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کیفیت کیفیت   رهنمودهایی پیرامون مقابله با ورود کاالهای بیرهنمودهایی پیرامون مقابله با ورود کاالهای بی

  و جلوگیری از عرضه کاالهای تقلیدیو جلوگیری از عرضه کاالهای تقلیدی
 

 م ه مقدم

كيفيت، موضوع جديدي نيست و حداقل از نيم قرن   مقابله با واردات يا عرضه كاالهاي بي

پيش تعدادي از كشورهاي دنيا سازوكارهايي براي شناسايي اين قبيل كاالها و كاهش توليد يا عرضه 

تغيير كيفيت به طور مستمر  مقررات كشورها در مورد مقابله با كاالهاي بي. اند آنها فراهم كرده

 :شود زيرا المللي اصالح مي كند و متناسب با شرايط بين مي

شود كه اطالعات كاملي در خصوص  هر سال كاالهاي جديدي به بازار عرضه مي •

 .عوارض ناشي از كاربرد آنها در دست نيست

 .كند روشهاي آزمون كيفي كاالها به طور مداوم تكامل پيدا مي •

ر خصوص ويژگيهاي منفي كاالها دست پيدا دانش بشري هر روز به نكات جديدي د •

 در حالي كه ؛كند برخي از كاالها از چرخه توزيع خارج شوند كند كه ايجاب مي مي

 .شدند سابق بر اين، كاالهاي مزبور سالم تشخيص داده مي

آيد كه در  شود و شرايطي به وجود مي تر و گسترده مي هاي توزيع كاال متنوع كانال •

 .پذير نخواهد بود كننده كاال به سادگي امكان خت توزيعبرخي از موارد شنا

گيري از تجربيات كشورها و مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات آنها در خصوص روشهاي  بهره

تواند به مسئوالن امر كمك كند تا مكانيسمهاي  كيفيت مي جلوگيري از ورود كاالهاي ناسالم يا بي

 .به كار بندند يا به مرحله اجرا درآورندمؤثري براي مقابله با اين معضل بزرگ 

 

 ت  تعريف كيفيت   

كند آنست كه تعريف  ريزان خطور مي مهمترين پرسشي كه به ذهن مجريان يا برنامه

مند   داراي چه خصوصياتي است يا از چه ويژگيهايي بهره"كيفيت كاالي بي"چيست و  "كيفيت"
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 .نيست

فافي ندارد و استنباط افراد مختلف از اين اي است كه مفهوم روشن و ش  واژه"كيفيت"

كنندگان معموالً با توجه به ويژگيهاي  مصرف.  متفاوت است و به زمان و مكان نيز بستگي دارد"واژه"

يك كاال و ميزان انتظاراتي كه از آن دارند و درجه برآوردن نيازهايشان در مورد يك كاال قضاوت 

 .كنند مي

االهاي باكيفيت در نظر گرفته  دو ويژگي يا خصيصه براي ك1"انجمن كيفيت اياالت متحده"

 :است

 ،عاري بودن از هر گونه عيب و نقص 

 .كننده در حد انتظارات او توانايي تأمين نيازهاي مصرف 

شود كه ويژگيهاي آن با مشخصات تعريف  در كشورهاي صنعتي كااليي باكيفيت شناخته مي

 . تطبيق كند9000شده در ايزو 

دهد و  كه كاالي فاقد كيفيت، در صورت ورود از خارج، منابع ارزي جامعه را هدر مياز آنجا 

 مقابله با آن يكي از مهمترين وظايف ،درآو  به بار مي– در برخي از موارد –زيانهاي مادي نيز 

 . است"مديريت واردات"

 

   كيفيت انواع كاالهاي بي 

ممنوع يا غيرمجاز شناخته شده است عمدتاً در قوانين اغلب كشورها كاالهايي كه ورود آنها 

كننده يا مصالح جامعه را  كيفيت، ناسالم يا فاقد مشخصاتي هستند كه انتظارات مصرف كاالهاي بي

در تعدادي از كشورها موسساتي كه وظيفه بازرسي يا نظارت بر كيفيت كاالها را بر . برآورده سازد

ساس مسئوليت آنها بيشتر از سازمانهاي استاندارد  و در برخي از موارد دقت و اح–عهده دارند 

. اند  تعيين كرده2"ضابطه پذيرش"كنند و براي هر يك از كاالها   از ضوابط خاصي پيروي مي–است 

 : عامل زير8اين ضوابط پذيرش صرفاً محدود به 

                                                 
1 - American Society for Quality 

2 - Acceptance Criteria 
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 ،ايمني 

