
   
 

  اهـدگــدي 

  159   شماره:

 های توزیع و پیشگیری از قاچاق: تقویت نظارت برشبکه GS1ردیابی و رصد کاالها با استفاده از استانداردهای : موضوع
 02/01/9000  تاريخ:

از اسا.     در سراسر زنجیره تاامی  ه دلمورد مباکاال و خدمات دقیق اطالعات رصد و ردیابی امکان شناسایی سریع و  مستلزم بر بازار موثرنظارت توضیح اجمالی:  

 زنجیاره  در یکپارچگی به دستیابی برایوجود سیستمی یکپارچه و استاندارد اس.  مستلزم  نیز تأمی  زنجیره هایفرآیند در بنگاهی بی  مبادالت کاال و شناساییطرفی 

 هاای زنجیاره  در هار یاا از   جریاان کااال   و جریان مالی اطالعات، جریان شامل) لیاص جریان سه افزارینرم و افزاریسخ. مختلف هایزیرساخ. بایس.می نیز تامی 

   شود درزنجیره تسهیلکاال  اطالعاتسریع  تبادلردیابی و  امکانگذاری اطالعات، از طریق اشتراک تا دنشو یکپارچهاستاندارد و نیز ( تأمی 

 واطالعات  خودکار ضبط کاال، شناسایی در جه.ارائه شده اس.  GS1 1 جهانی استاندارد ر سامانهد کهگذاری یکپارچه و منحصر به فرد کاالها و خدمات نظام شماره

 سیستم استفاده از  فعالی. دارد جهانیملی و بنگاهی،  حوسط در تأمی  هایزنجیره مختلف هایحلقه سازیشفاف و کارایی بهبود با هدف و هاداده الکترونیکی تبادل

GS1 زنجیره هایسیستم از بسیاری)کند  ایجاد تامی  زنجیره طول در را باالیی اثربخشی تواندمی مبدا، نقطه تا مشتری دس. در معکوس کاالی ردیابی گیویژ ایجاد با 

    (کنندمی استفاده استانداردها ای  از جهانی تأمی 

  های زیادی همراه بوده اس.با فراز و نشیب اگرچه، پیاده شدهدر کشور  2کدو ایرانم بنشطرح از قبیل ایران های مختلفی با هدف نظارت بر بازار سیستم در ای  راستا

تامی ،   زنجیره4  صنایع غذایی 3  حوزه بهداش.، درمان و دارویی، 2های پخش و خرده فروشی   سیستم1 ،)که در چهار حوزه GS1گذاری در زمینه گسترش سیاس.

 پاسخ جامعی به اهداف موردنظر باشد  ندوات، تمرکز دارد( میتولید و توزیع

GS1  ،با کنترل مناسب کاالهای وارداتی از مبادی  وراهکارهای بی  المللی مناسبی دارد  و اجناس تقلبی نیزقاچاق شناسایی کاالی در مورد به دلیل جهان شمول بودن

اطمینان خاطری از صح. و کیفی. کاالی و نماید سنجی میو اصال.ردیابی  ،شناساییا ر ، روند حرک. کاالو مصرف خرید مبادیها و حتی ورودی تا انبارها، فروشگاه

گذاری کاال و خدمات از طریق متناظر سازی توسط مرکز شمارهدر کشور،  GS1استقرارکامل استانداردها و راهکارهای   نمایدمیکننده ایجاد خریداری شده برای مصرف

ی هاهایی که در چرخه تأمی ، تولید و توزیع وجود دارد را به حداقل رسانده و با مدیری. نمودن موجودیتواند اتالفمی GS1ی لللماسیستم ایران کد با کدهای بی 

اروهای د مخصوصا برای اقالم غذایی ) نظیر مرغ و تخم مرغ( و اقالرا  فرآیندها و کاهش بهای تمام شده، امکان نظارت موثرتر، ضم  تسهیل  ثاب. و در جریان کاال

  فراهم نمود کمیاب و حساس 

 :(سازی این استاندارد در دنیا از تجربیات موفق پیاده برخینکات کلیدی )با تاکید بر 

صنع.  ب شد کهجمودر هنگام فروش محصوالت در سراسر دنیا و اصال. کاال کننده با مساله ایمنی مصرف :بخش آرايشی و بهداشتی فرانسهمواجه شدن  - 9

د  ای  مقررات مستلزم آن اس. که هر تولیدکننده و وشیشی و بهداشتی لوکس فرانسه ملزم به رعای. مقررات مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی اروپا  اآرم لواز

فرایندهای لجستیکی مبتنی بر  ریگیبکار باو  اطمینان حاصل نمایدتمام محصوالت در طول زنجیره تامی   از ایمنی ،فروش در ای  بخش، با ایجاد قابلی. ردیابیخرده

  تر شده و در عرض چند ساع. قابل انجام اس. سریع محصوالت معیوب یا مجعول گیریبازپس GS1استانداردهای 

ق از طری ا:درحوزه بهداشت، درمان و موادغذايی تازه در استرالی GS1اجرای پروژه رديابی در جهت مقابله با جعل و قاچاق کاال با استانداردهای  - 2

به منظور همکاری های ذیربط به صورت داوطلبانه ها و اتحادیهها، انجم ر اصولی که بنگاهب ای  کشور و توافق GS1پیمان ملی ردیابی با گروه مشاوره ملی ردیابی انعقاد 

و مقررات بازار صادراتی، افزایش سالم. و ایمنی    بهبود دسترسی به بازار، برآوردن الزاماتاندهفراهم کرد و ایجاد اعتماد و قابلی. ردیابی در طول زنجیره تامی 

 سازی سیستم ردیابی ملی اس. از جمله اهداف ای  کشور در پیاده ای  کشورمحصوالت پذیری جهانی محصوالت، بهبود کارایی زنجیره تامی  و پایدار شدن رقاب.

