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رهگیری

تأمین کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت، برای تأمین نیازهای بازار نیازمند دسترسی به اطالعات درست 
و شفاف برای اطمینان خاطر از جریان درست فعالیت های تجاری شان هستند. مانند اینکه: آیا محموله ای 
در  محموله ها  آیا  است؟  شده  ثبت  سفارش،  سندهای  در  پیش تر  که  است  همان  است،  شده  تحویل  که 
وضعیت خوبی نگهداری می شود؟ آیا محموله ها به درستی حمل می شوند؟ آیا محموله ها در محل درست 

تحویل می شوند؟
پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی، باید از جریان درمان آگاه باشند، یعنی بدانند که آیا 
بیماران، مجموعه داروها و رسیدگی های درمانی درست را به درستی دریافت می کنند؟ آیا در هنگام نیاز، 

دسترسی به دارو یا ابزارهای تخصصی ممکن است؟
برای  پرسش  این  هستند.  غذایی شان  فراورده های  و  مواد  سالمت  نگران  کاال  نهایی  مصرف کنندگان 
مصرف کنندگان مطرح است که آیا محتویات محصوالت غذایی، منطبق با  اطالعات مندرج بر بسته بندی شان 
است؟ آیا محصوالت و فراورده های غذایی مطابق دستورات دینی و مالحظه های مذهبی تهیه شده است؟
استاندارد می کنند و اطالعاتی  را گردآوری و  تأمین  سیستم های رهگیری، اطالعات جاری در زنجیره 
می دهند.  قرار  مصرف کننده  تا  تأمین کننده  از  تأمین  زنجیره  ارکان  اختیار  در  کاال  وضعیت  از  ارزشمند 
سیستم های رهگیری، فعالیت های جاری در زنجیره تأمین را شفاف تر، مخاطره پذیری و هزینه ها را 
را بیشتر و کیفیت عرضه  کمتر، کنترل و نظارت را دقیق تر، گزارش گیری را سریع تر، کارایی فعالیت ها 
شرکت های  توسعه یافته،  کشورهای  بیشتر  که  مزیت هاست  همین  بر  مبتنی  می کنند.  بهتر  را  خدمات 
فعال در زنجیره تأمین را در برخی حوزه های خاص ملزم به استقرار سیستم های رهگیری کرده اند. در 
ایران نیز برای کاالهای سالمت محور، الزام قانونی به برقراری سیستم رهگیری وجود دارد. صرف نظر از 
الزامات قانونی، بیشتر شرکت های فعال در حوزه های غذا و سالمت، پیگیر استقرار سیستم های رهگیری 

برای بهبود کارایی، تقویت نشان تجاری و بهبود ایمنی هستند.
سیستم های رهگیری، نخ تسبیح زنجیره های تأمین امروزی هستند که باید مبتنی بر استانداردهای 

جهانی مستقر  شوند؛ اما چرا مبتنی بر استانداردهای جهانی؟
ارکان زنجیره تأمین از استانداردهای جهانی به عنوان »زبان مشترک« برای مبادله سریع، صریح، صحیح، 

شفاف و قابل درک اطالعات بین خودشان استفاده می کنند.
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استاندارد جهانی رهگیری

سازمان جهانی GS1 چهار دهه را صرف مطالعه، طراحی، توسعه، ترویج و استقرار 
مجموعه ای از استانداردهای جهانی با هدف تضمین مبادله مؤثر اطالعات بین 
شرکت های فعال در زنجیره تأمین کرده است. استاندارد جهانی رهگیری، به طور 

ویژه برای شرکت هایی طراحی شده است که نیازمند »رهگیری« هستند.
استاندارد جهانی رهگیری GS1 که به اختصار GTS خوانده می شود، محصول 
موثق  مرجع  و  است   GS1 اعضاء  مشترک  همکاری های  و  تجربه ها  مطالعات، 
شرکت ها برای استقرار هر گونه رهگیری در تمام طول زنجیره تأمین، فارغ از تعداد 
شرکت های درگیر در فرایند رهگیری، مستقل از تکنولوژی های مورد استفاده مانند 
بارکدها، RFID و EDI است و استقرار سیستم های رهگیری را برای سازمان های 