 ،كارآيي 

 ،قابليت اعتماد 

 ،قابل استفاده بودن 

 ،ز قابليت تعديلقابل تعمير بودن يا برخورداري ا 

 ،استحكام 

 ، كامل بودن قطعات و اجزاي آن 

 ،كننده نافع بودن يا توانايي رفع نياز مصرف 

مثالً ورود يا ( بلكه عوامل ديگري نيز در آن دخالت دارند كه به نوع كاال بستگي دارد ؛نيست

ست يا ساخت لوازم الكتريكي كه ميزان مصرف آنها از سقف تعيين شده بيشتر باشد مجاز ني

بندي آنها قابل بازيافت نباشد يا مقررات مربوط به پرداخت هزينه بازيافت در  كاالهايي كه بسته

 .)مورد آنها رعايت نشده باشد، قابل فروش نيستند

 :به طور كلي در اغلب كشورها ورود كاالهاي زير از كانالهاي رسمي مجاز نيست

 رسانند؛  كه به محيط زيست آسيب ميكاالهايي 

 اري در مورد آنها رعايت نشده است؛هايي كه مقررات استاندارد اجبكاال 

 ولو آنكه ، آنها به داليلي مورد تأييد نيست1كاالهايي كه مواد افزودني يا نگاهدارنده 

 مقامات بهداشتي كشور سازنده باشد؛تركيبات آنها مورد تأييد 

 ؛اي مستعمل كاالهاي دست دوم، به ويژه كاالهاي سرمايه 

 ؛ي يا تقليديباي تقلكااله 

 كننده باشد؛  توليدكننده يا توزيعاي كه فاقد نام سازنده، بندي شده كاالهاي بسته 

 هاي مصرفي كه فسادپذير هستند و تاريخ توليد، مصرف يا زمان مطلوب برايكاال 

 مصرف بر روي آنها قيد نشده باشد؛

تعيين شده منطبق  "معيارهاي پذيرش"ا بكاالهايي كه مشخصات يا ويژگيهاي آنها  

                                                 
1 - Additives & Preservatives  
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 نباشد؛

 اما تضميني براي فروش ، هستند"نامه فروش ضمانت"كاالهايي كه نوعاً نيازمند  

ي در اين زمينه اتخاذ ترتيبات) واردكننده(كننده  آنها به خريدار ارائه نشده يا توزيع

 نكرده باشد؛

وجود تعميرگاه براي سرويس آنها به حد كافي ( خدمات بعد از فروشكاالهاي فاقد  

 ؛)ندارد، قطعات يدكي آنها در بازار موجود نيست

 ها مورد تأييد مقامات ذيربط نيست؛هاي دارويي كه اثربخشي آن فرآورده 

 . آن نامشخص باشدمنشاء توليد يا ساختهر كااليي كه  

 چرخه حيات آنها را منقضي كرده باشد ،كاالهايي كه تحوالت جديد تكنولوژيكي 

 ؛...)هاي گذشته و ل و دوم، لوازم الكتريكي ساخت دههتلفنهاي موبايل نسل او(

نها كه در مورد اثرات ناشي از كاربرد يا مصرف آ) تهريخايا تر(محصوالت ژنتيكي  

 تحقيقات كافي انجام نشده است؛

 از كشورهايي كه بيماريهاي واگيردار – در مقاطع زماني خاص –ورود برخي از كاالها  

 .  شايع شده است–در آنها 

 

 كاالهاي تقليدي يا تقلبي 

 همه ساله صدها ميليون – اعم از توسعه يافته و در حال توسعه –در اغلب كشورهاي دنيا 

دالر كاالي تقليدي يا كاالهايي كه حقوق مالكيت معنوي صاحبان اصلي آنها نقض شده است به 

ميليارد دالر بالغ  1950 معروف دنيا به "برند" ميالدي ارزش يكصد 2009در سال . رسد فروش مي

هاي تجاري در  ها يا نشانه"برند"ترديدي نيست كه كاالهاي توليد شده تحت ليسانس اين . شد

االمتياز  ها از طريق واگذاري حق"برند"دنيا از فروش بسيار خوبي برخوردار هستند و صاحبان اين 

كسب كنند بدون آنكه در توانند ميلياردها دالر درآمد   خود به برخي از توليدكنندگان مي"برند"

 . واگذار شده نقشي داشته باشند"برند"فعاليتهاي توليدي كاالي مرتبط با 

االمتياز يا اخذ مجوز از صاحب   بدون پرداخت حق–تعدادي از شركتها يا واحدهاي توليدي 
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ا تغييرات نامحسوسي كه در آن ب "برند" به توليد كاالهاي مشابه تحت همان - نشان تجاري