 یابی ملی در کشور استرالیا شامل:های ردهای موفق پروژهنمونه 

                                                           
  ( Global standard 1) يك جهاني استاندارد سازمان -1 

گذاری کاال و خدمات وجود دارد که هر دو توسط مرکز ملی شمارهدر کشور ( GS1کد و ايران)دو سيستم کدگذاری رسما در حال حاضر  -2 

 ملي "نظام و توسعه و در جهت ايجادکد براساس الزام قانونی گيرند. ايرانرد استفاده قرار میوگذاری مايران به صورت موازی برای شماره

المللی آن مورد استفاده و براساس مزيت و کاربرد بين GS1استاندارد  لیايجاد شده است وخدمات"  و گذاري كاالهاشناسه خدمات و بنديطبقه

  گسترش قرار گرفته است.

 



   
 

  اهـدگــدي 
 ای  پروژه با همکاری شرک.    : پروژه ردیابی گوشت در زنجیره تامین سردAUS.Meat   صورت گرفته اس.  در نتیجه پیاده سازی ای  پروژه یا پورتال آنالی  به

محصوالت در سراسر یابی طراحی شده که به ردیابی وضعی. و مکان GS1منظور به اشتراک گذاری اطالعات محصوالت گوشتی صادراتی با استفاده از استانداردهای 

 کند زنجیره کما می

 :شرک. ای  پروژه با همکاری  پروژه محافظت از برند کاالهای استرالیایی در مقابل کاالهای جعلی سایر کشورها Norco  صادرکننده شیر پاستوریزه به چی  انجام

از طریق اسک  بارکد محصول، قادر  ،کنندگان قبل از خریدبوده اس.  مصرف  Norco ورود محصوالت تقلبی با بازار با برند زشود و هدف ای  پروژه، جلوگیری امی

   (اندکنندگان از اپلیکیش  طراحی شده استفاده کردهدرصد مصرف 22)به مشاهده اطالعات تائید شده محصوالت و اصال. کاال هستند 

  ای  پروژه با همکاری شرک. ات تازه در سراسر زنجیره تامین کشور: جردیابی میوه و سبزی پروژهManbulloo (.که در حوزه توزیع ای  محصوالت فعال اس)  دنبال

و ردیابی سفارشات در سراسر شرکتهای زنجیره تامی  اس.  کلیه  و مبادالتو هدف از اجرای آن، بهبود فرآیند جریان اطالعات محصوالت، ارتباطات  شودمی

ها و رویدادهای زنجیره تامی  به صورت خودکار ثب. و در طالعات کیفی محصوالت از جمله دما، رنگ و رطوب. محل نگهداری و نیز اطالعات جابجایی مرسولها

 گیرد  )شرکتهای حمل و نقل، خریداران، و    ( قرار می اختیار شرکای زنجیره تامی 

 در ای  پروژه شرک. استرالیایی  ان:گکنندپروژه حفاظت از منافع برندها و مصرفNutura  که در حوزه ردیابی شیر خشا فعال اس. باGS1  استرالیا وارد همکاری

شود و از طریق اسک  لیزری کلیه اطالعات محصول در رمزنگاری می QR- Codeدر یا  GS1در ای  پروژه اطالعات محصول از طریق لینا دیجیتالی شده اس.  

    گیردقرار می هکننداختیار مصرف

  :پیشنهاد

لزوم تامین  و تجربیات موفق اين سیستم در کشورهای مختلف جهان از يک طرف و GS1های فراگیر و جامع سیستم با توجه به قابلیت

 هانديبازنگری در فرآ ضمن بايستمی از طرف ديگر، تامینهای نظارت و رهگیری در طول زنجیره عنصر يکپارچگی و جامعیت در سیستم

 کامل استانداردهای سازیپیاده. و ايران کد فراهم شود  GS1های  و مزيت هاهای الزم برای استفاده از ظرفیتها، زيرساختو اصالح شیوه

GS1 حصول  تولید و انبارداری، هایهزينه موثر کاهش تجارت، و و تسهیل تولید تسريع تامین، هایدر زنجیره حصول يکپارچگی موجب

 های بازرسی در گمرك و تسريع واردات، کاهشامکان شفافیت و نظارت بر بازار، کاهش هزينه کننده،به مصرف خدمات بیشتر و امنیت

اصالح و به تدريج منجر به  و گرديده...  و مقررات توزيعی در زنجیره دقیق اجرای تقلب و قاچاق خصوصا برای مواد غذايی و دارويی، و جعل

 خواهد شد. تر نمودن آنسیستم توزيع وکارآمد کارايی پايداربهبود 

 


