رعای
ــت  ــد جه ــی توان ــه م ــول ک ــی از محص ــخصه : خصوصیت مش
ــم کمــی و  ــزات ه ــن تمای ــه کار رود . ای ــالم ب ــن اق ــز بی تمای

ــی هســتند. هــم کیف
تفاوت بازرسی و کنترل کیفیت:

ــن شــده  ــا اســتانداردهای تعیی بازرســی مقایســه مشــخصات ب
ــت و  ــت اس ــرل کیفی ــل کنت ــی از مراح ــی یک ــت . بازرس اس
بســتگی بــه ســایر مراحــل آن یعنــی تعییــن تعاریــف و تفاســیر 
ــات الزم  ــود اطالع ــه خ ــه نوب ــی ب ــا دارد . بازرس و روش ه
جهــت اســتفاده دیگــر مراحــل کنتــرل کیفیــت را فراهــم مــی 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــا هــر وظیف ــت ب ــرل کیفی آورد . درحالیکــه کنت
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 

ــرد. ــر مــی گی را در ب
ــر  ــته زی ــار دس ــه چه ــی کاال ب ــواع بازرس ــی، ان ــور کل ــه ط ب

ــود: ــی ش ــیم م تقس
)DPI( بازرسی زمان تولید

ایــن نــوع بازرســی کاال در واقــع همــان بازرســی در زمــان تولید 
ــان از کیفیــت کاالی  ــا هــدف کســب اطمین مــی باشــد کــه ب
تولیــد شــده و تطبیــق آن بــا  اســتانداردهای الزم صــورت مــی 
ــود  ــکالتی وج ــت در کاال مش ــن اس ــن ممک ــم چنی ــرد. ه گی
داشــته باشــد کــه فقــط در زمــان تولیــد قابــل تشــخیص مــی 
باشــند؛  بــه عنــوان نمونــه ممکــن اســت در ســاخت کاالهــای 
ــر  ــکاران دیگ ــیله پیمان ــه وس ــات ب ــی از قطع ــده، بعض پیچی
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 
ــه  ــد ک ــی کن ــان حاصــل م ــرا اطمین ــد اســت؛ زی ــت مفی کیفی
کیفیــت محصــوالت تولیــدی همــان کیفیتــی اســت کــه شــما 
ــه شــما  ــد. هــم چنیــن ب ــه دریافــت کــرده ای ــه عنــوان نمون ب
ــد،  ــل تولی ــان مراح ــل از پای ــا قب ــد ت ــی ده ــکان را م ــن ام ای
ــت و  ــد در وق ــی توان ــه م ــد ک ــام دهی ــات الزم را انج اصالح
هزینــه شــما صرفــه جویــی کنــد. اگــر نقــص مشــخص شــده 
ــز  ــی دارای نقــص نی باشــد، دانســتن درصــد محصــوالت نهای
بــه شــما اطمینــان مــی دهــد کــه قبــل از ایــن کــه بــرای شــما 
ارســال شــود، مــی توانیــد بــرای آن هــا برنامــه ریــزی کنیــد.

)PSI( بازرسی پیش از حمل
عنــوان  بــه  کــه  کاال  بازرســی  انــواع  از  دیگــر  یکــی 
ــه صــورت  ــود و ب ــی ش ــناخته م ــز ش بازرســی تصادفی نهایی نی
ظاهــری و چشــمی انجــام مــی شــود، بازرســی پیــش از حمــل 
ــده،  ــن کنن ــه تأمی ــد ک ــی کن ــل م ــان حاص ــه اطمین ــت ک اس
 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 
ــه  ــود و ب ــی ش ــام م ــه انج ــده از محمول ــه ش ــوالت گرفت محص
ــاخت و  ــل س ــل مراح ــورت تکمی ــط در ص ــب، فق ــن ترتی همی
حداقــل بســته شــدن ٪8۰ ســفارش، ایــن کار انجــام مــی شــود.
تهیــه چــک لیســت بازرســی معمــول PSI، شــامل مــوارد زیــر 

اســت:
تأیید ایمنی و عملکرد محصوالت تولیدی

ــه تعدیــل  تأییــد کیفیــت محصــوالت و ســازمان دهــی هرگون
قیمــت

ــده در  ــن ش ــتانداردهای تعیی ــا اس ــفارش ب ــه س ــن ک ــد ای تأیی
ــده اســت ــد ش ــد تولی ــرارداد خری ق

بازرســی بســته بنــدی محصول، برچســب زدن و مــارک هــای 
حمــل و نقــل

ــن اســت  ــل ای ــش از حم ــوت بازرســی پی ــه ق ــن نقط بزرگتری
ــی از  ــه تصادف ــک نمون ــوان ی ــه عن ــوالت ب ــون محص ــه چ ک
ــه بازرســی  ــاز ب ــدون نی ــما ب ــوند، ش ــی ش ــه م ــفارش گرفت س
ــد. هــم  از هــر محصــول، نمــای دقیــق ســفارش را مــی گیری
چنیــن، آزمایشــات ایمنــی و عملکــردی کــه بــه عنــوان بخشــی 

نقش و تاثیر کنترل کیفیت آماری
در بازرسی کاالها

سیده شکوفه دربندی
پژوهشگر ،محقق آماری و مدرس دانشگاه 
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ــایی  ــه شناس ــود، ب ــی ش ــام م ــل انج ــش از حم ــی پی از بازرس
محصــوالت معیــوب کمــک مــی کنــد؛ ســپس مــی توانیــد از 

ــد. ــا خــودداری کنی پرداخــت آن ه
بازرسی قیمت

ایــن نــوع از انــواع بازرســی کاال بــه هزینــه خریــدار بــا هــدف 
ــای  ــا وام ه ــت ی ــتفاده از ارز ارزان قیم ــوء اس ــری از س جلوگی
کــم بهــره و اغلــب بــا دســتور بانــک و موسســه تأمیــن کننــده 
ــام  ــی کاال انج ــت واقع ــی قیم ــی و بررس ــت ارزیاب ــی، جه مال

مــی شــود.
بازرسی اصالت فروشنده

ــی  ــنده و توانای ــت فروش ــان از اصال ــب اطمین ــور کس ــه منظ ب
مالــی و دانــش فنــی او در اجــرای تعهــدات قــراردادی، بازرســی 
ــع  ــت منب ــه در حقیق ــرد ک ــی گی ــت فروشــنده صــورت م اصال
یابــی را بــرای خریــدار آســان تــر مــی ســازد. البتــه ایــن نکتــه 
ــک  ــد بان ــی و قواع ــات قانون ــق الزام ــه طب ــد ک ــم بدانی را ه
ــن بازرســی از  ــا ای ــه حتم ــدار موظــف اســت ک ــزی، خری مرک

ــواع بازرســی کاال را انجــام دهــد. ان
بازرسی استاندارد اجباری

ــواع بازرســی کاال، بازرســی  از مهــم تریــن و پیچیــده تریــن ان
بازرســی به  حقیقت شــرکت  در  اجباری اســت.  اســتاندارد 
در  و  شــده  عمــل  اســتاندارد وارد  جانشینی ســازمان 
محل خــروج کاال از بــازار فروشــنده، آن را مــورد بازرســی 
ــگاه  ــد در آزمایش ــی بای ــوع از بازرس ــن ن ــد. ای ــی ده ــرار م ق
مجــاز و تحــت نظــارت شــرکت بازرســی انجــام شــود و بعــد از 
ــرای کاال صــادر خواهــد شــد. بازبینــی  آن گواهینامــه انطباق ب
ــای  ــده شــرکت ه ــر عه ــد ب ــدأ تولی ــی در مب ــای واردات کااله
بازرســی مــی باشــد. بــرای پذیــرش و عقــد قــرارداد شــرایطی 
ــرارداد  ــه ق ــه ب ــد ک ــی کنن ــم م ــا متقاضــی بازرســی تنظی را ب
ــرارداد  ــدگان ق ــرای امضاکنن ــود و ب ــی ش ــاق م ــی الح بازرس
ــی  ــخه چاپ ــرایط در نس ــن ش ــه ای ــود. اگرچ ــی ش ــل م تحمی
فــرم ســفارش بازرســی قیــد مــی شــود و در ظاهــر پذیــرش آن 
اجتنــاب ناپذیــر اســت، ولیکــن امــکان تغییــر و تعدیــل برخــی 

ــود دارد. ــان وج ــرای متقاضی ــواد آن ب ــرایط و م از ش
مزایای بازرسی کاال

انــواع بازرســی کاال اقداماتــی پیشــگیرانه بــرای کنتــرل کیفیــت 
در هنــگام تولیــد کاال و یــا واردات آن، گام هــای اساســی 
ــای  ــه ه ــش هزین ــتری و کاه ــت مش ــود رضای ــت بهب در جه

ــتند. ــت هس بازگش

بهبود رضایت مشتری
ــت.  ــوی اس ــارت ق ــک تج ــای ی ــنگ بن ــتری س ــت مش رضای
ــه حفــظ مشــتری مــی شــود کــه رســیدن  ــن امــر منجــر ب ای
بــه ســود واقعــی را در پــی خواهــد داشــت. نــرخ نگهــداری 5٪ 

ــا ٪۹5 افزایــش دهــد. ــد ســود را ت مشــتری مــی توان
همــان طــور کــه در اغلــب ســایت هــای فــروش محصــوالت 
بازتــاب قابــل اعتمــاد رضایــت مشــتری “درجــه ســتاره” بــاال 

بــرای محصــوالت اســت.
ــه  ــگاه مشــتری، رتب ــوب از ن ــت مطل ــه کیفی ــیدن ب ــرای رس ب

ــط هســتند: ــر مرتب ــوارد زی ــه م ــا ب ــا و بررســی ه ــدی ه بن
کیفیت محصول

رضایت در زمان تحویل
دقت محصول

ــد  ــی توان ــار م ــری ب ــل و بارگی ــل از حم ــی قب ــات بازرس خدم
ــد. ــد کن ــع تأیی ــه موق ــت محصــول را ب ــت و دق کیفی

کاهش هزینه های بازگشت محصول
جــدا از آســیب احتمالــی بازگشــت کاال بــه اعتبــار شــرکت، اگــر 
ــی محصــول،  ــه پول ــد، هزین ــل رخ ده ــس از حم تشــخیص پ
ــه طــور تصاعــدی رشــد  ــود برچســب ب ــا کمب ــدی ی بســته بن
مــی کنــد. متناوبــًا، 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 
ــه  ــالم هزین ــای س ــرای کااله ــط ب ــید فق ــک کاال باش ورود ی
ــگام  ــی در هن ــود کاالی ــر کمب ــرد و اگ ــد ک ــت خواهی پرداخ
PSI تشــخیص داده شــود، شــرکت هــا قــدرت بیشــتری 
بــرای تقاضــای اصــالح محصــول توســط کارخانــه بــا هزینــه 

ــد. ــه دارن کارخان

ــد  ــی، تاکی ــواد غذای ــرف م ــزون مص ــعه روز اف ــا توس ــان ب همزم
بــه کیفیــت و ایمنــی مــواد غذایــی و اینکــه مــواد غذایــی چگونــه 
تولیــد مــی شــوند و چگونــه در زنجیــره عرضــه جابجــا مــی شــوند 
ــاورزی  ــدات کش ــد تولی ــن در فراین ــتانداردهای نوی ــال اس و اعم
ــارات  ــات و انتظ ــفره، مطالب ــا س ــه ت ــرل از مزرع ــرورت کنت و ض
ــای  ــتگاه ه ــدگان و از دس ــد کنن ــاورزان و تولی ــتری از کش بیش
ــود آورده  ــی را بوج ــر دولت ــی و غی ــش دولت ــد در بخ ــی تولی متول

اســت.
ــن و مصــرف محصــوالت ســالم  ــراي تامی ــي ب  از رویکــرد جهان
کشــاورزي، پیــش بینــي مــي شــود کــه در تجــارت بیــن الملــل، 
ــراي ورود محصــوالت کشــاورزی و  یکــي از مــدارک ضــروري ب
ــه همــراه داشــتن  ــزام ب ــدار، ال ــه کشــورهاي خری مــواد غذایــی ب
گواهــي اســتاندارد و ســالمت محصــول و رعایــت باقیمانــده 
ــی گــردد کــه  ــر و عملیات ــده هــا باشــد و بطــور جــد، فراگی آالین
ــا و  ــوه ه ــی از می ــار ورود برخ ــان ب ــت زی ــاهد ممنوعی ــرا ش اخی
صیفــی جــات کشــورمان بــه بعضــی از کشــورهای خریــدار بودیــم 
کــه امیــد اســت بــراي همگامــي در ایــن زمینــه، بــه موقــع تدابیــر 

ــود. ــاذ ش ــب اتخ ــات مناس ــه و تصمیم الزم اندیش
بســیار  هــای  پشــتوانه  و  باالســری  اســناد  خوشــبختانه 
در  غــذا  ایمنــی  ضــرورت  بــه  تاکیــد  الزامــات  و  قــوی 
کشــور وجــود دارد  کــه جهــت یــادآوری ذکــر مــی گــردد 
طلبــد. مــی  را  شــدن  اجرائــی  بــرای  عالــی  همــت   و 

ابالغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری:
الف - ابالغ  سیاستهای کلی »سالمت« با تاکید بر: 

- اولویت پیشگیري بر درمان.
ــالمت  ــده س ــد کنن ــاي تهدی ــرات و آلودگي ه ــش مخاط - کاه

ــي. ــر علم ــواهد معتب ــر ش ــي ب مبتن
- تحقــق رویکــرد ســالمت همــه جانبــه و انســان ســالم در همــه 

قوانیــن، سیاســت هاي اجرایــي و مقــررات.
ــان آور  ــات زی ــواد و خدم ــوالت و م ــر محص ــوارض ب ــع ع - وض

ــالمت. س
- اصالح سبک زندگي در عرصه تغذیه.