کوچک تا بزرگ در مقیاس جهانی ممکن می کند.
کارگروهی متشکل از شرکت ها و سازمان های عضو GS1 و تأمین کنندکان خدمات در 
طیف گسترده ای از صنایع، استاندارد جهانی رهگیری را به عنوان »فرآیند استاندارد 
کسب وکار« و بستری مشترک برای تمامی سرمایه گذاران حوزه رهگیری تعریف 
کرده است و مسئول نظارت، توسعه و تضمین کارایی استاندارد جهانی رهگیری 

است.



با  غذایی  مواد  انطباق  از  اطمینان  حصول 
مشخصات خاص 

راه حل های مبتنی بر استاندارد جهانی رهگیری، روش های فوق العاده ای برای 
از تهیه فراورده های غذایی منطبق با دستورالعمل های دینی  کسب اطمینان 
احترام  کرده اند  انتخاب  زندگی شان  برای  افراد  که  سبکی  به  و  هستند  افراد 

می گذارد. 
به طور مثال، برچسب ها و عالمت های گوناگونی طراحی و تولید شده اند که 
الصاق شان بر بسته بندی فراورده های غذایی، نشان دهنده سازگاری محصول 

با روش های تجارت منصفانه، توانمند و پایدار است.
میلیاردها نفر مبتنی بر اعتقادات دینی شان، خرید فراورده های غذایی یا َصرف 
تعریف  اصول  و  چارچوب ها  تابع  که  می کنند  جست وجو  را  رستورانی  در  غذا 
شده هستند. عالوه بر محصوالت غذایی، اماکن عرضه غذا مانند فروشگاه ها، 
رستوران ها، آشپزخانه های صنعتی، فست فودها و قنادی ها و نیز مراکز تأمین 
ظرف هایی  حتی  و  کشتارگا ه ها  و  دام پروری ها  مانند  خام  غذایی  فراورده های 
که برای تهیه غذا تولید می شوند نیز باید تابع اصولی خاص باشند. نهادهای 
گوناگونی در جهان برای صدور تأییدیه حالل، ارگانیک یا سازگاری فراورده ها 
رهگیری،  جهانی  استاندارد  گرفته اند.  شکل  محیط زیست  با  غذایی  اماکن  و 

بهبود ایمنی در صنعت غذا 

فروشگاه  به  چگونه  غذا  این  است؟  آمده  کجا  از  می کنید  مصرف  که  غذایی 
آیا  است؟  کرده  طی  اینجا  تا  را  مسیری  چه  است؟  رسیده  منزل تان  نزدیک 

محتوی فراورده ای است که فرزندتان به آن حساسیت دارد؟
دستورالعمل ها  بطن  در  پرسش ها،  این  به  دقیق  و  سریع  پاسخ گویی  توانایی 
رهگیری  سیستم های  ُدرست  عمکلرد  است.  نهفته  رهگیری  سیستم های  و 
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مانند  بین المللی  استانداردهای  رقیب   GS1 رهگیری  جهانی  استاندارد 
خرده فروشی  کنسرسیوم  و  غذا  ایمنی  جهانی  طرح  و   ISO استانداردهای 
بریتانیا )BRC( و مؤسسه بازاریابی غذا و دیگر استانداردها نیست. در واقع، 
می کند  کمک  شرکت ها  به  الزم  و  مناسب  ابزارهای  تمهید  با   GS1 سازمان 
تخصصی شان  حوزه های  و  کاری  حیطه های  در  را  استانداردها  این گونه 

مستقر کنند و به سطوح باالتر رهگیری برسند. 