 .كنند اند مبادرت مي داده

ها و حقوق مالكيت معنوي و حمايت از حق كپي رايت در سال "برند"به منظور حمايت از 

 تاسيس شد ١"سازمان جهاني دارايي معنوي" از طرف سازمان ملل متحد نهادي تحت عنوان 1976

 . كشور عضو آن هستند184كه در حال حاضر 

 WTOنيز كه به تأييد اعضاي  (TRIP)ط با تجارت نامه حقوق مالكيت معنوي در ارتبا موافقت

بحث راجع به نحوه ثبت عالئم و . كند رسيده است تحت ضوابط خاصي از اين حقوق حمايت مي

 خارج از WTO و WIPOنشانهاي تجاري و چگونگي مقابله با موارد نقض آن در چارچوب مقررات 

كيفيت   اغلب موارد در رده كاالهاي بي اما از آنجا كه كاالهاي تقليدي در؛موضوع گزارش ماست

 در اينجا به ذكر مشخصات آنها اقدام ،كنند كنندگان را نقض مي گيرند و حقوق مصرف قرار مي

 . فراهم نمايد– از كانالهاي رسمي –كنيم تا شناسايي آنها بتواند امكان ممانعت از ورود آنها را  مي

ي، تقليدي يا غيراصيل داراي ويژگيهاي زير به موجب مقررات برخي از كشورها كاالهاي تقلب

 :هستند

به همنام آنها ارزش كاربردي ندارند يا ارزش كاربردي آنها معادل ارزش كاالي مشا .1

 نيست؛) كاالي اصلي(

 استاندارد نيستند و گواهي ساخت آنها غيرواقعي است و شركت ذيربط اصالت اين .2

 كند؛ گواهي يا كاال را تأييد نمي

اين . اند كه كيفيت الزم را ندارند امل نيست يا با قطعاتي عوض شدهقطعات آنها ك .3

ست و اكوسيستم آسيب وارد كاالها به سالمت انسانها، حيوانات، نباتات، محيط زي

 كنند؛ مي

 ت يا توليد آنها به كار رفته است؛مواد افزودني غيرمجاز يا تركيبات ممنوعه در ساخ .4

ند و اصالت ي به بار آورند ناسالم هستبطلوكاالهايي كه در حين مصرف نتايج نام .5

 آنها مورد تأييد نيست؛

                                                 
1 - World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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 تجاري اين كاالها فاقد اصالت است؛طرح صنعتي يا نشان  .6

و هاي معروف، شناخت شده و مورد حمايت است "برند" اين كاالها مشابه "برند" .7

 اندازد؛ خريدار را به اشتباه مي

آنها نادرست و غيرواقعي است و اطالعات مربوط به محل توليد يا كشور سازنده  .8

بندي يا مونتاژ  ته، بستهتواند تشخيص دهد كه در چه كشوري ساخ خريدار نمي

 اند؛ شده

كننده، عالمت تجاري يا اطالعات مربوط  كليه كاالهايي كه به منظور فريب مصرف .9

 .، تاريخ ساخت يا تاريخ مصرف آنها دستكاري، اصالح يا محو شده باشد"برند"به 

 

 كيفيت يا ناسالم ررات كشورها براي مقابله با كاالهاي بيمق 

كيفيت يا ناسالم وجود  در اغلب كشورهاي دنيا معيارها و ضوابطي براي تشخيص كاالهاي بي

 :صويب شده و در حال اجراست از جملهبراي نمونه در ژاپن مقررات متعددي در اين مورد ت. دارد

 ؛1قانون ايمني مواد و لوازم برقي 

 ؛2ون الصاق برچسب كيفيت به كاالهاي خانگيقان 

 ؛3قانون ايمني كاالي مصرفي 

 ؛قانون ارزيابي مواد شيميايي و مقررات ساخت آنها 

 ؛قانون استانداردسازي صنعتي 

 انواع بندي، استانداردها، ويژگيها و روشهاي آزمون مواد غذايي، ظروف و بسته 

 بازي و مواد شوينده؛ اسباب

 ؛ي مصرفيمقررات ورود كاالها 

 ؛مقررات ورود كاالهاي صنعتي 

 .مقررات ورود كاالهاي كشاورزي و شيالت 
                                                 

1 - Electrical Appliance and Material Safety Act.  

2 - Household Goods Quality Labeling Act. 