ب - ابالغ  سیاستهای کلی »اقتصاد مقاومتی « با تاکید بر:

- افزایــش پوشــش اســتاندارد بــرای کلیــه محصــوالت داخلــی و 
ترویــج آن

ج - ابالغ  سیاستهای کلی »بخش کشاورزی« با تاکید بر:
- تأمیــن امنیــت غذایــی از منابــع داخلــی و ارتقــاء ســالمت مــواد 

غذایــی تــا اســتاندارد جهانــی،

ماده 29 قانون افزایش بهره وري در بخش کشاورزي : 
کنتــرل کیفــي، بازرســي و صــدور گواهــي کیفیــت بــراي 

کشــاورزي  محصــوالت 
تعریــف اســتانداردها و معیارهــاي فراینــد تولیــد تــا عرضــه 

کشــاورزي  محصــوالت 
ــر  ــاي غی ــش ه ــات بخ ــتفاده از امکان ــا اس ــي ب ــات اجرائ اقدام

ــي  دولت
برنامه ششم توسعه بند ج ماده 31 :

زیســتی  محصــوالت  و  ســالم  محصــوالت  کشــت  توســعه 
)ارگانیــک(، 

و  تولیــدات  کیفــی  کنتــرل  ملــی  اســتانداردهای  اعمــال   
کشــاورزی  فرآورده هــای 

 گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، 
مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود 

ــاال دســتی و  ــناد ب ــر اســاس اس ــه ب ــود ک ــد فرم ــق خواهن تصدی
پشــتوانه هــای قانونــی، تکلیــف بزرگــی بــر عهــده سیاســتگزاران 
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــا عرض ــد ت ــه تولی ــان برنام و مجری
گذاشــته شــده اســت کــه مــی بایســت بــه جــد عملیاتــي گــردد.

   اقــدام ارزشــمند اخیــر وزیــر محتــرم جهادکشــاورزی درخصــوص 
واگــذاری مســئولیت تمامــی فعالیــت هــای ســالمت غــذا با منشــاء 
ــدات ریاســت  ــات و تاکی ــرم حفــظ نبات ــه ســازمان محت گیاهــی ب
ــرح  ــرای ط ــداوم اج ــرای ت ــات ب ــظ نبات ــازمان حف ــرم س محت
ــل  ــا در ذی ــده ه ــاز آالین ــد مج ــان ح ــدور نش ــتورالعمل ص دس
ــای  ــامانه مجوزه ــالم در س ــه گواهــی س ــوط ب ــدی مرب ــه بن طبق
الکترونیکــی بخــش کشــاورزی ســماک semak.maj.ir، فرصــت 
مناســبی بــرای داوطلبــان تولیــد محصــوالت گواهــی شــده فراهــم 
نمــوده اســت. بــا ایــن رویکــرد و تصمیــم ارزشــمند، تولیــد بــرای 
ــرای  ــد ب ــت داده و تولی ــود را از دس ــوم خ ــی و مفه ــد معن تولی

ــدگان مطــرح شــده اســت.  ســالمتی مصــرف کنن
ــال   ــق و ابط ــع تعلی ــق، رف ــد، تعلی ــدور، تجدی ــتورالعمل ص دس
ــوالت  ــا در محص ــده ه ــاز آالین ــد مج ــان ح ــرد نش ــه کارب پروان
ــوم  ــر س ــد نظ ــا تجدی ــدرک: 134/227/د ب ــماره م ــاورزی ش کش
ــران  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــخ 97/03/07 از ســوی س ــه تاری ب
ــکان  ــه منظــور ام ــد الزم ب ــم ســاختن بســتر و فراین ــرای فراه ب

اجرای دستورالعمل صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده در محصوالت کشاورزی

رویکردی دانش بنیان
برای تامین سالمتی مصرف کنندگان

میربهروز غیبی
کارشناس ارشد گیاه پزشکی

مدیرعامل بازرسی تاک
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دسترســی مــردم بــه محصوالتــی کــه از ســالمت الزم برخوردارنــد 
) بنــد )و( مــاده 34 قانــون برنامــه پنجــم توســعه ( تدویــن گردیــد 
ــه  ــی ابالغی ــخ 1397.11.10 ط ــوم آن در تاری ــر س ــد نظ و تجدی
ــاورزی  ــاد کش ــرم جه ــر محت ــوی وزی ــماره 22108 /020از س ش

ــد.  ــالغ گردی ــرای اجــرا اب ب

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 ســالمتی مصــرف کننــدگان 
تولیــدات کشــاورزی

ایجاد وحدت رویه و جلوگیري از اعمال سلیقه
حرکت بر اساس معیارهاي فني و اصولي ) کریدور سبز (

ایجــاد قابلیــت ردیابــی معکــوس محصــوالت از ابتــدا تــا انتهــای 
زنجیــره تولیــد تــا عرضــه

- امــکان بررســی اصالــت، ســالمت و کیفیــت مــواد مــورد 
اســتفاده در تولیــد محصــول

اهداف نهایی استاندارد سازی در بخش کشاورزی:
تولید براساس ویژگی های استاندارد محصول

فیزیکــی، شــیمیائی،  آلودگــی هــای  بــه حداقــل رســاندن 
آن ایمنــی  و  محصــول  در  میکروبیولــوژی 

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 IPM و ICM درفرایند تولید محصوالت کشاورزی 
تضمین کارفرما برای توجه به سالمت و ایمنی کارگران 

ارکان اجرایــی دســتورالعمل صــدور پروانــه کاربــرد نشــان حدمجاز 
ــده ها: آالین

 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
ــز  ــا مرک ــتاندارد و ی ــازمان اس ــد س ــورد تایی ــای م ــگاه ه آزمایش

ــران ــت ای ــد صالحی ــی تایی مل
شــرکت هــای بازرســی تاییــد صالحیــت شــده ســازمان اســتاندارد 

و یــا مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ایــران
مسئولیت اجرا

ــای  ــازمان ه ــدۀ س ــر عه ــن دســتورالعمل ب ــراي ای مســئولیت اج
جهــاد کشــاورزی اســتان هــا و ادارات کل اســتاندارد اســتان هــا 
ــر  ــتورالعمل ب ــن دس ــراي ای ــن اج ــر حس ــارت ب ــد. نظ ــي باش م
ــی  ــازمان مل ــتاندارد س ــراي اس ــر اج ــارت ب ــت نظ ــدۀ معاون عه
اســتاندارد ایــران و ســازمان حفــظ نباتــات وزارت جهــاد کشــاورزی 

اســت.
تعاریــف کاربــردی دســتورالعمل پروانــه کاربــرد: ســندی اختیــاری 
ــی  ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــه اش ــتناد آن ب ــه اس ــه ب ــت ک اس
ــا در  ــده ه ــد مجــاز آالین ــا از  نشــان ح ــی شــود ت ــازه داده م اج
ــرای یــک محصــول خــام کشــاورزی،  محصــوالت کشــاورزی، ب

ــد.  ــتفاده نماین اس
کمیتــه عالئــم و کنتــرل کاال: کمیتــه ای اســت در اداره کل 
اســتاندارد، کــه وظیفــه بررســی نهایــی صالحیــت متقاضــی را در 
ــه منظــور  ــرد، ب ــه کارب ــتفاده از پروان ــورداری و اس خصــوص برخ
ــال آن را  ــق و ابط ــع تعلی ــق، رف ــد، تعلی ــن تجدی ــم چنی صدوره

ــده دارد.  برعه
ــه مــی شــود کــه عــدم  ــه دســته ای از مــواد گفت آالینــده هــا: ب
مطابقــت آن هــا بــا حــدود مجــاز تعییــن شــده در اســتاندارد)های( 
ــواد  ــن م ــت. ای ــر اس ــده مض ــرف کنن ــرای مص ــوط، ب ــی مرب مل
ــده آفــت کــش هــا، نیتــرات، فلــزات ســنگین،  شــامل: باقــی مان
ــوادی  ــی( و م ــای قارچ ــه ه ــموم و زهرآب ــا )س ــین ه مایکوتوکس
کــه بــرای مقابلــه بــا تنــش هــای محیطــی اســتفاده مــی شــود و 

برخــی تنظیــم کننــده مــی باشــند.
ــه  ــا در محصــوالت کشــاورزی:  ب ــده ه ــد مجــاز آالین نشــان ح
ــط  ــتفاده از آن، توس ــازه اس ــه اج ــود ک ــی ش ــه م ــانی گفت نش
ســازمان ملــی اســتاندارد بــر اســاس فراینــد هــای تعریــف شــده در 
ایــن دســتورالعمل و اســتاندارد هــای ملــی مربوطــه بــه متقاضــی 

داده مــی شــود.
ــد  ــزان ح ــن می ــا: تعیی ــده ه ــده آالین ــاز باقیمان ــد مج ــزان ح می
ــف از  ــل مختل ــه عوام ــا MRL(  ( ب ــده ه ــده آالین ــاز باقیمان مج
جملــه تنــوع مصــرف آفت کــش، ســبد غذایــی هــر کشــور و حــد 
 ،)ADI( مجــاز روزانــه ســم کــه می توانــد وارد بــدن انســان شــود
بســتگی دارد. لــذا ضــروری اســت هــر کشــور بــا توجــه به شــرایط 
اقتصــادی و اجتماعــی خــود نســبت بــه تعیین MRL هــای ملــی 

ــدام نماید.  اق
ــوالت  ــی محص ــا از تمام ــده ه ــده آالین ــق باقیمان ــتخراج دقی اس
ــی و گیاهــی یکــی از توانمندی هــای آزمایشــگاه  کشــاورزی، دام
ــده هــا مــی باشــد و  ــده آالین ــدازه  گیــری باقیمان ــر ان هــای معتب
ــا  ــی ب ــا و همگام ــگاه ه ــز آزمایش ــه تجهی ــه ب ــرورت دارد ک ض
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(.
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــیمیایی گفت ــات ش ــه ترکیب ــیمیایی: ب ــود ش ک
ــش  ــان و افزای ــاز گیاه ــورد نی ــی م ــر غذای ــن عناص ــرای تامی ب
ــه کار  ــد محصــوالت کشــاورزی در واحــد ســطح ب ــان تولی راندم

ــه(. ــفاته و پتاس ــه، فس ــای ازت ــد: کوده ــی رود، )مانن م
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ش ــه م ــری گفت ــه عناص ــنگین: ب ــزات س  فل
ســالمتی انســان و دام زیــان بــار بــوده و اکثــراً دارای جــرم اتمــی 
باالیــی مــی باشــند و حــد مجــاز آن هــا در اســتاندارد ملــی ایــران 
شــماره 12968 ذکــر 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 ســالمت انســان و دام زیــان بــار مــی 

باشــد  )ماننــد: آفالتوکســین هــا، اکراتوکســین، زیرالنــون، و...(.
ــه آزمایشــگاه هــای تشــخیص آفــات و  کلینیــک گیاهپزشــکی: ب
ــازمان نظــام  ــه از س ــی شــود ک ــه م ــای گیاهــی گفت ــاری ه بیم

ــرده  ــت ک ــه دریاف ــی، پروان ــع طبیع ــاورزي و مناب ــي کش مهندس
باشــند. 

آزمایشــگاه خاکشناســی و تجزیــه خــاک و گیــاه: بــه آزمایشــگاهی 
گفتــه مــی شــود کــه مطابــق بــا قانــون اجــازه تاســیس 
آزمایشــگاههای تجزیــه خــاک و گیــاه ســال1371 ، ایجــاد شــده 
و وظیفــه تجزیــه خــاک، آب و گیــاه و تعییــن مقــدار کــود مــورد 
ــاورزی را  ــاد کش ــای وزارت جه ــتورالعمل ه ــاس دس ــر اس ــاز ب نی

ــده دارد.  برعه
شــرکت خدمــات مشــاوره فنــی و مهندســی کشــاورزی: واحــدی 
اســت کــه از ســازمان نظــام مهندســي کشــاورزي و منابــع طبیعی، 
پروانــه دریافــت کــرده باشــند و  بــر اســاس نتایــج آزمایشــها و یــا 
ــا اســتفاده از تجــارب کارشناســی،  ــا ب ــی و ی بررســی هــای میدان
توصیــه هــای الزم  در زمینــه مدیریــت و نحــوه بهــره بــرداری از 

خــاک و آب و مــواد کــودی را ارائــه مــی دهنــد.  
ــه از طــرف  ــی اســت ک ــت: شــخصیت حقیق ــرل کیفی ــر کنت مدی
متقاضــی معرفــی مــی شــود و مســئولیت کنتــرل کیفیــت فرآینــد 
ــن  ــق آیی ــد و طب ــی باش ــده دار م ــاورزی را عه ــول کش و محص
ــت  ــرل کیفی ــران کنت ــی مدی ــی و فن ــت علم ــد صالحی ــه تأیی نام
مصــوب ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، تائیــد صالحیــت شــده و 

ــه فعالیــت مــی باشــد. دارای پروان
ــخص  ــود ش ــد خ ــی توان ــت م ــرل کیفی ــر کنت ــادآوری : مدی  ی
آزمایشــگاه  مدیــر  گیاه پزشــکی/  کلینیــک  مدیــر  متقاضــی/ 
ــات  ــرکت خدم ــر ش ــاه/ مدی ــاک و گی ــه خ ــی و تجزی خاکشناس

ــد. ــتقل باش ــان مس ــا کارشناس ــی و ی ــاوره فن مش
ــاورزی  ــای کش ــرای واحده ــت: ب ــرل کیفی ــاب مدیرکنت ــد نص ح
ــا مجموعــه خــرد(  ــاغ و مزرعــه، بصــورت مجموعــه واحــد و ی )ب
ــرای واحدهــای کشــاورزی  ــار و ب ــا 50 هکت ــر ت ــا ســطح حداکث ب
)گلخانــه و واحدهــای پــرورش قــارچ خوراکــی، بصــورت مجموعــه 
ــار،  ــا 10 هکت ــر ت ــا ســطح حداکث ــرد( ب ــه خ ــا مجموع ــد و ی واح

وجــود یــک مدیــر کنتــرل کیفیــت، الزامــی اســت. 
ــاورزی  ــوالت کش ــدی محص ــته بن ــد بس ــر واح ــرای ه ــر: ب تذک
دارای نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا، وجــود یــک مدیــر کنتــرل 

ــی باشــد.  ــت الزم م کیفی
ــه داراي  ــت ک ــي اس ــخصیت حقوق ــده: ش ــي کنن ــرکت بازرس ش
گواهــی نامــه بازرســی از ســازمان و یــا مرکــز ملــی تأییــد 

ــد. ــت، باش صالحی
آزمایشــگاه تاییــد صالحیــت شــده: آزمایشــگاهی اســت کــه دارای 
تائیدیــه از ســازمان و یــا گواهــی نامــه تائیــد صالحیــت از مرکــز 