زیرساختی برای زنجیره تأمین موثر

کلید مدیریت موفق و مؤثر تدارکات در زنجیره تأمین، توانایی رهگیری کاال و 
اطالعات و تأمین سریع و صحیح نیازهای بازار و مصرف کنندگان است.

با  خرده فروشی ها  و  تدارکاتی  خدمات  عرضه کنندگان  تولیدکنندگان، 
چالش های متنوع و متعددی روبرو هستند. قیمت یک بشکه نفت در نوسان 
خدمات  عرضه  سطح  افزایش  با  همزمان  انبارها  موجودی  کاهش  است. 
را  تولید  برنامه  باید  و  شده اند  طوالنی تر  تأمین  زنجیره های  است.  ضروری 
را دقیق تر زمان بندی کرد.  تدارکات  و  نزدیک تر،  را  تولید  بر  فشرده تر، نظارت 
و  است  شده  بیشتر  ایمنی  و  کیفیت  درباره  مصرف کنندگان  انتظار  سطح 
نهادهای نظارتی پرسش های گوناگونی درباره کوچک ترین جزء هر محصول 
مطرح می کنند که باید پاسخ شان را به سرعت و با شفافیت فراهم کرد. از این 
ضروری  محصول شان  اطالعات  به  تأمین  زنجیره  ارکان  سریع  دسترسی  رو، 
خدمات  و  دستورالعمل ها  مانند  جهانی  رهگیری  قابلیت های  به  پس،  است. 
استاندارد جهانی رهگیری GS1 برای تسلط بر وضعیت مبادله کاال نیازمندند.
استاندارد جهانی رهگیری GS1 زیربنای ایجاد سیستم های پیچیده ای است 
که کارایی زنجیره تأمین را بیشینه کند و تولید و پخش کاالهای کم کیفیت و 
GS1 وضعیت کاال را در طول  نا ایمن را کمینه کند. استاندارد جهانی رهگیری 
زنجیره تأمین از تأمین کننده تا مصرف کننده نهایی در معرض دید قرار می دهد.

بسته های  نامه ها،  دقیق  رهگیری  برای  مناسبی  ابزار  رهگیری  برنامه های 
کوچک، محموله های متوسط تا کانتینرهای عظیم حمل و نقل است و امنیت 

تدارکات را افزایش و ترافیک گمرکات را کاهش داده است. 

تا میز  از مزرعه  در هر وضعیت  کاال  کامل  به اطالعات  غذا مستلزم دسترسی 
آشپزخانه تان است؛ اما رهگیری محصوالت غذایی از ابتدا تا انتهای زنجیره 
از  استفاده  رشد  نرخ  افزایش  و  جهانی،  تأمین  زنجیره  طول  افزایش  با  تأمین 

تولید کنندگان متعدد مشکل تر شده است.
استاندارد جهانی رهگیری )GTS( سیستم جهانی رهگیری غذا را در مقیاس 
جهانی و مستقل از تعداد شرکت های درگیردر فرایند رهگیری و فارغ از تعدد 

مرزهایی که محصوالت غذایی از آن عبور می کند پیاده سازی می کند.
قابلیت رهگیری به طور ویژه در موقعیتی اهمیت دارد که مشکلی بروز کرده و 
باید فراخوان بازگردانی فراورده غذایی صادر شود. استاندارد جهانی رهگیری 
GS1 سازگار و مبتنی بر استانداردهای جهانی تعریف شده است و دسترسی 

آن است  اما مهم تر  فراهم می کند.  تأمین  زنجیره  ارکان  از  به هر یک  را  فوری 
GS1 یکپارچه سازی اطالعات را تأمین، کیفیت را تضمین،  که استانداردهای 

و کنترل دقیق موجودی را ممکن می کنند.
 