3 - Consumer Product Safety Act. 
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كميسيون ايمني كاالي مصرفي " كميسيوني تحت عنوان 1973در اياالت متحده در سال 

نوع  15000 با تصويب كنگره آمريكا به وجود آمد كه در حال حاضر بر عرضه و ورود "اياالت متحده

، را تدوين "سازي واردات راهبرد ايمن" 2008 اين كميسيون در ژوئيه .دكاالي مصرفي نظارت دار

 .كرده و به مورد اجرا گذارده است

مني كاال را تهيه كرده و پس ي وزارت بازرگاني و صنايع بريتانيا مقررات عمومي ا2005در اوت 

 . از تأييد مقامات ذيربط مفاد آن را براي اجرا ابالغ كرده است

بخشي  تواند به سامان تفاده از مقررات و ضوابط يكسان توسط بازرگانان مياز آنجا كه اس

كنوانسيون " سازمان ملل متحد كنوانسيوني تحت عنوان 1980 در سال ،واردات كمك كند

 تصويب كرده است كه همه مسايل مرتبط با سفارش و ورود "المللي كاال قراردادهاي فروش بين

 .بيني شده است كاال در آن پيش

تعهدات خريدار، تعهدات فروشنده، روشهاي پرداخت،  ماده دارد و در آن 101اين كنوانسيون 

نحوه حمل كاال، انطباق كاال با نمونه مورد سفارش، خسارات ناشي از عدم تطبيق كاال، روشهاي حل 

 از خريد كاال( و به طور كلي همه نكاتي كه رعايت آنها در معامالت تجاري اختالف، آزمونهاي كيفي

 .ضروري است اشاره شده است) خارج

قرارداد فروش كاالهاي ساخته يك از اي   نمونه1997المللي نيز در سال  اتاق بازرگاني بين

 تهيه كرده و به بازرگانان رهنمود "الگو" به صورت شوند شده را كه براي فروش مجدد عرضه مي

 .براساس آن تنظيم نمايندرا ) سفارش كاال از خارج(داده است كه قراردادهاي خريد 

 ميليارد دالر در سال 700كنگ كه حجم تجارت خارجي آن بيش از  در منطقه اداري ويژه هنگ

درصد آن مجدداً صادر 90ارد و تقريباً و ميليارد دالر كاال از خارج 360 هر سال بيش از ،است

واردكنندگان در . دار است ويژه از نهايت اهميت برخورةكنترل كيفيت كاالها در اين منطق. شود مي

اي تنظيم  اين شرايط به گونه.  را رعايت كنندشرايط عمومي خريدهنگام سفارش كاال مكلفند كه 

از  سازد و هزينه جبران زيانهاي ناشي كيفيت را تقريباً منتفي مي شده است كه امكان ورود كاالهاي بي

 .كند يتحميل م)  كاالي نامرغوبهصادركنند(كاال را به فروشنده 

 :به موجب شرايط خريد مزبور

 ي مورد سفارش بايد بدون نقص باشد؛مواد به كار رفته در توليد كاال .1
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كاالي ساخته شده بايد از هر گونه نقصي در مرحله توليد و حمل مبرا بوده و قابليت  .2

 ه به بازار را از دست نداده باشد؛عرض

 شده كاربرد داشته باشد؛فارش داده كاالي ارسالي بايد براي همان هدفي كه س .3

كه در هنگام تحويل به موسسه حمل و نقل  -جبران خسارت ناشي از عيوب ذاتي كاال  .4

 د نبوده است بر عهده فروشنده است؛مشهو-

اگر فروشنده كاال يا توليدكننده آن حقوق مالكيت معنوي را در جريان ساخت يا  .5

 بران زيانهاي احتمالي است؛مسئول ج ،هنگام ارسال براي خريدار رعايت نكرده باشد

 به ي، آزمون كيفي، بازرسي قبل از حملربردا نمونههاي مرتبط با  پرداخت هزينه .6

ر خريدار بر عهده فروشنده  مورد نظضوابط كيفيمنظور آگاهي از انطباق كاال با 

 كاالست؛

كنندگان قرار  تعويض يا تعمير كاالهاي معيوب يا كاالهايي كه مورد قبول مصرف .7

اين تعويض يا تعمير بايد ظرف . است) صادركننده( بر عهده فروشنده ،گيرند نمي

 ومي خريد قيد شده است انجام گيرد؛مدت مشخصي كه در شرايط عم

ملزم به جبران كليه خسارات يا زيانهايي است ) صادركننده خارجي(فروشنده كاال  .8

ه خريدار نهايي كه در نتيجه مصرف كاال، عملكرد ناصحيح يا نواقص احتمالي آن ب

 .وارد شود

 