ملــی تأییــد صالحیــت، باشــد.
ــام  ــازمان نظ ــوي س ــادره از س ــه ص ــه پروان ــت: ب ــه فعالی پروان
ــع  ــایر مراج ــتان و س ــي اس ــع طبیع ــاورزي و مناب ــي کش مهندس
ــرای فعالیــت  ذی صــالح مــورد تاییــد وزارت جهــاد کشــاورزي ب

ــود ــی ش ــه م ــی گفت متقاض
مدیریــت تلفیقــی  محصــول : رویکــردی جامــع نگر در کشــاورزی 
ــادی و  ــای اقتص ــه  ه ــا جنب ــد ب ــادل تولی ــوازن و تع ــدف ت ــا ه ب
ــاوب  ــه تن ــات ازجمل ــی از اقدام ــط ترکیب ــتی توس ــط زیس محی
گیاهــی کشــت و کارارقــام مناســب اســتفاده درســت از نهــاده هــا 

ــد.   ــوخت می باش ــود و س و ک
ــاورز)  ــدی و کش ــد تولی ــا واح ــردار ی ــره ب ــامل به ــي: ش متقاض

ــد ــی باش ــی( م ــی و حقوق حقیق

کــد شناســایی محصــول: کــد شناســایی  QRC واحــد تولیــدی و 
محصــول کشــاورزی اســت کــه توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان صادرمــی شــود و بــر اســاس آن مشــخصات تولیدکننــده، 
محصــول، کلینیــک، آزمایشــگاه، شــرکت، مبــدا تولیــد 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 
ــودمندی  ــش و س ــد، کاال را نمای ــل نمای ــه او منتق ــات را ب اطالع

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، 
ــد  ــو را، تولی ــا ج ــدم ی ــد گن ــی مانن ــه محصوالت ــرمایه ب آب و س

ــد.   محصــول گوین
شــرح اقدامــات و گــردش کار در ســامانه ســماک  ) ســامانه 

مجوزهــای الکترونیکــی کشــاورزی (
                                                     

اقدامات اولیه متقاضی
   متقاضــی بــرای اخــذ پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز آالینــده 
ــای  ــامانه مجوزه ــه س ــدا ب ــاورزی، ابت ــوالت کش ــا در محص ه
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 
ــوده و  ــام نم ــت ن ــودن(، ثب ــورت دارا ب ــی )درص ــت تجارت عالم
ــد و پــس از  ــور خــود را دریافــت مــی نمای ــر و رمــز عب ــام کارب ن
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 
ــی و  ــرکت بازرس ــت و ش ــرل کیفی ــاورزی، مدیرکنت ــاد کش جه
ــق  ــده را از طری ــدام و پرون ــن و آب  اق ــدارک زمی ــذاری م بارگ
ســامانه بــه کارتابــل مرکــز جهــاد کشــاورزی منتخــب ارســال مــی 

نمایــد.
وظایف فنی و عملیاتی متقاضی: 

مدیــر  توصیه هــای  طبــق  تولیــد  دســتورالعمل های  اجــراي 
ــت ــرل کیفی کنت

ــرل  ــت کنت ــدي، مدیری ــه شناســنامه واحــد تولی همــکاري در تهی
آفــات، مدیریــت حاصلخیــزی خــاک و تغذیــه گیــاه، تکمیــل فــرم 

هــای پایــش،
عــدم اســتفاده از نهاده هــا بــه  خصــوص ترکیبــات شــیمیائي بــدون 
ــرل  ــت کنت ــت جه ــرل کیفی ــر کنت ــخه  مدی ــي و نس ــه کتب توصی
ــاز. ــودی و بهس ــواد ک ــواع م ــتفاده از ان ــا و اس ــات و بیماری ه آف

شرکت فعال در دوره های آموزشي.
ــه برداری هــا و تکمیــل چــک لیســت  ــراي نمون همــکاري الزم ب

هــای بازرســی.
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عقــد قــرارداد خریــد خدمــت متقاضــی بــا شــرکت بازرســی بــراي 
ــه  ــول و ارائ ــرداری از محص ــه ب ــی، نمون ــات بازرس ــه خدم ارائ
ــل  ــی و تحلی ــای میدان ــی ه ــاس بررس ــر اس ــی ب ــزارش بازرس گ

ــون ــج آزم نتای
پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه بازرســي، نمونه بــرداری و 
ــایر  ــنگین و س ــزات س ــرات، فل ــموم، نیت ــده س ــش باقیمان آزمای

ــا ــده ه آالین
عقــد قــرارداد خریــد خدمــت متقاضــی بــا مدیــر کنتــرل کیفیــت 
ــه  ــه تاییدی ــي و ارائ ــاوره فن ــي و مش ــات نظارت ــه خدم ــرای ارائ ب

ــد محصــول ــد تولی رون
پرداخت هزینه های مربوط به مدیران کنترل کیفیت

ــه  ــر اســاس توصی ــا ب ــرد کوده ــون خــاک، آب و کارب انجــام آزم
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:

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،

ــی  ــل متقاض ــه کارتاب ــده ب ــودت پرون ــدارک و ع ــد م ــدم تایی ع
ــص ــع نق ــرای رف ب

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

ــاس  ــر اس ــش ب ــت پوش ــدي تح ــد تولی ــنامه واح ــه شناس تهی
محصــول و فــرم مربوطــه.

توصیه های فني به تولیدکننده طبق دستورالعمل.

نظارت و هدایت اجراي عملیات بهینه کشاورزي بویژه:
 - مدیریــت کنتــرل آفــات، بیماری هــا و علــف  هــای هــرز، طبــق 

دســتورالعمل های مربوطــه.
طبــق  گیــاه  تغذیــه  و  خــاک  حاصلخیــزی  مدیریــت   -  

مربوطــه. دســتورالعمل های 
 -تکمیل فرم پایش و درمان عوامل خسارت زا.

تکمیل فرم مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه.  
ــه برداری هــا و تکمیــل چــک لیســت  ــراي نمون همــکاري الزم ب

هــای بازرســی.

صــدور تائیدیــه رونــد تولیــد محصــول هــر ســال دوبــار و ارســال 
بــه جهــاد کشــاورزی و اداره کل اســتاندارد.                 

مستندســازی و حفــظ ســوابق اقدامــات  فنــي و اجرایــي صــورت 
گرفتــه بــر اســاس چــک  لیســت بازرســي. 

اعــالم تغییــر کشــت بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و اداره 
کل اســتاندارد اســتان.   

سایر موارد )در صورت لزوم(. 
ــد  ــس از تایی ــی پ ــرکت بازرس ــل ش ــه کارتاب ــده ب ــال پرون ارس

ــدارک م
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 
کلیــه اقدامــات فنــي و اجرایــي

ــر  ــی ب ــی متقاض ــرد عملیــات اجرای ــی عملک ــی و بررس بازرس
ــی ــای تخصص ــت ه ــک لیس ــاس چ اس

نمونه برداری از محصول نهایی
ــازمان  ــده س ــت ش ــد صالحی ــگاه تایی ــه آزمایش ــه ب ــال نمون ارس

ــتاندارد  ــی اس مل
ــی و  ــای میدان ــی ه ــاس بررس ــر اس ــی ب ــزارش بازرس ــه گ تهی

ــون ــج آزم ــل نتای تحلی
ــظ  ــر حف ــه مدی ــده ب ــع آوری ش ــدارک جم ــا م ــده ب ــال پرون ارس

ــتان ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــات س نبات

ــازمان  ــت س ــه ریاس ــا تائیدی ــول ب ــایی محص ــد شناس ــدور ک ص
ــاورزی  ــاد کش جه

ــل اداره  ــه کارتاب ــدارک جمــع آوری شــده ب ــا م ــده ب ارســال پرون
ــی و  ــرای بررس ــتان ب ــتاندارد اس ــژه کل اس ــم وی ــه عالئ کمیت

ــا ــده ه ــاز آالین ــد مج ــان ح ــرد نش ــه کارب ــدور پروان ص
انجــام بازرســی ادواری و نمونــه بــرداری حداقــل ســالی یکبــار بــه 
منظــور نظــارت مســتمر بــر عملکــرد واحــد دارای پروانــه کاربــرد 

، ن نشا
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
QRC صدور کد شناسایی محصول

ــد  ــس از تایی ــی پ ــرکت بازرس ــل ش ــه کارتاب ــده ب ــال پرون ارس
ــدارک م

حضور در جلسات کمیته عالئم ویژه اداره کل استاندارد
شــرکت بازرســی پرونــده  متقاضــی را کــه بــا صــدور کدشناســایی 
ــیده  ــتان رس ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــد س ــه تایی ــول ب محص
اســت بــه کارتابــل کمیتــه عالئــم اداره کل اســتاندارد ارســال مــی 

نمایــد.
اقدامات اداره کل استاندارد: 

ــه  ــی، جلس ــده متقاض ــت پرون ــس از دریاف ــتاندارد پ اداره کل اس
ــد.  ــی نمای ــزار  م ــا برگ ــور اعض ــا حض ــژه را ب ــم وی ــه عالئ کمیت
ــر  ــده و تصوی ــدارک، پرون ــد م ــای الزم و تایی ــس از بررســی ه پ
ــه منظــور اخــذ شــماره و تاریــخ  ــم را ب صورتجلســه کمیتــه عالئ
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــارت س ــت نظ ــه معاون ــرد، ب ــه کارب پروان

ــد. ــی نمای ارســال م
معاونــت نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد پــس از دریافــت تصویــر 
ــازمان  ــه س ــه تائیدی ــر نام ــم و تصوی ــه عالئ ــه کمیت صورتجلس
ــه مــورد نظــر را  جهــاد کشــاورزی اســتان، شــماره و تاریــخ پروان

تخصیــص مــی دهــد.
پــس از تخصیــص شــماره و تاریــخ پروانــه از ســوی دفتــر نظــارت 
بــر اســتاندارد مــواد غذایــی، مدیــر کل اداره کل اســتاندارد اســتان، 
از طــرف ریاســت ســازمان، پروانــه کاربــرد را امضــاء و ممهــور بــه 
مهــر برجســته و بــا برچســب اطمینــان )هولوگــرام( ســازمان، بــه 

متقاضــی تحویــل مــی گــردد.
ــه شــرایط  ــه  ک ــه - ابطــال پروان ــق پروان ــه - تعلی ــد پروان تجدی

ــد. ــژه خــود را دارن وی

ــان  ــرد نش ــه کارب ــدور پروان ــتورالعمل ص ــرای دس ــه اج ــد ک امی
ــر  ــگیری بهت ــروف »پیش ــعار مع ــا ش ــا ب ــده ه ــاز آالین ــد مج ح
ــوالت  ــای محص ــت ه ــه فعالی ــاس کلی ــا و اس ــان« ، مبن از درم
کشــاورزی زراعــی، باغــی، گلخانــه ای و قــارچ هــای خوراکــی  و 
بــرای ســالمتی آحــاد جامعــه، مــورد توجــه تولیــد کننــدگان، تامین 
کننــدگان و مراکــز عرضــه و اســتارتاپ هــای تخصصــی بخــش 

ــرد.  ــرار گی کشــاورزی ق
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ــتاب  ــز ش ــر و نی ــه اخی ــد ده ــریع چن ــده و س ــوالت پیچی  تح
ــع  ــا جوام ــی شــدن موجــب شــده اســت ت ــد جهان ــری رون گی
ــرای  ــود را ب ــش خ ــش از پی ــا بی ــد ت ــالش کنن ــون ت گوناگ
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 
ــتم  ــرن بیس ــه دوم ق ــردد. از نیم ــی گ ــر م ــر و قدرتمندت پویات
ــی در  ــعه صنعت ــد و توس ــی از رش ــای متفاوت ــون الگوه ــا کن ت
کشــورهای جهــان تجربــه شــده اســت. از جملــه یکــی از ایــن 
ــه  ــاس و خوش ــط مقی ــک و متوس ــای کوچ ــگاه ه ــا، بن الگوه
هــای صنعتــی مــی باشــد.تحوالت اخیــر و بــه ویــژه فشــارهای 
جمعیتــی، نــوآوری هــای لحظــه بــه لحظــه، پیچیــده تــر شــدن 

 نقش مهندسی صنایع در رشد
SME و توسعه ی شرکتهای 

دکتر سید ایمان حیاتی
معاون صنایع کوچک استان تهران

ــم  ــه تصمی ــاز ب ــری، و نی ــم گی ــی و تصمی ــای مدیریت فراینده
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 
 )SME( ــاس ــای کوچــک و متوســط مقی ــگاه ه ــدازی بن راه ان
ــه ویــژه کشــورهای درحــال توســعه  در بســیاری از کشــورها ب
ــود و  ــی ش ــوب م ــردی محس ــرد راهب ــک رویک ــوان ی ــه عن ب
ــازی بخــش خصوصــی،  ــت، توانمندس ــش دول ــر نق ــزوم تغیی ل
ــازی  ــی س ــد جهان ــا قواع ــل ب ــاد و تعام ــری اقتص ــت پذی رقاب
و... سیاســتگذاری های مبتنــی بــر آزادســازی اقتصــاد و تقویــت 
ــت هــای اقتصــادی  بخــش خصوصــی را جهــت توســعه فعالی

ضــرورت مــی بخشــد. 
ــرمایه  ــه س ــه ب ــم آنک ــی رغ ــادی عل ــای اقتص ــگاه ه ــن بن ای

ــته و  ــتری داش ــی بیش ــد، بازده ــاز دارن ــری نی ــذاری کمت گ
ــوآوری و  ــرای ن ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــتغال، ایج ــاد اش درایج
ــن کشــورها، نقــش مهمــی  اختراعــات و افزایــش صــادرات ای
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، 
ــی اقتصــادی کشــورها  ــه شــرایط داخل ــر بســته ب ــن ام کــه ای
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 
ــه مــدل بومــی جهــت ســاماندهی خوشــه هــای  و دســتیابی ب