Supplier

Processor or Manufacturer Importer or Exporter

Retail Distibution Center,
Foodservice Distributor,

Re-Distributor, or Wholesaler
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Point of Sale or Service

Retail Store, Clube
Store, or C-Store

GS1 Global
Registry

Source Data Pool

Data Supplier

Recipient Data Pool

Data Recipient
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جعل و تقلب در برخی موارد چنان پیشرفه است که شرکت های تولیدکننده برای تشخیص 
علیرغم  دهند.  انجام  را  گوناگونی  شیمیایی  آزمایش های  باید  خودشان  محصول  اصالت 
تالش های بسیاری که در حوزه دارو و سالمت انجام شده است، همچنان محصوالت خطرناکی 

در بازارها توزیع و مصرف می شوند.
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 GS1 صدور این گونه تأییدیه ها را تسهیل می کنند. استاندارد جهانی رهگیری
مصرف کنندگان را در تشخیص حالل، ارگانیک، سازگاری فراورده های غذایی 

با محیط زیست و نیز تناسب شان برای گیاه خواران راهنمایی می کند.
 

افزایش ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت های پزشکی

بیمارستان ها و مراکز درمانی، محیط های بسیار پیچیده ای هستند و همه چیز 
را باید به دقت زیر نظر داشته باشند. 

پزشکان و کادر درمانی، انسان اند و بی شک مرتکب اشتباه می شوند و ممکن 
است دارویی نادرست، یا مقداری نادرست از یک داروی درست برای بیماران 

مصرف شوند. 
ممکن  حتی  شود.  استفاده  دیگر  بیماری  برای  درست  دارویی  است  ممکن 

است در استفاده از ابزارهای پزشکی دچار اشتباه شوند.
افراد زیادی به علت این گونه اشتباه ها معلول یا تلف می شوند. صنعت دارو 
می کوشد که این گونه اشتباه ها را کمینه کند.استقرار سیستم رهگیری، ایمنی 

بیماران را بیشتر و سطح عرضه خدمات پزشکی را بهتر می کند. 
سیستم های رهگیری مبتنی بر استاندارد جهانی رهگیری )GTS( محصوالت 
پزشکی را در سراسر زنجیره تأمین سالمت تأیید و تصدیق می کند و اجرای 

سریع، مؤثر و بهبود ایمنی زنجیره تأمین سالمت را تضمین می کند.
کارگروه GS1 در حوزه سالمت، تشکیالتی داوطلبانه متشکل از سرمایه گذاران، 
پزشکی،  ابزارهای  و  داروها  تولیدکنندگان  نظارتی،  نهادهای  توزیع کنندگان، 
پزشکی،  آکادمی های  کلینیک ها،  بیمارستان ها،  صنعتی،  انجمن های 
 GS1 سازمان  است.  عمده فروشان  نیز  و  درمان  و  بهداشت  وزارتخانه های 
کارگروه رهگیری در حوزه سالمت را در سال 2007 راه اندازی کرد تا استاندارد 

جهانی رهگیری در حوزه بهداشت )GTSH(  را تدوین نموده و توسعه دهد.

مبارزه با جعل و تقلب

داروهای  اما  می شوند؛  تلقی  مسئله  تقلبی  ساعت های  و  دستی  کیف های 
تقلبی، معضالت جدی هستند. در اقصی نقاط جهان، آزمایشگاه هایی برای 
برخی  فعالیت می کنند.  و مواد مشابه  و موم  از شکر  تقلبی  تولید قرص های 
دیگر، نوارهای تقلبی تست قند خون را تولید می کنند که در واقع، چیزی جز 

کاغذ و رنگ معمولی نیستند. 
جعل و تقلب در برخی موارد چنان پیشرفه است که شرکت های تولیدکننده 
شیمیایی  آزمایش های  باید  خودشان  محصول  اصالت  تشخیص  برای 

گوناگونی را انجام دهند. 
است،  شده  انجام  سالمت  و  دارو  حوزه  در  که  بسیاری  تالش های  علیرغم 