 گيري و پيشنهادها نتيجه 

 موضوع جديدي نيست و بسياري 1كيفيت و ناسالم مقابله با واردات و عرضه كاالهاي بي .1

يش قوانين، مقررات يا روشهايي براي تحقق اين پاز كشورهاي دنيا تقريباً از سه دهه 

مقابله با ورود كاالهاي . اند گذاري كرده و به مورد اجرا گذارده هدف تدوين يا پايه

 :گيرد از جمله هاي مختلف صورت مي كيفيت يا ناسالم به انگيزه بي

o ؛كننده حفظ حقوق مصرف 
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o ؛كمك به تأمين سالمت جامعه 

o ؛هاي ارزي كشور كاهش هزينه 

o ؛ترغيب واحدهاي توليدي به بهبود كيفيت كاالها 

o يت معنوي، مقابله با احترام به حقوق مالك(المللي  رعايت كنوانسيونهاي بين

 ....)هاي تجاري غيرمنصفانه، جلوگيري از قاچاق كاال، رعايت نكات بهداشتي و رويه

بايد مشخص و با ) ضوابط پذيرش(از آنجا كه تعداد كاالهايي كه معيارهاي كيفي آنها  .2

همه  در بدو امر بايد ،كيفيت آنها مقابله شود بسيار زياد است ورود اقالم بي

اي در امر واردات و عرضه كاال دخالت  ا، سازمانها و نهادهايي كه به گونهه وزارتخانه

 تشخيص "ناسالم" يا "فاقد كيفيت" فهرست و مشخصات كاالهايي را كه ،دارند

اين ابالغ ترجيحاً . هاي كشور ابالغ نمايند كخانهردهند با رعايت اولويتها تهيه و به گم مي

 . گيردبايد از جانب وزارت بازرگاني انجام

 تغيير يابد و "شوراي عالي تجارت"شوراي عالي صادرات به كند كه  ضرورت ايجاب مي

 به نهاد يا سازمان مستقلي كه زير نظر – به مفهوم وسيع كلمه –مسئوليت مديريت واردات كشور 

 . تفويض شود،شوراي مزبور اداره خواهد شد

كنندگان،  مقابله با واردات كاالهاي غيركيفي به همكاري صميمانه واردكنندگان، مصرف .3

كنندگان و آگاه  آموزش مصرف .كنندگان كاال و سازمانهاي دولتي ذيربط نياز دارد توزيع

كردن آنان به حقوق تعيين شده براي آنان نقش مهمي در كاهش تقاضا براي كاالهاي 

كنندگان  مهم را سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفاين وظيفه . غيركيفي دارد

هاي  هاي متنوع در رسانه هاي آموزشي، اجراي برنامه تواند از طريق برگزاري دوره مي

 .ايفا نمايد...  برپايي همايشهاي سراسري و،)به ويژه صدا و سيما(همگاني 

 ايران در تهران و توان به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آموزش واردكنندگان را مي

 .شهرستانها محول كرد

المللي مربوط به فروش كاال از جمله مدلي كه در  واردكنندگان بايد با مفاد قراردادهاي بين

المللي به تصويب رسيده است آشنا   در اجالس كميسيون اتاق بازرگاني بين1997تاريخ ششم ژوئن 

 قبال كاالهايي كه فاقد كيفيت الزم هستند يا با  در–در اين قرارداد تعهدات فروشندگان كاال . شوند
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 .مشخص شده است -نمونه مورد توافق مطابقت ندارند 

هايي   نمونه1980 نيز در سال 1المللي سازمان ملل متحد كميسيون حقوق تجارت بين دبيرخانه

ه كرده و بيني شده است تهي المللي فروش كاال را كه در آن همه نكات فني پيش از قراردادهاي بين

تواند ضمن   تنظيم قراردادهاي خريد كاال براساس اين مدلها مي.در اختيار كشورها قرار داده است

كيفيت جلوگيري   از ورود كاالهاي بي،جويي ارزي براي كشورها و كاهش دعاوي حقوقي ايجاد صرفه