ــد. ــی باش ــی م صنعت

نقش مهندسی صنایع در رشد
)SME(و توسعه ی خوشه ها

ــداء خوشــه ای نقــش محــوری و  ــق اب ــروزه توســعه از طری ام
بــارزی در سیاســتهای اقتصــادی و صنعتــی کشــورهای توســعه 
ــز  ــته تمرک ــای گذش ــرد ه ــر رویک ــد. اگ ــی نمای ــا م ــه ایف یافت
ــب و کار  ــک کس ــد، این ــته ان ــاد کالن داش ــر اقتص ــتری ب بیش
خــرد، احســاس مســئولیت نســبت بــه افزایــش قابلیــت رقابــت 
ــبکه ای،  ــات ش ــود ارتباط ــط، بهب ــک و متوس ــای کوچ واحده
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 
ــه کســب و کار  ــه ب ــی رود، توج ــش م ــی پی ــای طبیع فراینده
ــث  ــل بح ــف ذی ــل تعری ــی قاب ــبکه ارتباط ــب ش ــرد در قال خ
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,ILO و بانــک 
ــق توســعه خوشــه  ــددی را از طری ــای متع ــز طرحه ــی نی جهان
 هــای صنعتــی در کشــورهای مختلــف اجــرا و حمایت کــرده اند.
امــروزه در اکثــر کشــورهای جهــان، صنایــع کوچــک و متوســط 
ــد صنعتــی  ــف اقتصــادی، اجتماعــی، تولی ــه هــای مختل از جنب
و ارائــه خدمــات در حــال نقــش آفرینــی هســتند. همچنیــن در 
کشــورهای در حــال توســعه، صنایــع کوچــک و متوســط عامــل 
ــت  ــی و رقاب ــتغال زای ــادی، اش ــعه اقتص ــرای توس ــردی ب راهب
پذیــری صنایــع مــی باشــند. ایــن در حالــی اســت که در کشــور 
ــدی  ــای تولی ــش از 90 درصــد واحده ــه بی ــا وجــودی ک ــا ب م
در گــروه صنایــع کوچــک و متوســط قــرار مــی گیرنــد، بدلیــل 
ــود  ــاختارهای موج ــر س ــی ب ــعه مبتن ــتراتژی توس ــتن اس نداش
صنعتــی و رهــا کــردن واحدهــای کوچــک تولیــدی بــه حــال 
ــل توجهــی در  ــد ســهم قاب ــگاه هــا نتوانســته ان خــود، ایــن بن
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 
ین نو

فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور
عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی

عدم شناخت از بازارهای هدف
ــی یکــی از الگوهــای موفــق ســازماندهی  خوشــه هــای صنعت
ــع  ــتیهای صنای ــه کاس ــتند ک ــط هس ــک و متوس ــع کوچ صنای
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 
ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــی اســت ک ــته صنعت ــک رش ــی در ی و خدمات
ــف  ــق مختل ــی در مناط ــه اجتماع ــوام یافت ــای ق ــرمایه ه س
ــط  ــق رواب ــتیبان و از طری ــای پش ــار نهاده ــی در کن جغرافیای
ــع  ــرد . ســازمان صنای ــان بنگاهــی شــکل مــی گی متراکــم می
ــی از  ــتای یک ــران در راس ــی ای ــهرکهای صنعت ــک وش کوچ
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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 1380 محورهــای کلــی برنامــه ملــی توســعه خوشــه 

ــود . ــن نم ــر تعیی ــه صــورت زی ــی کشــور را ب ــای صنعت ه
محور های کلی برنامه توسعه خوشه ها

فرهنگ سازی و اطالع رسانی
ــوص  ــات در خص ــات و تجربی ــزان مطالع ــه می ــه اینک ــر ب نظ
ــیار  ــدت بس ــه م ــبوق ب ــی ، مس ــای صنعت ــه ه ــعه خوش توس
ــاص  ــه خ ــدت توج ــاه م ــای کوت ــه ه ــت، در برنام ــی اس کم
ــه ســازی ، فرهنــگ ســازی و نشــر دانــش تئوریــک  ــه زمین ب
ــی  ــت خاص ــه از اولوی ــن زمین ــل در ای ــایر مل ــه س ــه ب و تجرب
برخــوردار اســت . ذیــل بحــث فرهنــگ ســازی و اطالع رســانی 
ــزوات و  ــه ج ــاالت و .. تهی ــب ، مق ــار کت ــه انتش ــوان ب ــی ت م
ــدرکاران  ــت ان ــتقیم دس ــوزش مس ــی آم ــای عمل ــب راهنم کت
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی و... پرداخــت. بدیهــی 
ــان در  ــن امــر مــی بایســت از یکســو نقــش کارآفرین اســت ای
ســطح سیاســتگذاری و از ســوی دیگــر ذینفعــان خوشــه هــای 
صنعتــی را دربرگیرد.نیازهــا و تعریــف روشــهای فرهنــگ ســازی 
و اطــالع رســانی از جملــه کارکردهایــی اســت کــه مــورد توجــه 

ــه اســت . ــرار گرفت ق
ــای  ــه ه ــت خوش ــع از وضعی ــری جام ــاد تصوی ــور ایج بمنظ
ــم  ــف حج ــا و تعری ــایی آنه ــور، شناس ــود کش ــی موج صنعت
ــرای سیاســتگذاری اســت،  فعالیــت مــورد نیــاز کــه پایــه ای ب
تهیــه نقشــه کشــوری خوشــه هــای صنعتــی ضــروری خواهــد 
ــی و  ــع جغرافیای ــده توزی ــن کنن ــه تعیی ــه ک ــن نقش ــود. ای ب
مشــخصات کلــی هــر یــک از خوشــه هــا در مناطــق مختلــف 
ــزار  ــری از وضــع موجــود و هــم اب اســت، در واقــع هــم تصوی
برنامــه ریــزی خواهــد بــود .بمنظــور انتقــال تجــارب کشــورها 
ــش و الگــوی  ــد دان و ســازمانها پیشــرو و از ســوی دیگــر تولی
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 
ــا  ــکاری ب ــا، هم ــروژه ه ــازی پ ــاده س ــه پی ــادر ب ــی ق و حقوق
ــدرکاران بخــش  ــی ، آمــوزش دســت ان ــن الملل ســازمانهای بی

ــر  ــارت ب ــت و نظ ــام هدای ــف نظ ــی ، تعری ــی و خصوص دولت
ــط و  ــازمانهای ذیرب ــن س ــی بی ــاد هماهنگ ــا ، ایج ــروژه ه پ
ــا مستندســازی  ــی و نهایت عوامــل توســعه خوشــه هــای صنعت
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 
ــف فرایندهــای کاری و نقــش هــای  ــد تعری ــت ، نیازمن مأموری
ــت  ــن مأموری ــام ای ــط در انج ــان ذیرب ــش آفرین ــک از نق هری
هســتیم. بنابرایــن طراحــی فرآیندهــا و گــردش کارهــا و همیــن 
طــور ســاختار در ســطوح ملــی و زیرملــی ،بعنــوان پیــش نیــاز 
ــاختار  ــن س ــود. ای ــی ش ــناخته م ــازمانی ش ــف س ــام وظای انج
ــز از  ــن پرهی ــه ضم ــند ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــا بای و فرآینده
مداخلــه بــا رویکــرد دســتوری ، حداکثــر اثربخشــی را در تمهیــد 
، تســهیل، هدایــت و نظــارت بــر توســعه خوشــه هــای صنعتــی 
داشــته باشــد. بعــالوه از فراگیــری الزم از نظــر بخشــی، رشــته 
ــی ،تحــت پوشــش  ــی و زیرمل ــی، در ســطح مل فعالیــت ، قانون
قــراردادن بخشــهای خصوصــی ، عمومــی و دولتــی و همینطــور 
مقیــاس هــای مختلــف خوشــه هــا برخــوردار بــوده و در عیــن 
ــها  ــایر بخش ــم را باس ــض و تزاح ــل ، تناق ــل تداخ ــال حداق ح
ــد . ــته باش ــور داش ــاری کش ــتهای ج ــن و سیاس ــا قوانی  و ی

بمنظــور بسترســازی ، هدایــت و حمایــت از خوشــه هــا ، بطــور 
ــد  ــروری خواه ــب ض ــررات متناس ــن و مق ــود قوانی ــع وج قط
ــی  ــع قانون ــر کاهــش موان ــد ب ــر تأکی ــود. چــرا کــه عــالوه ب ب
ــع  ــعه صنای ــده توس ــهیل کنن ــط تس ــود ضواب ــرورت وج ، ض
کوچــک و خوشــه هــای صنعتــی کامــال احســاس مــی شــود. 
ــی  ــوب حقوق ــود چارچ ــرو وج ــورهای پیش ــیاری از کش در بس
مناســب، بیشــترین نقــش را در جهــت گیــری صحیــح و ارزش 
ــا  زایــی صنایــع غذایــی فراهــم آورده اســت. بنابرایــن حتــی ب
ــن و مقــررات موجــود،  ــع در قوانی ــن موان فــرض وجــود کمتری
حداقــل انتظــار آن اســت کــه رویکــردی حمایتــی بــر قوانیــن و 
ضوابــط موجــود کشــور حاکــم شــود. یکــی دیگــر از پایــه هــای 
ــازی  ــاد س ــتوری، نه ــر دس ــا رویکردغی ــه ای ب ــعه خوش توس

اســت .
ــع کوچــک و  ــکان توســعه صنای ــم ام ــه بخواهی ــی ک در صورت
خوشــه هــا فراهــم آیــد، الزم اســت خدمــات مــورد نیاز)اعــم از 
خدمــات تکنولوژیــک، بــازار، مالــی و...(در اختیــار آنهــا گــذارده 

ــر  ــای اخی ــر رویکرده ــی ب ــر اســاس اصــول مبتن ــا ب شــود. ام
ــار  ــتقیم در اختی ــور مس ــد بط ــی توان ــات نم ــن خدم ــب ای اغل
واحدهــا و خوشــه هــا گــذارده شــود. انتظــار بــر آن اســت کــه 
ــل  ــود وقاب ــای موج ــوی نهاده ــتی از س ــه درس ــش ب ــن نق ای
ــی  ــا م ــن نهاده ــه ای ــردد. از جمل ــاد گ ــه، ایف ــاد در خوش ایج
 BDS( ــب وکار ــعه کس ــات توس ــه خدم ــز ارائ ــه مراک ــوان ب ت
providers( ، موسســات پژوهشــی و... اشــاره نمــود. بنابرایــن 
گســترش ، توســعه و تقویــت نهادهــا و تعریــف مکانیســم هــای 
ــا  ــه ه ــعه خوش ــتورات کار توس ــی از دس ــی آن، یک اختصاص
ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــورها  کس ــیاری از کش ــت .در بس اس
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 
ــت  ــی ، سیاس ــت صنعت ــل سیاس ــند از قبی ــر باش ــک موث کوچ
کشــاورزی، سیاســت کارگــر ، سیاســت مالــی و مالیاتــی ، 
سیاســت تجــاری ، برنامــه هــای اموزشــی و تحصیلــی و 

ــرد .  ــام ب ــوان ن ــاوری مــی ت سیاســت هــای فن
ــی از  ــرای حمایــت مال عمــده تریــن خــط مشــی دولــت هــا ب

ــد از : ــع کوچــک و متوســط عبارتن صنای
 1-ایحــاد فضــای کارافرینــی 2-ارتقــای کار افرینــی 3-کاهش 
ــات  ــاد موسس ــی اداری 5-ایج ــش بوروکراس ــات 4-کاه مالی
ــگاهها  ــع و دانش ــکاری صنای ــا هم ــی ب ــی و تحقیقات پژوهش
برنامــه و راهبــرد  هــای توســعه واحدهــای صنفــی کوچــک و 
متوســط در برنامــه هــای پنــج ســاله توســعه اهــداف سیاســی 
ــه توســعه و ســنجش صنعــت  کســب  ــران نســبت ب ــت ای دول
ــای مناســب  ــت و اتخــاذ راهبرده و کارهــای کوچــک  و صنع
ــی و  ــداف مل ــد  از اه ــی توان ــداف م ــن اه ــه ای ــل ب جهــت نی
سیاســت هــای سیاســی ، اقتصــادی و اجتماعــی و طــرح هــای 

توســعه فرهنگــی  انجــام شــود .
راهکارهایــی در راســتای ایجــاد و توســعه خوشــه های صنعتــی 

در کشــور پیشــنهاد می شــود.
1- تعریــف جایــگاه اساســی خوشــه ها در نظــام صنعــت کشــور 

و تدویــن اســتراتژی بلندمــدت خوشه ســازی.
ــی و پشــتیبان  ــه ایجــاد نهادهــای خدمات ــام جــدی ب 2- اهتم
خوشــه های صنعتــی و ارائــه کمک هــای مشــاوره ای بــه 
ــی  ــه جنین ــص و در مرحل ــه های ناق ــژه خوش ــه ها به وی خوش

ــوغ. ــه بل ــه مرحل ــا ب ــتیابی آنه ــور دس به منظ
3- حمایــت دولــت و بخش خصوصــی از توســعه بازارهــای 

ــوق ها و  ــه مش ــق ارائ ــی از طری ــه های صنعت ــی خوش صادرات
ــی. ــاص صادرات ــای خ حمایت ه

4- اطالع رســانی مســتمر درخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه 
در زمینــه خوشه ســازی و دســتاوردهای حاصــل از آن در کشــور 
ــرای  ــا ب ــب بنگاه ه ــور ترغی ــی به منظ ــای متول ــط نهاده توس

فعالیــت در قالــب خوشــه صنعتــی.
5- تــالش جــدی دولــت در راســتای نوســازی و تقویــت 
ــی  ــه های صنعت ــعه خوش ــت توس ــاخت های الزم در جه زیرس

ــور. کش

ــا و  ــده ای از بررســی ه ــم چکی ــه آن پرداختی ــه مطالع آنچــه ب
ــات انجــام شــده اســت . در راســتای کســب اطالعــات  تحقیق
ــن  ــوده و مت ــاط ب ــنده آن در ارتب ــا نویس ــد ب ــی توانی ــتر م بیش

ــد.  ــت نمایی ــل را دریاف کام
Imanhayati800@

منابع و مآخذ : 
- خوشــه هــای صنعتــی رویکــردی نویــن در توســعه صنعتــی. 
نوشــته هوبــر اشــمیتزو خالــد ندوی.ترجمــه عبــاس زنــد بــاف 

وعبــاس مخبــر
ــدار. نوشــته  ــی، توســعه پای ــع، خوشــه صنعت - همــکاری صنای
ــر مجیــدی فرانــک پایــک . ترجمــه بهــرام شــادابی و جهانگی
ــعه درون زا.  ــق توس ــوی موف ــی الگ ــای صنعت ــه ه -  خوش
ــر  ــا وجهانگی ــاس مهرپوی ــه عب ــی .ترجم ــا رابلوت ــته روبرت نوش