همچنان محصوالت خطرناکی در بازارها توزیع و مصرف می شوند.
استاندارد جهانی رهگیری GS1 در حوزه بهداشت و درمان )GTSH( در مواقع 
لزوم یک شناسه یکتا برای هر محصول پزشکی صادر می کند. سیستم های 
و  اطالعات  مبادله  بر  مبتنی  بازار  به  را  جاعالن  و  متقلبان  ورود  رهگیری، 

تکنولوژی های دیگر دشوارتر کرده است. 
 GS1 تالش هایی که ورود جاعالن را به حوزه سالمت دشوار کرده است، سازمان
را در موقعیتی قرار داده است که می تواند به تولیدکنندگان محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، الکترونیک، قطعه سازان خودرو و دیگر صنایعی که گرفتار جعل 
را کنترل  توزیع محصوالت  و  فرایند شناسایی  و تقلب هستند، کمک کند که 

کنند.
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ارتقاء پایدار 

مالحظه های  پیش،  از  بیش  کنونی  مصرف کنندگان  و  سرمایه گذاران 
نیز  دولت ها  می کنند.  لحاظ  خریدشان  و  انتخاب ها  در  را  زیست محیطی 
درصدی   70 بازیابی  که  انگلستان  دولت  مانند  شده اند.  پایدار  توسعه  حامی 
زباله های مصرف کنندگان را هدف گذاری کرده است. اما فارغ از قوانین جدید و 
تغییر سطح انتظار مصرف کنندگان، شواهد موجود، بر هدایت استراتژی های 
مثبت  مالی  بازده  ارائه  و  سرمایه گذاری  ارزش  حفظ  سوی  به  صرفه جویانه 
صرفه جویی های  می توانند  تولیدکنندگان  و  خرده فروشان  دارد.  داللت 
مؤثرتری را از طریق مبادله داده های تجاری هدایت کنند. استاندارد جهانی 

رهگیری GS1 در این موضوع حرف هایی برای گفتن دارد.
با  تدارک  و  حمل ونقل  زمینه  در  را  انرژی  اتالف  سطح  می توانند  شرکت ها 
GS1 کمینه  استاندارد جهانی رهگیری  بر  برنامه رهگیری مبتنی  اجرای یک 
کنند. همچنین می توانند ابتکارات تازه ای را در حوزه بازیافت عملیاتی کنند. 
استانداردهای رهگیری، فعالیت های جاری در زنجیره تأمین را شفاف می کند 
و شفافیت می تواند به صرفه جویی منجر شود و استراتژی های صرفه جویانه 
مثبت  مالی  بازده  ارائه  و  سرمایه گذاری  ارزش  حفظ  سوی  به  می توانند  نیز 

هدایت شوند و شرکت ها را منتفع کنند.
 

 پرداختن به الزامات قانونی 

درباره  جوامع شان  نگرانی های  به  پاسخ  در  آمریکایی  و  اروپایی  قانون گذاران 
در  فعال  شرکت های  تمام  که  کرده اند  تهیه  را  قوانینی  پیش نویس  ایمنی، 
رهگیری  سیستم  استقرار  به  ملزم  را  سالمت  و  غذایی  صنایع  حوزه های 

می کند. این الزامات قانونی، موجب افزایش تقاضا برای رهگیری شده اند.
دقیق  رهگیری  امکان  بتواند  که  هستند  سیستم هایی  نیازمند  شرکت ها 

Iran

فراهم  را  تأمین  زنجیره  در  درگیر  ارکان  دیگر  و  اماکن  خدمات،  و  محصوالت 
متقابل  تناظر  و  سازگاری  تواند  می   GS1 رهگیری  جهانی  استاندارد  کند. 
سیستم های رهگیری هر یک از شرکاء تجاری را تأمین و نقاط کور رهگیری 

در طول زنجیره تأمین را کمینه کند.
زنجیره  رویدادهای  توانند  می  رهگیری  سیستم  استقرار  با  کسب وکارها 
نیازهای واقعی مصرف کنندگان، سازمان های بیرونی و  را برای تحقق  تأمین 
واقعی  تقاضای  ایجاد  قانونی موجب  الزامات  کنند.  کنترل  نظارتی  نهادهای 

برای قابلیت رهگیری می شوند!
 