 . نمايد

 :رح زير باشدتواند به ش كيفيت و تهيه فهرست آنها مي اولويتهاي تشخيص كاالهاي بي .4

 ؛دارو و مواد بهداشتي 

 و نبه ويژه غذاها و محصوالتي كه مورد استفاده نوزادا(هاي غذايي  فرآورده 

 ؛)گيرد كودكان و بيماران قرار مي

 ؛لوازم الكتريكي و الكترونيكي 

 ؛انواع پوشاك و منسوجات 

 ؛مصالح ساختماني 

 ؛لوازم جراحي و ادواتي كه در پزشكي كاربرد دارد 

 ؛يدكي وسايط نقليهلوازم  

 ؛هاي مكانيكي و برقي آالت و دستگاه ماشين 

 ؛محصوالت شيميايي 

 .مصنوعات فلزي 

گيرد  اي دارد و فعاليتهاي متنوعي را در بر مي مديريت واردات كشور قلمروي گسترده .5

كارگروه تعيين شده براي . كيفيت تنها يكي از آنهاست كه مقابله با ورود كاالهاي بي

ها و ارائه  مشي كننده خط يمستواند يك گروه پژوهشي تر ت صرفاً ميمديريت واردا

در اياالت . تواند داشته باشد اي نمي دهنده راهكارها باشد و فعاليتهاي اجرايي گسترده

ترين روشهاي مقابله با ورود كاالهاي ناسالم را داراست  يافته متحده كه سازمان
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. دار است  اين وظيفه را عهده"اي مصرفيكميسيون ايمني كااله"كميسيوني تحت عنوان 

 Action Plan for خود را تحت عنوان 1اين كميسيون نهاد مستقلي است كه برنامه كار

Import Safety  به رئيس جمهوري آمريكا ارائه داده و به تصويب 2007در نوامبر 

ن اين كميسيون از حمايت كنگره آمريكا برخوردار است و تصميمات آ. رسانده است

 .االجرا است الزم

شرايط عمومي خريد يا شرايط و ضوابط كليه واردكنندگان كاال هنگام ثبت سفارش بايد  .6

 را بپذيرند و براساس اين شرايط روابط تجاري خود را با كلي سفارشهاي خريد

هاي استاندارد مربوط به خريد  هاي متعددي از فرم نمونه. فروشندگان تنظيم نمايند

 ،توانند با مطالعه تطبيقي چند نمونه از آنها ارشناسان حقوقي ميوجود دارد كه ك

 .ترين شرايط استاندارد را براي واردكنندگان ايراني تعيين كنند مناسب

ين شرايط و در بريتانيا يكي از كاملتر uk.co.englishpartnerships.www://httpپايگاه اينترنتي 

 : شرايط استاندارد مزبور3براساس بند . ضوابط استاندارد را براي خريد كاال تدوين كرده است

بندي و حمل كاال   بستهفروشنده مكلف است كه استانداردهاي كاربردي را در ساخت،) الف

 ؛رعايت كند

ورد آزمون خريدار حق دارد كه كاالهاي مورد سفارش را در هر زمان كه صالح بداند م) ب

 از پذيرش – با داليل غيرقابل توجيه –تواند  و بازرسي قرار دهد و فروشنده نمي

درخواست خريدار براي آزمون كاال و بازبيني آن در فرآيند ساخت يا نگاهداري در انبار 

 فروشنده مكلف است كه همه تسهيالت الزم را براي بازرسي و آزمون .خودداري كند

 ؛يدكيفي كاال فراهم نما

 عدم رضايت خود را نسبت به كاال ،اگر خريدار كاال در نتيجه آزمون كيفي يا بازرسي) پ

بايد ظرف سي روز از تاريخ بازرسي كاال يا آزمون آن، مراتب را به فروشنده  ،ابزار دارد

فروشنده موظف است همه اقدامات الزم را براي حصول اطمينان از انطباق . اطالع دهد

 ؛فارش داده شده است انجام دهدكاال با آنچه س
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صرف نظر از نتيجه بازرسيها يا آزمونها فروشنده مكلف است كه تعهدات خود را به ) ت

  ؛طور كامل انجام دهد

اين . تواند كااليي را كه مورد تأييد او نيست به هزينه فروشنده مرجوع كند خريدار مي) ث

شده قابل تعويض  كاالهاي اعاده .دتواند شامل بخشي از كاال يا همه آن باش اقدام مي

 ؛خريدار به طور كتبي تعويض يا جايگزيني آنها را خواستار شود مگر انكه ،نيستند

هايي  فروشنده مسئول جبران خسارات خريدار بابت عدم تطبيق كاال يا بازپرداخت هزينه) ج