مجیــدی و.......

gmail.com
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در گذشــته، الزامــات صــدور گواهینامــه در بســیاری از بازارهــای 
محصــول اجبــاری نبــود و وظیفــه  تضمیــن ایمنــی و کیفیــت 
شــد،  مــی  انجــام  دولتــی  ســازمان های  ســوی  از  محصــول 
در   1813 ســال  تــا  مصرف کننــده  از  حمایــت  رســمی  قوانیــن 
 ایــاالت متحــده تصویــب نشــده بــود  و تنهــا پــس از تاســیس 
ــود  ــال 1906 ب ــکا، در س ــدۀ آمری ــاالت متح ــذا و دارو ای ــازمان غ س
  FDA ــه طــور جــدی اجــرا شــد و مــدرک ــع ب ــون جام ــن  قان کــه ای
ــه رســمیت شــناخته شــد و   ــی ب ــوان یــک گواهینامــۀ بین الملل ــه عن ب
محصــوالت و شــرکتهایی کــه ایــن گواهینامــه را درخصــوص بهداشــتی 
بــودن و ســالمت عمومــی داشــتند، مجــوز ورود بــه آمریــکا را دارا بودنــد. 
ــه  ــکال صــدور گواهینام ــن اَش ــز یکــی از اولی در بخــش خصوصــی نی
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 1990، پروتــکل صــدور گواهینامــه هــا برحســب 
ــط در حــال  ــا محی ــرای ســازگاری ب ــده و ب ــاز، آگاهــی مصــرف کنن نی
تغییــر، آغــاز شــد. بــرای مثــال: جهانــی شــدن ، تقاضــا بــرای دریافــت 
ــه  ــث ب ــای شــخص ثال ــش داده اســت . نهاده ــا را افزای ــه ه گواهینام
ــا  ــرای ســازمان ها تاییدیــه  و گواهینامــه انطبــاق ب صــورت مســتقل، ب

ــد.  ــادر می کنن ــات ISO 9001 ص الزام
ــه صــورت مســتقل  در سرتاســر جهــان بیــش از 9 میلیــون ســازمان ب
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــت کرده ان ــا ISO 9001 دریاف ــاق ب ــه انطب گواهینام
ــت  ــتم های مدیری ــن سیس ــی از بزرگتری ــده ISO 9001 یک ــث ش باع
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 ســالمت انســان و محیــط زیســت، باعــث رونــد رو بــه 
ــی  ــر ب ــن در براب ــوده اســت. همچنی ــی ب ــه های ــن گواهینام رشــد چنی
عدالتــی هایــی ماننــد شــرایط بــدکار، حداقــل دســتمزد و کار کــودکان، 

دانــش و حساســیت بیشــتری وجــود دارد.
ــت  ــی وکیفی ــن ایمن ــی در تضمی ــش مهم ــوز نق ــا هن ــه دولت ه  اگرچ
محصــول دارنــد ولــی، گواهی دهنده هــای شــخص ثالــث بــرای 

نقش  نهادهای صدور گواهینامه
و بازرسی  در اهداف توسعه پایدار

غزال مرادی
سرممیز IATF۱6۹4۹:2۰۱6 شرکت مرزبان کیفیت 

مدیر تضمین کیفیت گروه صنعتی  طبیعت میهن  

ــد  ــع و گواهی هــای جدی ــف وســیعی از صنای ــت طی ــه مدیری کمــک ب
ــث  ــخص ثال ــای ش ــتند. گواهی دهنده ه ــروری هس ــعه یافته، ض توس
اعتبــار، اطالعــات و تضمیــن کیفیــت را بــه مشــتریان ارائــه می کننــد 
بنابرایــن شــرکتهای گواهــی دهنــده شــخص ثالــث و بازرســی تاثیــر بــه 
ســزایی در توســعه پایــدار دارنــد. واژه توســعه پایــدار، بــه مفهوم گســترده 
ــع  ــه، مناب ــع پای ــح و کارا از مناب ــرداری صحی ــره ب ــامل اداره و به آن ش
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 
ــا  ــد ت ــود، مــی توان ــه ســمت بهــره وری بیشــتر و الگــوی بهب ــث ب ثال
ــت  ــت کیفی ــزی مدیری ــه ری ــن مهــم - برنام ــه ای حــدی شــرکتها را ب
ــارزه  ــا مب ــت، ی ــه رقاب ــاز ب ــد. نی ــوق دهن ــدار- س ــعه پای ــرای توس ب
بــرای حفــظ یــک تجــارت، منجــر بــه کاهــش اعتمــاد بیــن مصــرف 
ــد  ــا ورود مــداوم نوآوری هــای جدی ــدگان و صنعــت شــده اســت. ب کنن
ــع شــرکت ها  ــا مان ــد کنترل هایــی وجــود داشــته باشــد ت ــازار، بای ــه ب ب
ــا افزایــش  ــرای توســعه محصــول گــردد. ب از میان برهــای نامطلــوب ب
ــی  ــای بازرس ــا نهاده ــی ی ــازمانهای مل ــی، س ــن محدودیت های چنی
ــر انطبــاق در  ــرای نظــارت ب ــد ب ــث  بای و گواهــی دهنــده شــخص ثال
ــرای مصــرف  ــد ب ــاز دارن ــدگان نی ــرا مصــرف کنن دســترس باشــند، زی
یــک کاال بــه برچســب هــا و گواهینامــه هــای آن برنــد توجــه نماینــد.

ــش  ــد  نق ــی توانن ــده م ــی دهن ــدور و گواه ــرکتهای ص ــن ش بنابرای
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 
ــر سیســتم هــای مســتقل گواهــی شــخص  ــد کــه متکــی ب کــرده ان

ثالــث خصوصــی هســتند. )آنــدرس و همــکاران،2010( 
ــان  ــر در می ــت محیطی فعال ت ــتراتژی های زیس ــج اس ــدف تروی ــا ه ب
ــتورالعمل ها و  ــوب، دس ــاورزی خ ــیوه های کش ــار ش ــاورزان؛ انتش کش

ــیوه های  ــت ش ــرای مدیری ــی ب ــت محیطی خصوص ــای زیس گواهی ه
ــاق  ــر از انطب ــه و پیشــگیرانه فرات ــه به طــور داوطلبان زیســت محیطی ک

ــکاران، 2002(.  ــازه و هم ــد )م ــررات گســترش می یاب ــا مق ب
همچنیــن  اکــرام و همــکاران )2021( در 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 SDG تاثیــر دارد. عــالوه بــر ایــن، 
ایــن نهادهــای صــدور گواهینامــه از بهبــود کســب و کارهــای مرتبــط 
ــان حاصــل مــی  ــدار اطمین ــا کیفیــت و پای ــا شــیوه هــای تجــاری ب ب
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.
ــت کیفیــت  ــز نشــان داده اســت کــه سیســتم مدیری ــر)1388( نی رنجب

زیـــست محیطـــي فراگیـــر ، مفـــاهیم مـــدیریت کیفیــت را بــا شــیوه 
ــر  اهــداف توســعه  ــب ب ــن ترکی ــد  و ای ــي کن ــب م ــد ســبز ترکی تولی
پایــدار تاثیــر دارد  توســعه چنیــن سیســتمي ممکــن اســت قابلیتهــاي 
راهبـــردي یـــک ســـازمان را جهــت رســیدن بــه اهــداف بهبود مســتمر 
تقویــت کنــد و آلودگــي هــا و ضایعــات  را کاهــش دهــد و همچنیــن 
پیــاده ســـازي اســتاندارد هــای سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت و  در 
یــک ســازمان بــا توجــه بــه هــدف  نهایــي آن کــه رســیدن  بــه توســعه 
پایــدار اســت، صــورت مــي گیــرد. توســعه خــود بـــه معنــي تحــوالت رو 
بــه رشــد اقتصــادي و اجتماعــي اســت . هدف توســعه پایدار بـــه معنـــي 
ممانعـــت از فراگـــرد توســـعه یـــا کند کردن آن نیســت ، بلکه به معني 
توســعه هــاي پویــا ، هدفمنــد و آینــده نگــر اســت بــا تاکیـــد بـــر آن 
کـــه مـــا بـــراي ادامـــه حیــات و پیشــبرد اهداف نیــاز به محیط زیســت 
داریم . راهبرد اصلي توسعه پایدار ایـــن اســـت کـــه رشـــد اقتـــصادي را 
بـــا عدالــت اجتماعــي و حفــظ محیــط زیســت 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 )CB( بــا ایجــاد رویــه هــای مناســب در جهــت ممیــزی و انتخاب 
ممیــزان مــی تواننــد ســازمانها را بــه ســمت بهبــود مســتمر و کاهــش  
ــه اهــداف  ــات ودر جهــت دســتیابی ب ــد ضایع ــع و تولی اســتفاده از مناب

توســعه پایــدار رهنمــود ســازند 
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 پژوهشــگران و مدیــران در کشــورهای توســعه یافتــه در پــی آن هســتند 
ــا مفاهیــم انقــالب صنعتــی چهــارم  کــه ســازمان هــای خودشــان را ب
ــرای  ــم ب ــن مفاهی ــاده ســازی ای ــه، پی ــراه ســازند. اگرچ ــگام و هم هم
ــی  ــح م ــاده ســازی صحی ــی عــدم پی ــد اســت ول ســازمان بســیار مفی
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)AL( ، یادگیــری ماشــینی )ML(، اینترنــت اشــیا، بالکچین و 
CV )تکنیــک هــای بینایــی کامپیوتر( می توانــد و صدهــا هــزار فاکتــور 
ــی  ــره غذای ــات زنجی ــه ثب مختلــف در صنعــت غــذا اســتفاده شــود و ب

کمــک کنــد. 
هــوش مصنوعــی در صنایــع غذایــی بــه دســته بنــدی و بســته بنــدی 
ــداری  ــتریان، و نگه ــرای مش ــری ب ــم گی ــتم تصمی ــول، سیس محص
ــن  ــره تامی ــت زنجی ــد، مدیری ــوالت جدی ــه محص ــزات، عرض تجهی
کمــک مــی کنــد .در آینــده، هــوش مصنوعــی صنعــت فــرآوری مــواد 
ــرای ایجــاد  ــادی ب ــرا پتانســیل زی غذایــی را متحــول خواهــد کــرد، زی
بهــره وری معقــول و ســالم تر بــرای مشــتریان و کارمنــدان دارد. اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی و ML در مشــاغل تولیــد مــواد غذایــی با بــه حداقل 
رســاندن اشــتباهات انســانی در تولیــد و تا حــدودی باقیمانــده محصوالت 
ــه هــای  ــرد. هزین ــدی مــی ب ــه ســطح جدی ــراوان، کســب و کار را ب ف
کــم بــرای بســته بنــدی و همچنیــن حمــل و نقــل، افزایــش رضایــت 
مشــتری، خدمــات ســریع، جســتجوی صوتــی )voice searching( و 
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 
)pp ,2009 ,Saint-Exupery. 1-50(، اســتفاده 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. 
ــت اشــیا، مــی  ــا اینترن ــب ب ــن در ترکی ــالک چی ــاوری ب اســتفاده از فن

 استفاده از فناوری
های نوظهور

در صنعت غذا
لیال احمدی 

مدیر تضمین کیفیت عالیفرد

توانــد ردیابــی محصــوالت  را در سراســر زنجیــره تامیــن تضمیــن کنــد. 
ایــن امــر، امــکان نظــارت بــر حفــظ خــواص ارگانولپتیــک مــواد غذایــی 
ــد و ایمنــی  ــا مصــرف" فراهــم مــی کن ــد "از مزرعــه ت را در کل فرآین
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 
ــر،  ــن ت ــی ایم ــای غذای ــره ه ــد زنجی ــی توان ــک، م ــده ای نزدی در آین

کارآمدتــر و پایدارتــر را بــه ارمغــان بیاورنــد.
بــالک چیــن مــی توانــد یک شــبکه امنیتــی بــر اســاس الگوریتــم های 
ریاضــی بســازد، خطــر امنیتــی احتمالــی شــخص ثالــث را حــذف کنــد و 
ــه اشــتراک بگــذارد. در عصــر داده هــای  داده هــا را بــه طــور شــفاف ب
بــزرگ، داده هــا دارای ارزش بالقــوه و فوق العــاده ای هســتند و شــرکت ها 
کرده انــد،  جمــع آوری  را  داده هایــی  مختلــف  تنظیم کننده هــای  و 
ــردازش  ــای پ ــد داده ه ــی می توانن ــواد غذای ــدگان م ــد تولیدکنن مانن
ــا و  ــد، ورودی ه ــای فرآین ــین، پارامتره ــول، ماش ــازی محص )فرمول س

غیــره( را جمــع آوری  کننــد.
ــالک  ــاوری ب ــرای فن ــه مهــم ب ــک برنام ــن ی ــره تامی ــت زنجی  مدیری
چیــن اســت. بــالک 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 بــالک 
چیــن اعمــال شــده در زنجیــره تامیــن مــواد غذایــی نــه تنهــا می توانــد 
تلفــات غــذا را بــا بهینه ســازی 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 ســالمت 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 2008 ظاهــر شــد 
ــراً  gutter oil )روغــن  ــا در ســال 2013. اخی و گوشــت اســب بریتانی
پخــت و پــز غیرقانونــی کــه از روغــن زبالــه جمــع آوری شــده از ســرخ 
ــره بازیافــت شــده  کــن رســتوران هــا، کشــتارگاه هــا، فاضــالب و غی
ــی را افزایــش داده  ــواد غذای ــی م ــه ایمن ــوط ب اســت( نگرانی هــای مرب
ــی بیشــتر و  ــواد غذای ــی م ــن مشــکالت ایمن ــر در چی ــار دیگ اســت ب
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 
ــع  ــد، توزی ــای تولی ــه ه ــاورزان، کارخان ــد کش ــارت مانن ــدی تج کلی
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 
معامــالت 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 تکنیک هــای مــدرن و تدویــن سیاســت ها توســط ارگان هــای 
ــه طــور  ــی را ب ــات، امنیــت غذای ــده کاهــش ضایع ــد ای ــی می توان دولت

ــد جــان حــدود  ــی می توان ــه راحت ــد و ب ــت کن ــل مالحظــه ای تقوی قاب
ــد  ــنگی می میرن ــر روز از گرس ــه ه ــال را ک ــودک و بزرگس 25000 ک

