بازرسی کاال

معرفی شرکت
امروزه ارتقاء ایمنی ،کیفیت و حفاظت محیط زیست از اهمیت ویژهای در جوامع بشری
برخوردار است و یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر ،میتواند بهرهگیری از خدمات
شرکتهای بازرسی باشد.
در این راستا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( )ISQIدر سال  1368با هدف
ارائه خدمات فنی ،مهندسی ،مشاورهای و تحقیقاتی جهت ارتقاء کیفیت محصوالت
تولیدی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،تدوین استانداردهای مورد نیاز صنایع
و نظارت بر حسن اجرای پروژهها و کیفیت ارائه خدمات تأسیس شد .این شرکت
با بیش از ربع قرن تجربه در حوزههای مختلف صنعتی و برخورداری از سیستمهای
مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی ،بهداشت حرفهای و محیطزیست و همچنین اخذ
تایید صالحیت از سوی مراجع ذیصالح نظیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
ملی استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محیطزیست ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شهرداری تهران و شرکت ملی
گاز ایران موفق به بهرهگیری از توان بالغ بر  700کارشناس متخصص و مجرب در
داخل و خارج از کشور جهت ارائه خدمات در زمینههای مختلف به مشتریان شده است.
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بازرسی کاال

پیام مدیرعامل
به عنوان بزرگترین شرکت بازرسیکننده در ایران مفتخریم با بیش از  700کارشناس ،بازرس مجرب و پرسشگر
در راه ارتقاء سطح کیفیت و ایمنی جامعه فعالیت نماییم.
ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان هدف تعالی سازمان ماست که همکاران ما در  ISQIرسیدن به آن را سرلوحه
کار خود قرار دادهاند .احترام به حقوق مشتریان ،توجه به خواستههای آنان و رعایت کلیه استانداردها و قوانین که
به طور مستقیم و غیرمستقیم برای حفظ و حراست از منافع ایشان ایجاد شده است ،به عنوان یک الزام عملی و
اخالقی ،بزرگترین تعهد ما نسبت به جامعه است.
ما بر این باوریم که “کیفیت مسئولیت همه ماست” .بدین مفهوم که کلیه مدیران ،کارکنان ،بازرسین و محققان
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یک به یک به افزایش کیفیت زندگی تمام هموطنان تعهد داشته و رسالت
اجتماعی خود را بهبود کیفیت تمامی محصوالت و خدمات در سطح کشور میدانیم .به امید آن که بتوانیم در این
راه قدمی هرچند کوچک برداریم.
اشکان گلپایگانی

بازرسی کاال

تأسیس بزرگترین مرکز تست آالیندگي خودرو

تاریخچه

بازرسي کاالهاي وارداتي و صادراتي
راهاندازي آزمایشگاه قطعات آسانسور
ارزشیابي کیفي تمامي خودروهاي ساخت داخل
تدوین الزامات و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو
اندازهگیري رضایت مشتریان و افتتاح واحد تحقیقات مشتري و بازار

آغاز فعالیت بازرسی تجهیزات تفریحی و شهربازی
شروع به فعالیت پروژههاي بازرسي نفت ،گاز و پتروشیمي
آغاز ارزیابی خدمات پس از فروش لوازم خانگي
بازرسی ماشینآالت راهسازي و ...
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بازرسی آسانسور در کشور

بازرسي تجهیزات صنعتي و دیگ بخار

تدوین استاندارد  ECEبرای تأیید نوع خودرو
شروع به کار فعالیت رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو
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آغاز فعالیت بازرسی ایستگاههای CNG
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شروع فعالیت ارزیابی کیفیت خدمات صنعت ریلی

ارتقــاء اســتاندارد ســنجش آالیندگــی خــودرو بــه

تأیید صالحیت و شروع به کار رسمی مرکز تست جواهر و گوهرشناسی

ســطح EURO V

انعقاد قرارداد نظارت بر مراکز معاینه فني

ارتقاء اســتاندارد ســنجش آالیندگی موتورســیکلت

ارتقاء مرکز تست آالیندگی خودرو تا سطح یورو EURO IV

به ســطح EURO IV
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واگذاري شرکت به بخش خصوصي