خريدار موظف نيست بابت تعويض كاال . است كه در اين مورد متحمل شده است

 ؛اي پرداخت نمايد زينهه

فروشنده به طور صريح و شفاف حق خريدار را براي منطبق بودن كاالي مورد سفارش با ) چ

اين حق شامل ارجاع كاالهايي نيز . شناسد شود به رسميت مي آنچه براي او ارسال مي

 ؛اند شود كه مورد تأييد خريدار قرار نگرفته مي

حي، مواد اوليه و ساخت با نياز خريدار و مشخصات مورد كاالهاي ارسالي بايد از لحاظ طرا) ح

كاالهاي ارسالي بايد . نظر تطبيق كنند و هيچ نوع عيب و نقصي در آنها مشاهده نشود

 ؛مستعمل يا كار كرده نباشند مگر آنكه در سفارش خريد اين شرط قيد نشده باشد

 .اند مناسب باشند ه شدهكاالهاي ارسالي بايد براي هدفي كه به خاطر آن سفارش داد) خ

 )شرايط و ضوابط استاندارد خريد كاال پيوست گزارش است(

 از آنجا كه .كيفيت و ناسالم است قاچاق، يكي از مهمترين منابع ورود و عرضه كاالهاي بي .7

پاكستان، افغانستان، تركيه، عراق و (جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي همجوار خود 

 مقابله با قاچاق ، داراي مرزهاي طوالني زميني و دريايي است)نشينهاي خليج فارس شيخ

گونه  كنندگان اين قبيل كاالها، هيچ عرضه. اي كارآمد، كار دشواري است به گونه

كنندگان از لحاظ مرغوبيت كاال، خدمات بعد از فروش،  مسئوليتي در قبال مصرف

. كنند و دولت احساس نميزيانهاي وارده به سالمت افراد جامعه و تضييع حقوق افراد 

 و به اقدامات پذير نيست عمال مجازاتهاي متعارف امكانامقابله با قاچاق كاال صرفاً با 

ترين ابزارهاي نظارت، كاهش تعرفه  تجهيز مناطق مرزي به پيشرفتهمتعددي نظير 

شود و  اي كاالهايي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي گمركي و موانع غيرتعرفه
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مرزي، ايجاد اشتغال در اين فعاليتهاي توليدي در مناطق محروم گذاري در  سرمايه

 بين اين مناطق و ساير – سازي و از بين بردن رشد اقتصادي نامتوازن مناطق و فرهنگ

 .هاي قاچاق كاال را كاهش دهد تواند انگيزه  مي–استانهاي كشور 

چنانچه . مجاري رسمي انجام گيردگفتني است كه بخشي از ورود غيرمجاز كاال ممكن است از 

 به مواردي از تخلفات گمركي برخورد ، مراجعه كنيم30/3/1350به قانون امور گمركي مصوب 

 :هاي مجاز است از جمله كنيم كه بيانگر قاچاق كاال از كانال مي

 ؛كاالي مجاز يا مجاز مشروطالورود يا غيرمجاز تحت عنوان  اظهار كردن كاالي ممنوع 

 ؛دن كاالي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهارنامهبيرون بر 

 ؛تعويض كاالي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن 

اظهار كردن كاالي مجاز تحت عنوان كاالي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود  

 .بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خالف

آمد و هزينه كارمندان يا كادر شاغل در فعاليتهاي ترديدي نيست كه متعادل كردن در

اي با فساد مالي به منظور اصالح  مرتبط با ترخيص كاال و فعاليتهاي مشابه و به طور كلي مقابله ريشه

تواند در كاهش قاچاق كاال نيز تأثير   ميCorruption Perception Indexرتبه كشورها در شاخص 

 .محسوسي داشته باشد

 نداشته باشند و بر فعاليتهاي وارداتي يا يي مرزي نيز اگر محدوده مشخصها بازارچه .8

هايي براي آزمون كيفي كاال  صادراتي آنها نظارت كافي انجام نگيرد يا فاقد آزمايشگاه

 .كيفيت تأثيرگذار باشند توانند در عرضه كاالهاي بي  مي،باشند

ر اين زمينه فعاليت دارند به طور اغلب كميسيونهاي ايمني واردات كاال يا نهادهايي كه د .9

مستمر با سازمانها يا كميسيونهاي فعال در اين حوزه در خارج از كشور ارتباط دارند و 

دهند براي نهادهاي  كيفيت يا ناسالم تشخيص مي فهرست كاالهاي وارداتي را كه بي

ا از آنها اخذ دارند و متقابالً اطالعات مورد نياز ر همتاي خود در ساير كشورها ارسال مي

هاي بازرگاني كشورها يا رايزنها و كادر اقتصادي شاغل در نمايندگيهاي  وابسته. كنند مي