نجــات دهــد.
ــره  ــتم زنجی ــاورزی و سیس ــد کش ــی توان ــی )AI( م ــوش مصنوع  ه
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 عمدتــاً بر کیفیــت غــذا، ارزش غذایی 
ــتار  ــدگان خواس ــرا مصرف کنن ــد، زی ــز می کنن ــرآوری تمرک و روش ف
غذاهایــی بــا کیفیــت، حســی و مانــدگاری محصــوالت هســتند. ظهــور 
فنــاوری در هــوش مصنوعــی )AI( و یادگیــری ماشــینی )ML( بــه اندازه 
ــی  ــواد غذای ــردازش م ــاوری پ ــت در فن ــال حرک ــائل در ح ــری مس گی

کمــک مــی کنــد.
مدل ســازی،  ماننــد  مختلفــی  زمینه هــای  در  مصنوعــی  هــوش 
طبقه بنــدی و تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــده اســت. کاربردهای 
نمونــه شــامل جابجایــی عــددی، طــرح کنتــرل، پیشــرفت های 
مکاتباتــی، تفســیر تجزیــه در اثــر حــرارت، کروماتوگرافــی گازی، 
ــق طراحــی ســاختار  طیف ســنجی جرمــی و اطالعــات HPLC، تصدی
ــوده،  ــت ت ــی، زیس ــد میکروب ــی رش ــن، DNA، پیش بین RNA، پروتئی
ــی و تشــخیص میکــروب  و طــول عمــر قابلیــت اســتفاده اقــالم غذای
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 CIP و COP بــه 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 SOCIP )خــود بهینــه ســازی 
ــای  ــه کاربرده ــه ب ــا توج ــوند. ب ــی ش ــده م ــل( نامی ــازی در مح پاکس
هــوش مصنوعــی در صنعــت نوشــیدنی، از آن بــرای نظــارت، تضمیــن 
و کنتــرل کیفیــت، توســعه محصــول و تصمیــم گیــری و غیــره اســتفاده 
ــاوری هــای  ــرد فن ــش در کارب ــه افزای ــد رو ب شــده اســت.با وجــود رون
نوظهــور، کــه شــامل اســتفاده از رباتیــک، ML، CV )تکنیــک هــای 
ــوز  ــت، هن ــیدنی اس ــت نوش ــک در صنع ــر( و بیومتری ــی کامپیوت بینای
ــژه  ــه وی ــود، ب ــش داده ش ــد پوش ــه بای ــود دارد ک ــکاف وج ــن ش چندی
ــوان  ــه عن ــد در نوشــیدنی ها ب ــم رباتیــک بای ــک. عل ــه بیومتری در زمین
ــورد  ــه ســایر مؤلفه هــای هــوش مصنوعــی م ــرای کمــک ب ــزاری ب اب
بررســی قــرار گیــرد، کــه اســتفاده از برخــی روش هــای نوظهــور را بــه 
حداکثــر می رســاند. بــا توجــه بــه CV، بیشــتر رویکردهایــی کــه عمدتــًا 
بــرای ارزیابــی نوشــیدنی های گــرم و نوشــیدنی های غیــر الکلــی توســعه 
یافته انــد، بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل رنــگ هســتند. بــا ایــن حــال، 
تحقیقــات بیشــتری بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری بــرای اندازه گیــری 
ســایر پارامترهــای مرتبــط بــا ویژگی هــای کیفــی خــاص هــر محصــول 
بایــد انجــام شــود. مســئله اصلــی ML ایــن اســت کــه هنــوز در میــان 
ــیر  ــتفاده و تفس ــب، اس ــعه مناس ــای توس ــورد تکنیک ه ــان در م محقق
ــا  ــن مدل ه ــاب بهتری ــن راه انتخ ــازی، و همچنی ــا و مدل س الگوریتم ه
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 
ــی  ــرای ارزیاب ــا ب ــه ه ــا و نمون ــا اســتفاده از نوشــیدنی ه ــر ب ــق ت عمی
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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و  محصوالت  کیفي  ارتقاء سطح  و  استاندارد  بحث  به  رسیدگي 
توسعه صنعت  و  و رشد  بر سیاســت های کاري  خدمات عالوه 
کشور به منظور تکریم و احترام حقوق مصرف کننــده و افزایش 
تا بدین وسیله  سطح رضایتمندي مصرف کننــدگان می باشــد، 
عالوه بر حمایت از مصرف کننــدگان راه را براي ارائه هر چــه 
به  دهند.  توسعه  محصوالت  کیفیت  بهبود  و  خدمات   بهتــر 
پرداخته  از مصرف کننــده  حمایت  به  مقالــه  این  در  دلیل  این 
می شــود و در مرحله بعدي مسئولیت و مباني آن مطرح ميشود.

)consumer protection( حمایت از مصرف کننده
در فقه اسالمي حمایت از حقوق مصرف کننــدگان که اقتضاي 
پیش گیــری از بروز صدمه و جبران آن در صورت وقوع است،  
ضرار  ال  و  ضرر  ال   “ قاعده  همچون  بنیادیني  قواعد  بر  مبتني 
مباحث  از  بسیاري  اساس  و  مبنا  که  می باشــد   “ االسالم  في 
بحث حمایت  تشکیل می دهنــد.   را  و حقوقي  فقهي  احکام  و 
از حقوق مصرف کننــدگان از اهدافي است که دولت هــا براي 
تأمیــن منافع عمومي جامعه با اعمال سیاســت های حمایتي خود 
از آن هــا در مقابل خیل وسیع تولیدکنندگان و عرضه کننــدگان 
طرح  از  بعد  ایران  حقوق  در  می کننــد.  دنبال  خدمات  و  کاال 
دکترین  در  او  از  حمایت  ضرورت  و  مصرف کننــده  مفهوم 
منظور  به  رسید.  تصویب  به  خصوص  این  در  قوانیني  حقوقي، 
ــدگان و تضمین اجراي  تأمین حمایت دولت از حقوق مصرف کنن
از کاال  مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده 
با اخالل  نتایج خدمات و همچنین براي مقابله  به کارگیــری  و 
ــا  در عرضه کاال و خدمات، پیشگیري از احتکار، افزایش قیمت ه
و اضرار به غیر،کاهش خطرات جنبي ناشي از استعمال نادرست 
توزیع،  تولید،  بر  حاکم  قانون  ضوابط  تعیین  خدمات،  و  کاالها 
فروش و مصرف و برقراري نظام مناسب تحقیق و تعیین مراجع 
و  کاالها  عرضه  صحیح  جریان  از  ناشي  تخلفات  به  رسیدگي 
خدمات و پیش بینــی راه هــای مناسب جبران خسارات وارده بر 
با  این خصوص  در  قانوني  متن  مهم تریــن  مصرف کننــدگان، 

عنوان قانون حمایت از مصرف کننــدگان در 22 ماده در تاریخ 
شد. 11/07/1388تصویب 

مصرف کننــدگان  حقوق  از  حمایت  قانون   1 ماده  تعریف  طبق 
“: مصرف کننــده هر شخص حقیقي و یا حقوقي اســت کــه 
یــا خدمتــی را خریــداری می کنــد و حقــوق مصرف کننــده 
نیــز عبــارت اســت از حقوقــی کــه همــه عرضهکنندگان کاال و 
خدمات منفرداً و متضامنًا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سالمت 
کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در 
در  می بایســت  عرف  یا  مربوطه  قرارداد  مندرجات  یا  و  قوانین 
مورد هر شخص حقیقي یا حقوقي که کاال یا خدمتي را خریداري 
حمایت  سازمان  توسط  که  کنند  رعایت  معامالت  در  می کننــد 

تعیین خواهد شد”.
مفهوم  داراي  مصرف کننــده  اروپایي،  کشورهاي  حقوق  در 
مشترکي است. قانون حمایت از مصرف کننــده 1987 انگلیس در 
ماده یک بنــد یــک بــه کاال و در بند یک ماده 2 بــه دستورالعمل 
ــه است. آمریکا نخستین  ــده پرداخت راجع به اعتبارات مصرف کنن
کشوري است که درفش نهضت حمایت از مصرف کننــده را به 
دوش گرفته است. سال 1926 را باید میالد این جنبش دانست. 
در حال حاضر در هیــچ نقطــه ای در ایاالت متحــده آمریکا وجود 
ندارد که توسط دولت و جمعیت هــای حمایت از مصرف کننــده 
ــی قرار نگرفته باشند. به موجب این قانون  ــش حمایت ــر پوش زی
لذا  و  شناخته  ممنوع  را  استاندارد  از  خارج  کاالي  هرگونه  تولید 
به کاالهاي زیر استاندارد اجازه پخش و توزیع داده نمی شــود. 
در صورت  که  مکلف شدند  تولیدکنندگان  قانون،  مطابق همین 
ــه زیان مالي و خسارت جاني به مصرف کننــده  وارد آمدن هرگون
که بر اثر اســتفاده، غرامت ادعاشــده را بدون هیچ عذر و بهانه ای 
بپردازند. از گام هــای حمایتــی ای که در سال 1972 توسط دولت 
فدرال برداشته شد، تصویب قانون تأسیس کمیسیون رسیدگي به 

ایمني کاالهاي مصرفي بود. 
 حقوق مصرف کننده و انواع آن

ــور است، ولي منظور  ــده قابل تص حقوق زیادي براي مصرف کنن
کاال  مصرف  و  خرید  قبال  در  که  است  حقوقي  از  دسته  آن  ما 
کــه  می شــود  ایجاد  مصرف کننــده  براي  خدمات  دریافت  و 
ــده اســت و سایر حقوق از بحث  بخشــی از آن در شــکل)1( آم
ما خارج است و از مجموع کلیه قوانین و مقرراتي که تاکنون در 
ــوان چهار  ــدگان وضع گردیده می ت حمایت از حقوق مصرف کنن

حق اساسي براي مصرف کننــده برشمرد :
الف-حق به دست آوردن کاالها و خدمات سالم و بی عیب

ب-حق ایمني براي مصرف کننده
ج-حق برخورداري از اطالعات کامل و انتخاب

د-حق برخورداري از حمایت دولت

حق به دست آوردن کاالها و خدمات سالم و بی عیب
ماده2 قانون حمایت از مصرف کننــده به این موضوع می پــردازد: 
ــئول  ــدگان کاال و خدمات، منفرداً یا مشترکًا مس کلیه عرضه کنن
صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شــده مطابق با ضوابط 
و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف 
در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود 
عیب یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین شــده، مشتري حق دارد 
صرفًا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند 
و اگر موضوع معامله جزئي (عین معین) باشد مشتري می توانــد 
معامله را فسخ کند یا ارزش کاالي معیوب و سالم را مطالبه کند 

و فروشنده موظف است پرداخت کند. 
تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشي از عیب یا عدم کیفیت باشد 
و عرضه کننــدگان به آن آگاهي داشته باشند، عالوه بر جبران 

خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهنــد شــد.
حق ایمني براي مصرف کننده

هر مصرف کننــده ای حق دارد از استانداردهاي ایمني کاالها و 
خدمات مورد مصرف برخوردار باشد. یعني کاالهایي که به دست 
اطالعات  لزومًا  مصرف کننــده می رســد، چون مصرف کننــده 
از  باید  کاال  این  بنابراین  ندارد،  کاالها  همه  مورد  در  تخصصي 

باشد. برخوردار  ایمني  استانداردهاي  حداقل 
وجود  تسبیب  و  اتالف  باب  از  مدني  قانون  در  آنچه  امروزه  اما 
دارد که منشــأ و مبــدأ حقوق فرانسه یا صبغه اسالمي است، 
حاضر  حال  در  نیست.متأســفانه  پیچیده  مسائل  این  جوابگوي 
حقوق  تأمیــن  براي  الزم  قدرت  موجود  دستورهاي  و  قواعد 
شرایط  با  وي  ایمني  تأمیــن حق  عبارتي  به  و  مصرف کننــده 
و  تولیدکنندگان  طلبانه  نفع  اهداف  با  مقابله  و  بازار مصرف  روز 
عرضه کننــدگان کاال و خدمات را ندارد و قواعد و مقررات موجود 
حمایت از مصرف کننــده یک گام عقب تــر از بازار تولید است.

 حق برخورداري از اطالعات کامل و انتخاب
و  کاال  ایمني  و  سالمت  “تضمین  تعهد  چون  مزبور  تعهد 
خدمت “ریشه قراردادي دارد. در بند 2 ماده 3 قانون حمایت از 
مصرف کننــده به این حق اشاره شــده است “: 2ـ3ـ اطالعات 
الزم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی هــای مقدم بر مصرف، 
اختیــار مصرف کننــدگان  در  را  انقضاي مصرف  و  تولید  تاریخ 
این است که  دارد  اینجا جاي بحث  قرار دهند.” موردي که در 
حالت هــای مختلف بین مصرف کننــده و تولیدکننده باید مــد 

نظــر باشد که عبارت انــد از:
الــف- وجود رابطه قراردادي بین تولیدکننده و مصرف کننــده: در 

این مورد 2 نوع تعهد با دو نوع منشــأ وجود دارد:
1– یک نوع تعهد به دادن اطالعات به زمان قبل از انعقاد قرارداد 
و به عنــوان تعهد به دادن اطالعات پیش قراردادي معروف است.

2 – نوع دوم تعهد به دادن اطالعات بعد از انعقاد قرارداد مطرح 
می شــود و مربوط به اطالعات عین اجراي عقد می شــود.

ــرف  ــده و مص ــن تولیدکنن ــراردادی بی ــه ق ــدان رابط ب- فق
کننــده درجایــی کــه قــراردادی وجــود نــدارد تولیدکنندگان باید 
قید  را  الزم  اطالعات  مطمئن،  برچســب های  نصب  طریق  از 

نمایند.
ج- شرایط الزم براي تحقق تعهد دادن اطالعات : براي تحقق 

تعهد دادن اطالعات شرایط زیر الزم است:
1( شناخت متعهد و برخورداري او از اطالعات 2( جهل متعهدله. 