عقد تفاهمنامه همکاری مشترک با شرکتهای خارجی

افتتاح بزرگترین مرکز تماس کشور

(SWISS APROVAL-TUV NORD- UTAC-
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)ALTRAN- NAST- HCT
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خدمات ISQI
خــودرو

صنعت

ارزیابی رضایت مشتریان صنعت خودرو

بازرسی وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی

بازرسی بانکی (صدورگواهینامه )IC ,PSI

آزمون و نظارت بر آاليندگي خودروهاي بنزيني و موتورسیکلت

بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور

بازرسی کاال در مبدأ و مقصد (صدورگواهینامه )COI

آزمون و نظارت بر سطح صداي خودرو و موتورسيكلت

بازرسی تجهیزات باالبر و لیفتراك

تأیید پروفرما

آزمون مصرف سوخت موتورهاي ديزلي

بازرسی نفت ،گاز و پتروشیمی

تأیید ارزش

ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو و نیرو محرکه

پروژههای در حال ساخت و بهرهبرداری TPA

بازرسي قطعات خودرو و آدیت فرآیند

بازرسی دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

تأييد نوع و تطابق توليد خودرو و نیرو محرکه

بازرسی سازههای فلزی

ارزشیابی کیفی خودرو

انجام انواع آزمونهای مخرب و غیرمخرب ()NDT

تست پيمايش خودرو

انجام آزمون قطعات آسانسور

بازرسی ادواری جایگاه  CNGو خودروهای دوگانهسوز
رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو
بازرسی کاال
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کــاال

خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

مشـاوره و آمـوزش

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

تحقیقات بازاریابی

کلینیک کسب و کار

معاینه فنی موتورخانهها

ارزیابی رضایت مشتریان

پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت

خدمات حوزه بهداشت ،ایمنی و محیطزیست

بازاریابی تلفنی فروش خدمات

ارزیابی و رتبهبندی سازمانهای خدمت محور

ممیزی و بهینهسازی مصرف انرژی

پیگیری مشتریان ()FU

ارتقاء خدمات و استانداردسازی آموزشی

اندازهگیری آالیندههای محیطزیستی

عارضهیابی علل و عوامل ریشهای نارضایتی مشتریان
ارزیابی رضایت کارکنان
ارزیابی خدمات

بازرسی کاال
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نمایندگیهای فعال

بازرسی کاال
ایران
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد

پوشش ارائه خدمات خارج از کشور

امارات

مالزی

برزیل

روسیـه

ایتالیـا

هلنـــد

اتریـش

آلمـان

فرانسه

آفریقای جنوبی

ترکیه

هنــد

کـره جنوبی

ژاپـن

چیـن
بازرسی کاال
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بازرسی کاال
واحد بازرسی کاالی این شرکت با در اختیار داشتن پروانه عام بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در کلیه زمینهها
(کاالهای صنعتی ،کاالهای مصرفی ،نفت و پتروشیمی ،مواد معدنی ،مواد غذایی و محصوالت کشاورزی) مشغول به فعالیت
میباشد .این واحد به عنوان بازرس منتخب بانک مرکزی و نیز سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از کادر
اجرایی امین ،متخصص و مجرب و در اختیار داشتن شعب و نمایندگیهای گسترده داخل و خارج از کشور با پوشش کلیه
کشورهای جهان ،آماده ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان محترم در حوزه بازرسی کاال ،با بهترین کیفیت و سریعترین زمان در
زمینههای ذیل میباشد:

بازرسی پیش از حمل ( PSIصدورگواهینامه )IC

بازرسی کاال در مبدا و مقصد (صدورگواهینامه )COI

بازرسی کاال

بررسی ارزش پروفرما و تأیید اصالت و ماهیت فروشنده

()Price Verification

بازرسی بانکی

(صدورگواهینامه )IC ,PSI

بازرسی بانکی یکی از خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران میباشد که توسط بازرسین و تیم تخصصی این شرکت به
عنوان بازرس امین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در کشور
مبدا و مبادی ورودی کاال (گمرکات کشور) انجام میشود.
با توجه به الزام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کلیه کاالهای
وارداتی موضوع اسناد اعتباری میبایست توسط شرکتهای بازرسی
مورد ارزیابی قرار گیرند.
گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس (بازرسی کاال) سندی است که
توسط یکی از شرکتهای بازرسیکننده بینالمللی صادر میشود.
در بازرگانی بینالمللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای
مختلف میباشند و در اکثر معامالت ،کاال نیز از کشور ثالثی بارگیری
و حمل میشود ،بازرسی ممکن است از زمان بستهبندی شروع و
در حین بستهبندی تا موقع بارگیری برای حمل به مقصد ادامه
یابد؛ در برخی موارد بازرسی از بستههای آماده صورت پذیرفته
سپس گواهینامه بانکی صادر میشود.

بازرسی کاال

بازرسی کاال (صدور گواهی )COI

واحد بازرسی کاالی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با در اختیار
داشتن شعب و نمایندگیهای گسترده در داخل و خارج از کشور و استفاده
از بازرسان مجرب و کارآزموده ،کلیه خدمات مرتبط با بازرسی کاال در مبدا و
مقصد را انجام میدهد .شرکت  ISQIبه عنوان امین خریدار ،وظیفه بازرسی بر
اساس دامنه تعیین شده از سوی خریدار را بر عهده دارد.
با توجه به قوانین سازمان ملی استاندارد ایران کاالها به دو دسته مشمول استاندارد
اجباری و غیرمشمول طبقهبندی شده و کاالهای مشمول نیز میبایست به صورت
کیفی مورد ارزیابی قرار گیرند .بر این اساس  ISQIبا در اختیار داشتن شعب
متعدد ،امکان انجام بازرسی کاال در کلیه کشورهای جهان را داشته و نسبت به
انجام بازرسی در مبدا حمل اقدام نموده و گواهینامه  COIصادر مینماید.
بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل ضرورت تسریع در فرآیند واردات و نیاز
خطوط تولید ،بدون انجام بازرسی نسبت به حمل کاال مبادرت نموده و قبل از
اظهار کاال در گمرکات نسبت به انجام بازرسی در مقصد اقدام مینمایند .شرکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با در اختیار داشتن شعب در کلیه استانهای
ایران ،امکان انجام بازرسی کاال در مقصد و صدور گواهینامه  COIرا دارا میباشد.
بازرسی کاال

بررسی ارزش پروفرما و تایید اصالت و ماهیت فروشنده )(Price Verification

اصالت فروشنده یا تولید کننده کاالهای خاص وارداتی و تولیدی ،میبایست قبل از عملیاتی شدن و اختصاص ارز مورد بررسی
قرار گیرد .اصالت ،ماهیت فروشنده و توانمندیهای تولید کنندگان /فروشندگان از طریق بررسی رزومه ،مستندات ،سوابق
کاری ،گواهینامهها ،تعداد پرسنل ،گردش مالی سالیانه ،ظرفیت تولید و… صورت میپذیرد.
همچنین بر اساس مقررات بانکی ،پروفرمای تجهیزات پروژههای بزرگ صنعتی و خطوط تولید وارداتی نیز میبایست قبل از
عملیاتی شدن و اختصاص ارز ،از لحاظ ارزش مورد تایید قرار گیرند .این شرکت با داشتن کاملترین بانک اطالعاتی ،آماده انجام
خدمات مذکور میباشد .خدمات قابل ارائه از طریق اخذ استعالم از سایر فروشندگان و تولیدکنندگان کاالهای دارای مشخصات
فنی مشابه صورت میپذیرد.

بازرسی کاال

مشارکتهای بین المللی

بازرسی کاال
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گواهینامهها

مشتریان ما

بازرسی کاال

مسئولیت اجتماعی

ISQI

بازرسی کاال