پشتیبانی GS1 از ارزیابی و استقرار

و  کاربردها  از  گسترده ای  طیف  می تواند   GS1 رهگیری  جهانی  استاندارد 
خدمات مبتنی بر رهگیری را مهیا کند. استاندارد جهانی رهگیری GS1 مستقل 
از تکنولوژی است و به طور کامل با خدماتی که دیگر استانداردهای GS1 مانند 

بارکدها و eCOM و EPCglobal و GDSN مهیا می کنند سازگار است.
الزامات متعددی برای یک  GS1 به طور مشخص  استاندارد جهانی رهگیری 

نظام مبتنی بر استانداردها دارد:
 شناساننده GS1 باید کاال را در نقطه ایجاد شناسه دار کند.

 عالمت شناسایی کاال باید تا پایان طول زنجیره تأمین بر روی کاال بماند.
شناساننده  با  باید  تأمین  زنجیره  طول  تمام  در  فیزیکی  مکان های  تمام   

مناسب GS1 شناسایی شوند.
استانداردهای  کمک  با  و  ثبت،  باید  کاال  داده های  قبلی،  توافق  بر  بنا   

GDSN و DESADV و EPCIS میان شرکای تجاری تسهیم شود.

عمق  و  دقت  میزان  تعیین  به  موظف  صنعتی  شاخه های  و  تجاری  شرکای 
سیستم های رهگیری هستند؛ و از استاندارد جهانی رهگیری می توانند برای 
توسعه دستورالعمل های خاصی که با نیازهای تخصصی و منحصربفردشان 

همخوانی دارد استفاده کنند.
درباره  شرکت ها  به  رهگیری  جهانی  کنفرانس  برنامه  طریق  از   GS1 سازمان 
بر  مبتنی  که  رهگیری  برنامه های  می کند.  کمک  رهگیری شان  برنامه 
فرآیندهای مندرج در استاندارد جهانی رهگیری طرح ریزی شده است، روش ها 
و ابزارهایی برای ممیزی و ارزیابی مانند دیگر استانداردهای بین المللی مانند 

ISO و استانداردهای ایمنی غذا ارائه می کنند.

مستقل  کاری  تیم های  که  را  برندهایی  رهگیری،  جهانی  کنفرانس  برنامه 
طراحی  به  می توانند  یا  دارند،  موجود  رهگیری  سیستم های  ارزیابی  برای 
کنفرانس  برنامه  همچنین،  کند.  می  معرفی  کنند  کمک  جدیدتر  نمونه های 
جهانی رهگیری، حداقل ملزومات مندرج استاندارد جهانی رهگیری GS1 را که 

هر صنعت برای رهگیری باید رعایت کند فراهم می آورد.
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و اما بعد... 

 آیا غذای ارگانیک تولید می کنید و می خواهید که به رسمیت شناخته شود؟ آیا 
در تدارک استقرار سیستم رهگیری در شرکت تان هستید؟ آیا خدمتی عرضه 

می کنید که مرتبط با قابلیت رهگیری است؟
پیشنهاد می کنیم با سازمان GS1 ایران ارتباط برقرار کنید تا درباره خدمات زیر 

گفت وگو کنیم:
سیستم  استقرار  برای  آتی  برنامه  یا  رهگیری  کنونی  سیستم  ارزیابی   

رهگیری
 جزئیات کامل دستورالعمل ها و استانداردهای شرکت ها در استقرار قابلیت 

رهگیری
 تدوین راه کارهای گوناگون رهگیری

 عرضه خدمات متمرکز برای پاسخگویی به پرسش های شرکت ها
 پشتیبانی از استقرار برنامه رهگیری در شرکت ها

Iran
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