حق برخورداري از حمایت دولت
رسیدگي به شکایت مشتریان ناراضي از طریق سازمان تعزیرات؛ 
در صورت لزوم براي حمایت از مصرف کننــده وزارت بازرگاني 
خود  ذی ربــط  ســازمان های  بازرسان  طریق  از  است  مکلف 
فعالیت اشخاص حقیقي و حقوقي موضوع این قانون را نظارت و 
بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان 

 مبانی حقوقی حمایت از حقوق
مصرف کننده  و استانداردسازي

دکتر احسان قربانی
مهندس هومن عالیی

شرکت بازرسی نوراآزما بین الملل
شکل )1( : بخشی از حقوق مصرف کننده
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نماید. گزارش  رسیدگي  حکومتي جهت  تعزیرات 
بــه  کاالهاي عرضه شــده  کنترل  دولت  وظایف  از  دیگر  یکي 
بازار است تا بدین وســیله کاالهاي تقلبي و بی کیفیــت به بازار 
عرضه نشود، که امروزه این وظیفه به شکلي به عهده موسسه 

می باشــد. استاندارد 
 حق برخورداري از آزادي انتخاب :

 اولین حقي که در اعالمیه جهاني در نظر گرفته شده، همین حق 
آزادي انتخاب است. حق انتخاب در عرصه اقتصادي یعني، حق 
مصرف کننــده این بدان معني است که مصرف کننــده باید حق 
آزادي انتخاب کاال و خدمات را داشته باشد .یعني در یک بازار 
انحصاري اسیر دست تولیدکننده نباشد. یقینًا وقتي او بتواند با هر 
تولیدکننــده ای 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  می گــردد. مثل حق  به دست  آوردن 
کاال و خدمات صحیح و سالم یا حق »خرید کاال با کیفیت بهتر 

و قیمت کمتر«.
 حق برخورداري از جبران خسارت : 

ــده  ــده و یا  عرضه کنن به طور خالصه تولیدکننده و یا توزیع کنن
فعالیت هــای  مراتب  و  مســئولیت ها  از  مصون  را  خود  نباید 
به حــق  این حق می تــوان  تبعات  از  که  بدانند.  اقتصادي خود 
استیفاي حقوق اشاره کرد که به طــور خالصه می تــوان اظهار 
داشت حقي است که به موجــب آن مصرف کننــده می توانــد از 
تولیدکننده درخواست نماید که به تعهدات خودش عمل نماید. در 
مورد امتیازهایي که براي فروش کاال یا خدمات تولیدکننــده ای 
ــوان صادرکنندگان را مسئول دانست،  ــود، می ت خاص داده می ش
زیرا مصرف کننــدگان می پندارنــد که اینان خود فروشــنده اند 
و یا دســت کم کنترلي مهم بر عملکرد فروش کاال دارند. نکته 
دیگر آن که الزم است نهادهاي دولتي با معرفي کاالهاي معیوب 

و خطرناک به مردم از مصرف آن جلوگیري کنند .
 تخلف از استانداردسازي

شــرکت های  و  استاندارد  سازمان  تالش هــای  به  توجه  با 
نتیجتًا  و  مربوطه  بازرســی های  و  استانداردسازي  براي  بازرسي 
قابل مشــاهده  تخلفاتي  باز  مصرف کننــدگان  رضایت  جلب 
ــه ای به مورد ارزیابي   ــد و بسیاري از تولیدکنندگان عالق می باش
ــوان تحت عنوان تخلف از  قرار  گرفتن  ندارند، این مورد را می ت

کرد.  بررسي  سازي  استاندارد 
در کشور ایران در زمینه استانداردهاي اجباري از سوي سازمان 

خوبي  فعالیت هــای  ایران  صنعتي  تحقیقات  و  استاندارد  ملي 
این  رعایت  به  موظف  را  تولیدکنندگان  و  است  گرفته  صورت 
استانداردها هستند و ضوابط اجرایي در زمان تخطي از این قوانین 
ــختگیری ها  ــده است اما باز این س ــا در نظر گرفته ش براي آن ه
در  استاندارد  اجراي  نیست. هــرگاه  به شــدت کشورهاي دیگر 
مورد کاالهایي اجباري اعالم شود، پس از انقضاي مهلت هــای 
مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونــه کاالها باکیفیــت 
پایین تــر از استاندارد مربوط و یا بدون عالمت استاندارد ایران 
ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطي 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.
موسسه  مقررات  و  قوانین  اصالح  قانون   9 ماده   1 تبصره  طبق 
استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران و اصالحیه هــای بعدي عدم 
مهلت هــای  انقضاي  از  پس  اجباري  کار  آیین هــای  اجراي 
«موسسه  همچنین  می باشــد.  ماده  این  ضوابط  مشمول  مقرر 
متخلفین  تعقیب  درخواست  و  جرم  اعالم  بر  عالوه  می توانــد 
از  خارج  فرآورده هــای  قضایي،   مراجع  از  ماده  این  موضوع 
استاندارد و فاقد عالمت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع 
و فروش جمــع آوری و توقیف نموده و به منظــور جلوگیري از 
ادامه تولید این گونــه فرآورده هــا ابزار، ماشــین آالت و وسایل 
تولید مــربوط را موقتًا الک و مهر نمایند.» با رعایت استاندارد 
و دقت در بازرسي ميتوان از بروز بسیاري از مشکالت جلوگیري 
اجباري  استانداردهاي  مورد  در  که  ســختگیری های  با  کرد، 
ــوان  ــد می ت ــوان به عمل می آی کاالهاي تولیدي و وارداتي می ت
ــت جلوگیري کرد و  ــن کاالهاي بی کیفی ــرار گرفت از دسترس ق
کشور صورت  در  نظارت  و  بازرسي  درست  فرآیند  با  موارد  این 
می گیــرد که »مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده هــای مشمول 
استاندارد اجباري در واحدهاي تولیدي به عهده افرادي خواهد بود 
که داراي تحصیالت الزم و تجربه کافي دررشته هاي تولیدي 
مربوطه باشند. چگونگي تایید صالحیت علمي و فني و عزل و 
نصباین افراد به موجب آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب 

وزراي عضو شوراي عالي استاندارد ميرســد«.

اخبار
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ــت  ــت کیفی ــن مدیری ــالیانه انجم ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ایــران در تاریــخ 24 خــرداد 1401 بــا انتخابــات هیــات مدیــره 

ــزار شــد. ــازرس برگ و ب
در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن مدیریــت کیفیــت 
ایران)نوبــت دوم( کــه روز 24 خــرداد 1401 بــا حضــور نماینــده 
اتــاق ایــران و اعضــای حقوقــی انجمــن ؛دارای کارت عضویــت 
ــی  ــاق بازرگان ــر در محــل ســاختمان ات ــی معتب و کارت بازرگان
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، 
ــره  ــأت مدی ــاله هی ــه س ــرد س ــزارش عملک ــه گ ــن جلس در ای
توســط آقــای فرزیــن انتصاریــان رئیــس هیــات مدیــره و آقــای 
ــت  ــت کیفی ــن مدیری ــس انجم ــب رئی ــید شــکرخدایی نای فرش

ایــران ارائــه گردیــد.
در ادامــه آقــای فــروزان فــرد خزانــه دار انجمــن گــزارش هــای 
مالــی و تــراز منتهــی بــه 29 اســفند 1400 را قرائــت نمــودن و 
بــازرس انجمــن آقــای بصرایــی نیــز نســبت بــه ارائــه گــزارش 
ــای  ــد اعض ــت و تایی ــا موافق ــه ب ــد ک ــود پرداختن ــالیانه خ س

مجمــع قــرار گرفــت.
ادامــه جلســه بــه برگــزاری انتخابــات هیــأت مدیــره اختصــاص 
ــه معرفــی شــرح ســوابق و خدمــات  ــز ب یافــت و کاندیداهــا نی
ــن  ــده »فرزی ــت آم ــه دس ــاس آرای ب ــد و براس ــود پرداختن خ
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 3 ســال 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(
فــوالد  کیفیــت  تضمیــن  اکابر)مدیــر  محمــود  مهنــدس 

خوزســتان(
 

بازرس
 مهنــدس کاظــم بصرایی)مدیر طــرح و برنامه رادیاتــور ایران(    

ــازرس اصلی ب
دکتــر ســیاوش ســیار ایرانی)مدیــر فــروش و مارکتینــگ پــاس 

صنعــت پرتــو(

انتخابات هیأت مدیره
 انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزارشد
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آیین تقدیر
 از پیشکسوت انجمن

 مدیریت کیفیت ایران
انجمــن مدیریــت کیفیت ایــران روز پنجشــنبه دوم تیرماه؛میزبان 
ــای  ــور آق ــا حض ــوده و ب ــب اهلل رازدار ب ــدس حبی ــای مهن آق
مهنــدس انتصاریــان ریاســت انجمــن و هیــات رییســه از 
زحمــات ســال هــای گذشــته ایشــان تقدیــر و تندیــس حامیــان 

ــت اهــدا شــد. نهضــت کیفی
قدردانــی از پیشکســوتان امــری ارزشــمند اســت. قــدر شناســی 
ــه  ــری ک ــان و عم ــات ایش ــات و اقدام ــه زحم ــادن ب و ارج نه
ــدازه  ــر اســت. هــر ان ــل تقدی ــد، قاب در آن حــوزه ســپری کردن
قدرشــناس باشــیم، آینــدگان مــا نیــز بــر همیــن مبنــا و اصــول 

بــا مــا رفتــار خواهنــد کــرد.
روز پنجشــنبه 2 تیرمــاه 1401 دبیرخانــه انجمــن مدیریــت 
کیفیــت ایــران ؛میزبــان آقــای مهنــدس حبیــب اهلل رازدار بــود. 
ــن و  ــت انجم ــان ریاس ــدس انتصاری ــای مهن ــور آق ــا حض و ب
هیــات رییســه از زحمــات ســال هــای گذشــته ایشــان تقدیــر و 

ــان نهضــت کیفیــت اهــدا شــد. تندیــس حامی
آقــای حبیــب اهلل رازدار بعنــوان دومیــن دبیــر انجمــن مدیریــت 
ــال  ــه دوره از س ــدی س ــه تص ــند ک ــی باش ــران م ــت ای کیفی
1377 تــا 1384 را عهــده دار بودنــد ودر زمــان ایشــان اقدامــات 
ــت  ــه ثب ــره از جمل ــات مدی ــات هی ــی مصوب اثربخشــی و اجرای
روز ملــی کیفیــت ، طراحــی و اجــرای جایــزه کیفیــت ، خریــد 
ــه همــراه اعضــا هیــات مدیــره وقــت و  ملــک انجمــن و… ب
تــالش و همــت آقــای مهنــدس انتصاریــان صــورت پذیرفــت.
امــروز نیــز شــاهد بــه بــار نشســتن زحمــات و ثمــرات حضــور 
ایــن بزرگــواران هستیم،ان شــاءاهلل خداونــد بــه آن هــا ســالمتی 

و طــول عمــر بــا عــزت دهــدو همچنــان برقــرار باشــند.
در ادامــه از اعضــای هیــات مدیــره ادوار و هیــات موســس نیــز 
ــل  ــه گــذاری انجمــن دعــوت و تجلی ــاس زحمــات و پای ــه پ ب

خواهــد شــد.

نشســت صمیمــی روســای ســابق ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در 
انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران برگــزار شــد 

ــات  ــور هی ــا حض ــهریور ب ــنبه 7 ش ــه روز دوش ــت ک ــن نشس در ای
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 
ــت و در  ــور اس ــردی کش ــداف راهب ــادرات از اه ــد ص ــارت و رش تج
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.
ــتن  ــدون داش ــداف ب ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــکی نیس ش
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با حضور روسای سابق سازمان ملی استاندارد ایران در انجمن

راهبردهــای مــدون در زمینــه توســعه زیرســاخت هــای ملــی کیفیــت 
ــبختانه  ــر نیست.خوش ــکان پذی ــور ام ــتانداردها در کش ــعه اس و توس
ــته  ــی و گذش ــای فعل ــی روس ــالش همگان ــا ت ــر ب ــنوات اخی در س
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.
ــن  ــف تعیی ــدن تکالی ــی ش ــئولیت اجرای ــه  مس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
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.
ــی از زحمــات ایشــان در  ــه رســم قدردان ــن نشســت ب ــه ای در خاتم
توســعه کیفیــت و استانداردســازی در ســطح کشــور ،یادبــود حامیــان 
ــت  ــت کیفی ــران از طــرف انجمــن مدیری ــت ای ــی کیفی نهضــت مل

ایــران اهــدا شــد.
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امــر کیفیــت در ســاخت و ســاز، از دیــر بــاز تــا کنــون موضــوع 
ــی  ــام فن ــه در نظ ــد ک ــی باش ــه م ــن حرف ــز ای ــث برانگی بح
اجرایــی کشــور و نظــام مهندســی ســاختمان همــواره موضوعــی 
قابــل تاّمــل، مهــم و نیازمنــد توجــه مــی باشــد. بارهــا چــه در 
ــت از  ــی و خصوصــی صحب ــل عموم ــا چــه در محاف رســانه ه
شــیوه و کیفیــت ســاخت بــه میــان مــی آیــد و در آن کارفرمــا، 
و  دالیــل  هریــک  ســازنده/پیمانکار  و  مشــاور  مهندســان 
توجیهــات خــود را بیــان مــی کننــد. متاســفانه و یــا خوشــبختانه 
ــودن  ــل تشــخیص ب ــر ملمــوس و قاب ــت، ب ــر کیفی ــت ام ماهی
ــی آن اســت  ــای ذات ــی ه ــارغ از ویژگ ــر شــخصی ف ــرای ه ب
کــه ایــن موجــب مــی شــود هــر شــخصی تلقــی خــود را از آن 

داشــته باشــد.
ــده  ــب ش ــر موج ــه ی اخی ــت در ده ــوع کیفی ــه موض ــه ب توج
ــی  ــور و حت ــد مح ــای تولی ــه ه ــیاری از مجموع ــت، بس اس
ــه درجــات  صنعتــی گام هــای بســیار مهمــی در نایــل شــدن ب
ــه  ــان موضــوع ســاخت ب ــن می ــا در ای ــد ام کیفــی برداشــته ان
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 
ــورت  ــه ص ــز ب ــی نی ــطحی و در برخ ــورت س ــه ص ــور ب کش

ــت. ــال اجراس ــدی در ح ج
ــای  ــوزه ه ــال ها در ح ــران س ــت ای ــت کیفی ــن مدیری انجم
مختلــف کیفیــت در ســطح کشــور بــه فعالیــت و ترویــج 
ــا  ــال 1399 ب ــت. در س ــته اس ــتغال داش ــت اش ــوع کیفی موض
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 