رساني، تماس با  هاي اطالع  از طريق مطالعه نشريات، مرور پايگاهيسياسي خارج

 براي (Recalls)موسسات استاندارد و موسسات بازرسي كيفي كاال يا فراخوانهاي شركتها 
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كيفيت توزيع شده، آخرين اطالعات را در اين مورد دريافت  هاي ناسالم و بياعاده كاال

 .فرستند  ميكميسيونهاي ايمني وارداتهاي  كرده و براي كارگروه

هاي تجاري متقابل بايد ضرورت كنترل كيفيت  نامه در تمام يادداشتهاي تفاهم يا موافقت .10

براي حصول اطمينان از سالم و گذاري مكانيسمهاي كارآمد  كاالهاي وارداتي و پايه

 .نقص بودن كاالهاي قابل مبادله طرفين مورد تأكيد قرار گيرد بي

رغم تعدد طرفهاي  تجربه برخي از كشورهاي توسعه يافته نشان داده است كه علي .11

كيفيت هستند يا  تجاري يا منابع تهيه كاال، فقط معدودي از آنها صادركننده كاالهاي بي

بنابراين فعاليتهاي . كنند  واحدهاي توليدي برخي از مناطق اعمال نمينظارتهاي كافي بر

تواند بر روي اين كشورها  مربوط به نظارت بر كيفيت كاالهاي وارداتي عمدتاً مي

 .متمركز شود

مشتمل بر مشخصات كامل اين كاالها، (كيفيت  ايجاد بانك اطالعات كاالهاي بي .12

اقدام مفيدي ) ش اين كاالها، كشورهاي مبداءواردكنندگان، صادركنندگان، حجم و ارز

 اطالعات كاملي ،كنندگان و مجالت تخصصي برخي از سازمانهاي حمايت از مصرف. است

كنند و از طريق ارتباطي كه با مراكز آزمون كيفي در كشورهاي  در اين زمينه منتشر مي

موفق به اخذ تأييديه مختلف دارند از كاالهايي كه هنگام ورود به كشورها يا قبل از حمل 

در . شوند  ميعاند مطل اند يا واردكنندگان آنها ناگزير به اعاده آنها شده ايمني نشده

 اياالت متحده بخشي تحت عنوان "كميسيون ايمني كاالي وارداتي"پايگاه اينترنتي 

Recall Information) وجود دارد كه در اين بخش سازمانهاي ) اطالعات فراخوانها

رويس بازرسي مواد غذايي، اداره نظارت بر مواد دارويي و خوراكي، آژانس س(مختلف 

فهرست مواد غذايي، ...) هاي كشور و حمايت از محيط زيست، مديريت ايمني بزرگراه

آوري، نابود  كيفيت بوده و دستور جمع داروها، اتومبيلها، وسايط نقليه و كاالهايي را كه بي

 .اند  اعالم كرده،ني آنها صادر شده استكردن يا بازبيني مجدد ساختار ف

نامه همكاري بين اتحاديه اروپا و اياالت متحده به منظور   تفاهم2008 دسامبر 12در تاريخ 

تواند  ها مي نامه مفاد اين تفاهم. كيفيت يا ناسالم به امضاء رسيده است مقابله با واردات كاالهاي بي

 . مورد استفاده قرار گيرد"الگو"به عنوان 
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هاي مشابه در  گيري از اطالعاتي كه در پايگاه كيفيت با بهره ايجاد پايگاه اطالعات كاالهاي بي

 به ويژه –بخشي واردات  تواند مسئوالن كشورمان را در سامان  مي،كشورهاي ديگر دنيا وجود دارد

 . ياري نمايد–كيفيت  كاهش عرضه و ورود كاالهاي بي

 كاالهاي مصرفي يقانون عمومي ايمني است تدوين اي كه تذكر آن ضرور آخرين نكته .13

گيري از قوانين و مقررات مشابهي است كه در كشورهاي توسعه يافته و   با بهرهايران

 .عتي به مرحله اجرا درآمده استنبرخي از كشورهاي نوص

به موجب مقرراتي كه در اين زمينه توسط وزارت بازرگاني و صنعت بريتانيا تدوين شده و 

تر  تر و مشخص كه مفهوم آن به مراتب وسيع( كاالي ايمن ، به مرحله اجرا درآمده است2005ل از سا

 تعريف شده و مسئوليتهاي هر يك از افرادي كه در زنجيره توزيع و توليد ) استكاالي باكيفيتاز 

 . كاال و ورود آن دخالت دارند به طور كامل تعيين شده است
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