ــال انجمــن گرفــت. ــار کارگــروه هــای فع ســاخت« در کن
ــازمان  ــاخت  در س ــای س ــروژه ه ــف پ ــه تعری ــه ب ــا توج ب
ــت در  ــر کیفی ــه ام ــن ب ــت پرداخت ــور، ماهی ــروژه مح ــای پ ه
ایــن ســازمان هــا رویکــرد متفاوتــی را مــی طلبــد. علــی رغــم 
ــه بررســی و شــناخت  ــاز ب ــت، نی ــودن اســاس کیفی یکســان ب

ــد. ــش می باش ــش از پی بی
در همیــن راســتا اعضــای کارگــروه کــه متشــکل از کارشناســان 
و متخصصــان حــوزه ســاخت و عمرانــی بــه همــراه نمایندگانــی 
ــای  ــرکت ه ــندیکای ش ــن س ــران و انجم ــن ای ــن بت از انجم
ــن و  ــورت آنالی ــا بص ــاتی را ب ــند جلس ــی باش ــاختمانی م س
ــه تشــکیل مــی دهنــد کــه  حضــوری بصــورت منظــم و ماهان

 برگزاری جلسات
 کارگروه مدیریت کیفیت

در ساخت

ــه اطــالع مــی رســد. ــر ب ــات آن در زی بخشــی از مصوب
ــون  ــه قان ــن اصالحی ــس مت ــش نوی ــار پی ــا انتش ــه ب ــا توج ب
نظــام مهندســی از ســوی مجلــس شــورای اســالمی، 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 

ــع فررییــس امــور نظــام  ــر قان ــا آقــای دکت برگــزاری جلســه ب
فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی، بــا موضــوع 
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ــن  ــره تامی ــت زنجی ــرح تحــول کیفی ــه »ط ــه تهی ــه ب ــا توج ب
صنعــت خــودرو« در انجمــن و نیــاز بــه تهیــه »طــرح تحــول 
کیفیــت در صنعــت ســاخت و احــداث« در ایــن کارگــروه، هــر 
ــود را در  ــرات خ ــور نظ ــند مذک ــه س ــا مطالع ــا ب ــک از اعض ی

ــد. ــن اعــالم نماین ــن مت ــگارش ای جهــت ن
ــای  ــروژه ه ــت در پ ــت کیفی ــاب مدیری ــار کت ــه و انتش ترجم

ــاخت س
 

بــرای نشــر و ترویــج اقدامــات در حــوزه کیفیــت ســاخت مقــرر 
شــد ؛اطالعــات و مســتنداتی در زمینــه ســاخت و احــداث 
ــه از  ــت و مقال ــه یادداش ــن ، تهی ــی ، موش ــورت اینفوگراف بص
ــاز نشــر شــود کــه  ــه و ب ــط عمومــی انجمــن تهی ــق رواب طری

ــد. ــی نماین ــکاری م ــه هم ــن زمین ــروه در ای اعضــا کارگ

تهیــه نوشــته و مقــاالت جهــت مجلــه انجمــن مدیریــت 
کیفیــت ایــران )مباحثــی چــون موضوعــات ایــزو10006، 

اســتاندارد 6044، ضابطــه 773 و غیــره(

ــال  ــوان تنهــا تشــکل فع ــران بعن انجمــن مدیریــت کیفیــت ای
ــت  ــت و ثب ــرن فعالی ــع ق ــا رب ــت و ب ــت کیفی ــوزه مدیری درح
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 ســالمت مــواد غذایــی 
از ســال 92 تــا کنــون ایجــاد نمــوده و یکــی از اهــداف اصلــی 
ــت  ــش و اطالعــات مســئولین کیفی ــروه توســعه دان ــن کارگ ای

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 
ــن  ــی عضــو انجم ــع غذای ــال در صنای ــا حضــور اعضــای فع ب
ــه  ــی از ســازمان هــای نظارتــی در جلســات پرداخت و نمایندگان

شــود.
ــال  ــر در س ــات اخی ــده در جلس ــرح ش ــوارد مط ــی از م بخش

ــاری: ج
بررســی نامــه درخواســت شــرکت ســتاره یخــی آســیا )ب آ( در 
خصــوص پیشــنهاد اصالحــی اســتاندارد ملــی 6938 بــا عنــوان 
)کبــاب لقمــه خــام منجمــد( بــرای ســازمان هــای ذیربــط بــا 
ــازمان  ــرم س ــده محت ــی نماین ــدس بادامچ ــای مهن ــور آق حض

ملــی اســتاندارد ایــران مــورد بررســی و بحــث قــرار گرفــت.
ــت در  ــع تحــول کیفی ــه مطــرح شــدن طــرح جام ــا توجــه ب ب
صنایــع غذایــی و پیــاده ســازی ایــن پــروژه در کارگــروه صنایــع 
ــس  ــی ،ریی ــر وفای ــم دکت ــت کاری ،خان ــوان اولوی ــی بعن غذای
ــن  ــران و تدوی ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــش انجم ــز پژوه مرک
کننــده طــرح هــای تحــول توســعه کیفیــت در انجمــن، نســبت 
ــت  ــن صنع ــره تامی ــت در زنجی ــول کیفی ــرح تح ــه ط ــه ارائ ب

ــرح و  ــن ط ــام ای ــوژی روش انج ــن متدول ــودرو و همچنی خ
سیاســت هــا مربــوط پرزنتــی را جهــت اعضــا ارائــه نمودنــد و 
ــروه  ــم در کارگ ــن مه ــه انجــام ای ــرر شــد اعضــا نســبت ب مق

ــد. ــدام نماین ــی اق غذای
ــن  ــت بی ــگ کیفی ــج فرهن ــازی و تروی ــتر س ــوص بس در خص
از  اســتفاده  بــرای  بیشــتر  آشــنایی  و  کننــدگان  مصــرف 
ــای  ــد اعض ــر ش ــالمت ، مق ــن و س ــی ایم ــوالت غذای محص
تخصصی)گوشت،روغن،شــیرنی  حــوزه  هــر  در  کارگــروه 
ــاه ،  ــای کوت ــم ه ــه فیل ــه تهی ــبت ب ــکالت،لبنی و..( نس و ش
یادداشــت ، مقالــه و… اقــدام تــا اطــالع رســانی صــورت گیــرد 

ــم.” ــتر بدانی ــوان” بیش ــا عن ب
در راســتای بررســی ســند راهبــردی سیســتم مدیریــت غــذا در 
ســازمان ملــی اســتاندارد،کارگروه غــذا نمایندگانی از پژوهشــگاه 
ــا موضــوع ســند غــذا  ــا در رابطــه ب اســتاندارد دعــوت نمــود ت
ــرر  ــن مق ــد و همچنی ــه نماین ــا ارائ ــت اعض ــی را جه توضیحات
ــود را  ــرات خ ــه نظ ــن، نقط ــض انجم ــی ع ــا غذای ــد ، اعض ش
در خصــوص کلیــت ســند از طریــق انجمــن مدیریــت کیفیــت 

ایــران بــه پژوهشــگاه  ارســال کننــد. 
ــور  ــا حض ــترک ب ــه ای مش ــا کمیت ــر اعض ــا نظ ــن ب همچنی
ــون انجمــن هــای غــذای  ــران، کان انجمــن صنایــع غذایــی ای
ایــران و انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران و نماینــدگان ســازمان 
ــکالت  ــتا مش ــن راس ــا در ای ــود ت ــکیل ش ــی تش ــای نظارت ه
صنایــع غذایــی را احصــا و از طریــق ایــن کمیتــه بــه ســازمان 

ــه داد. هــای مربوطــه ارائ

برگزاری جلسات کارگروه صنایع غذایی
انجمن مدیریت کیفیت ایران 
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اســتاندارد ISO9004 تأکیــد می کنــد کــه هویــت ســازمان و 
مزیت هــای رقابتــی متمایزکننــده آن، مبنــای موفقیــت پایــدار 
ــی  ــن معن ــه ای ــدار ب ــت پای ــرایط، موفقی ــن ش ــازمان اســت. در ای س
ــدون  ــا ب ــی ی ــدت طوالن ــرای م ــازمان ب ــه کســب  وکار س اســت ک

ــد. ــه می یاب ــر ادام ــان موردنظ ــدت  زم ــه در م وقف
ایــن اســتاندارد راهنمایــی می کنــد کــه چگونــه ایــن امــر را 
ــق  ــد محق ــر و کارآم ــت مؤث ــت کیفی ــتفاده از مدیری ــا اس ــوان ب می ت
کــرد. بــا این حــال، مدیریــت کیفیــت را نمی تــوان از مدیریــت 
ــت  ــک سیســتم مدیری ــل، ی ــن دلی ــه ای ــرد، و ب کســب  وکار جــدا ک
ــت یکپارچــه کســب  و  ــت کیفی ــت خــاص مضــر اســت. مدیری کیفی
ــتفاده  ــندگان از آن اس ــه نویس ــت« ک ــازی کیفی ــا »یکپارچه س کار، ی
می کننــد، بــه اجــرای مفاهیــم، اصــول و روش هــای کیفــی عمومــی 
ــاره دارد.  ــت کســب  وکار اش ــادی مدیری ــای ع و خــاص در فعالیت ه

 طراحی مدل موفقیت
)پایدار )سام

ایــن امــر نــه  تنهــا بــه اثربخشــی و کارایــی کیفیــت عملیاتــی نیــاز 
ــت  ــوزه مدیری ــال در ح ــت فع ــت کیفی ــتلزم مدیری ــه مس دارد، بلک
ــای  ــه معن ــت ب ــت کیفی ــع مدیری ــد. در واق ــز می باش ــتراتژیک نی اس

ــازمان اســت.  ــت س ــت مدیری کیفی
ــت  ــت کیفی ــای مدیری ــه رهنموده ــتاندارد ISO9004 ارائ ــدف اس ه
ــدار در محیطــی  ــه موفقیــت پای ــرای دســتیابی ب ــرای ســازمان ها ب ب
ــا این حــال، مســائل  پیچیــده، طاقت فرســا و در حــال تغییــر اســت. ب
ــور  ــای نوظه ــاًل در چالش ه ــط کســب  وکار معاصــر مث ــاص محی خ
انقــالب صنعتــی چهــارم، صراحتــا در اســتاندارد درنظــر گرفتــه نشــده 

اســت. 
ــی  ــه طراح ــر تجرب ــه ب ــا تکی ــران ب ــت ای ــت کیفی ــن مدیری انجم
ــاب  ــش از 1000 ارزی ــت بی ــوزش و تربی ــی. آم ــدل INQA. ارزیاب م
متخصــص و 16 دوره برگــزاری جایــزه ملــی کیفیــت ایــران ، تصمیــم 
گرفــت نســبت بــه طراحــی مــدل موفقیت پایــدار براســاس اســتاندارد 
ISO9004 از آذر مــاه 1400 بــا تشــکیل بیــش از 32 جلســه و بیــش 
ــا حضــور جمعــی از متخصصــان و  از 600 ســاعت کار کارشناســی ب
اندیشــمندان در حــوزه سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت اقــدام نمایــد 
و در نظــر دارد ایــن مــدل را  در آبــان مــاه ۱4۰۱ همزمــان 

بــا روز ملــی کیفیــت رونمایــی نمایــد.

ــت  ــه از ظرفی ــتفاده بهین ــور اس ــه منظ ــه ب ــم نام ــن تفاه ای
ــی و  ــی و اجتماع ــي، فرهنگ ــای علمی،اجرای ــي ه ــا و توانای ه
توســعه همــکاری هــای همــه جانبــه فــی مابیــن ؛بــا توجــه بــه 
توانمنــدی هــای دو طــرف بــا حضــور روســای انجمــن صــورت 

گرفــت.
ــران و  ــت ای ــت کیفی ــن مدیری ــکاری انجم ــه هم ــم نام تفاه
ــور  ــا حض ــران ب ــی ای ــل ریل ــل و نق ــی حم ــن مهندس انجم
روســای دو انجمــن بــه منظــور اســتفاده  بهینــه از ظرفیــت هــا 
و توانایــي هــای علمی،اجرایــي، فرهنگــی و اجتماعــی و توســعه 
ــه توانمنــدی هــای  ــا توجــه ب همــکاری هــای همــه جانبــه ؛ب
دو طــرف موضوعــات ذیــل ایــن توافــق نامــه بــه شــرح مــوارد 

ــر امضــا شــد: زی
ــت در  ــول کیفی ــرح تح ــند ط ــه س ــترک در تهی ــکاری مش هم

ــی کشــور ــل ریل ــل و نق ــت حم ــن صنع ــره تامی زنجی
ایجــاد کارگــروه مشــترک توســعه کیفیــت در صنعــت حمــل و 

نقــل ریلــی
همــکاري در زمینــه برنامــه ریــزي و اجــراي کارگاه هــا و دوره 

هــاي آموزشــي داخلــي و بیــن المللــي در موضوعــات مرتبــط

همــکاري در تعریــف و اجــراي مشــترک پــروژه هاي پژوهشــي 
تبط مر

همــکاري در ارزیابــي و ممیــزي بنــگاه هــاي فعــال در حــوزه 
مدیریــت کیفیــت و موضوعــات مرتبــط

همــکاري جهــت ارایــه مشــاوره هــاي تخصصــي بــه واحدهــاي 
اقتصــادي و اجرایــي کشــور

همــکاري در طراحــي و برگزاري نشســت هــاي تخصصي،میزگرد، 
ســمینارها و همایش هــاي ملــي و بیــن المللي

همــکاي در حــوزه هــاي مرتبــط بــا انتشــارات علمــي و 
انجمــن( دو  تخصصــی  پژوهشي)نشــریات 

ــت  ــن جه ــي طرفی ــي و بین الملل ــن داخل ــوت از متخصصی دع
حضــور در ســمینارهاي علمــي و دوره هــاي آموزشــي و نظایــر 

آن
بهینــه  بــراي حضــور  ایجــاد بســتر مناســب  و  حمایــت 
پژوهشــگران طرفیــن در نشســتهاي تخصصــي و برنامــه هــاي 

ــي پژوهش
همــکاری و مشــاوره در جهــت دهــی عملیاتــی و راهبــردی در 

حــوزه انقــالب صنعتــی چهــارم و هــوش مصنوعــی

 انعقاد تفاهم همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران
 و انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران






