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 .5شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
رتبه بندی محصوالت کشاورزی راهی برای حفظ سالمت و امنیت عذایی مردم بوده و سبب ایاباد ابفا یت در ببازار
مربوطه و باالبردن قدرت انتخاب مشتریان می اود .با رتبه بندی مناس محصوالت ،هم قیمبت ذبذاری هن با توسب
تولیدکننده و روانده تس یل می اود و هم انتخاب محصول توس مصرف کننده با سب ولت و اطمینبان قاببل انابام
است .از طر ی نظام رتبه بندی می تواند تولیدکنندذان را تشویق و هدایت کند که ارای ب بود رتبه خود را ببه تبدریج
راهم نمایند .برای مثال اذر محصول درجه  6به محصولی اطالق اود کبه اوال تولیبد هن در ابرای مقبابق التامبات
 GlobalGAPاناام اده بااد و ثانیا ارای نگ داری و جاباایی هن با التامبات ییشبگیری از ا سباد و ا بت خبوا
مقابق بااد ،تولیدکنندذان به سمت اخذ ذواهینامه  GlobalGAPسوق داده می اوند و انبارهبا و مراکبت نگ بداری و
لاستیکی نیت ارای التامی را اناخته و محقق می نمایند.
چشم انداز ما این است که تمام صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی و غذایی موجود در بازارهای سراسر کشور ،دارای
ذواهی رتبه بندی با ذکر دوره اعتبار از ن اد مااز و ذیصالح برای این کار بااند و مصرف کنندذان بتوانند ببه سبادذی
محصول درجه  ،6درجه  2و درجه  3را از هم بازاناسند .چنین چشم اندازی در بازه زمانی  5ساله قابل تحقق خواهد بود
و البته استمرار خواهد داات.
 .2ذینفعان
ذینفعان مستقیم طرح رتبه بندی محصوالت و صنایع غذایی ،اامل موارد زیر هستند:
 -6ن ادهای حاکمیتی مانند ستاد توسعه زیست ناوری ،سازمان غبذا و دارو ،وزارت ج باد کشباورزی ،وزارت صبمت،
موسسه استاندارد ایران
 -2تامین کنندذان محصوالت غذایی و کشاورزی اعم از متارع ،صنایع تبدیلی ،مراکت ارائبه خبدمات غبذایی ،براوری
کنندذان و ارائه دهندذان خدمات لاستیکی
 -3میادین میوه و تره بار و رواگاه های عرضه محصوالت سالم
 -4مشتریان و مصرف کنندذان ن ایی
 -5سایر موارد

پیشنهاد طراحی مدل رتبه بندی محصوالت
ریاست جمهوری

کشاورزی

معاونت علمی و فناوری

تاریخ تهیه:
79/1/51

ستاد توسعه زیست فناوری

 .3مشخصات فنی طرح
این طرح باید دستورالعمل ارزیابی و رتبه بندی صنایع و ارائه دهندذان خدمات غذایی و چارچوب و ساز و کار درخواست
رتبه و تعیین و ابالغ هن و چگونگی استفاده و کاربرد رتبه را مشخص نماید .این موارد اامل چک لیست هبای ارزیبابی
یک موسسه متقاضی رتبه و چک لیستهای ارزیابی هر نوع از محصوالت می اود.
حس مورد ،با ارائه ذواهی های اخذ اده توس موسسه متقاضی ،بخش عمده ای از التامات قابل تبامین خواهبد ببود.
برای مثال موسسه ای که ذواهی ایتو  7999معتبر دارد یا مدل سرامدی  EFQMرا اجرا کرده است ،یا مقابق التامبات
استاندارد ارذانیک عالیت دارد و یا  GlobalGAPذر ته است ،از چک لیست ای داخلی ذذر نموده است .اما برای اکثبر
موسسات کوچک و متوس ایرانی ،نیاز به طراحی چک لیست ای متناس با ارای کشور و سقح موسسه وجود دارد.
 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
این طرح در ذستره ملی خواهد بود .در استان ایی که بازار بترگ محصوالت غذایی هستند (مانند مش د -ت ران – البرز)
زودتر قابلیت استقرار وجود دارد .اما این طرح به دنبال طراحی مدل و سازوکار رتبه بندی است و در ازهای بعبدی کبار
استقرار و تخصیص رتبه به موسسات و هر یک از محصوالت هن ا اناام خواهد اد.
 .1محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
طرح رتبه بندی موسسات عال در صنایع غذایی (کلیبه موسسبات زنایبره تبامین از مترعبه تبا سبفره) و رتببه بنبدی
محصوالت کشاورزی و راورده های غذایی حاصل از هن ا محدوده های طرح هستند.
 -6مبانی رتبه بندی
 -2سوابق عالیت ای اناام اده برای رتبه بندی موسسات و محصوالت کشاورزی و راورده هبای غبذایی حاصبله و
نتایج هن عالیت ا که توس دستگاه ای ذیرب مانند وزارت ب داابت ،وزارت ج باد کشباورزی ،سبازمان ذردابگری،
سازمان دامپتاکی ،سازمان غذا و دارو و  ...در سقح ملی و سازمان ائو ،ب داات ج انی و  ...در سقح ج انی صبورت
ذر ته است احصا اود.
 -3چک لیست ارزیابی رایند ها
 -4چک لیست کلی هر محصول با ارجاع به استانداردهای مربوطه
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طراحی و ارائه سازوکار و چارچوب عملیاتی نمودن نظام رتبه بندی

-1

نظام قیمت ذذاری بر اساس رتبه بندی

 -9ییاده سازی یایلوت رتبه بندی و قیمت ذذاری
 -1مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
زمان کل طرح نباید از  1ماه راتر رود.
 -9محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
چک لیست ها و ابتارها و نمودار رایند درخواست رتبه بندی و اناام رتبه بندی و چگونگی اعتبارسنای هن باید در این
طرح تدوین و تحویل اود .محدوده طرح اامل دو هیتم کلی زیر در ذستره ملی خواهد بود:
 رتبه بندی موسسات تامین کننده محصوالت کشاورزی و راورده های غذایی حاصبل از هن با در سرتاسبر زنایبرهتامین از مترعه تا سفره
 -رتبه بندی محصوالت کشاورزی و راورده های غذایی حاصل از هن ا

 -8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
استانداردها و قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر به کیفیت مواد غذایی باید توس ماری احصا و به کار رما ارائبه
اود .از جمله استاندارد ارذانیک ایران اینتو  ،66999استاندارد  ،GlobalGAPاستانداردهای محصولی و ...

 -7فرآیند تحویل طرح به ستاد
تحویل طرح به ستاد توسعه زیست ناوری منوط به تایید ناظر ستاد و د اع از هن در جلسات کمیته طرح ا خواهد بود.
 -51ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
 تنوع زیاد محصوالت کشاورزی و غذایی
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 ذستره تولید و توزیع وسیع
 محدودیت زمانی در توزیع محصوالت تازه خوری
 اعتبار بخشی سیستم های بررسی کننده
 -55حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تیم اجرایی باید دیدذاه سیستمی دااته و با مدل ای ارزیابی سازمان و ارزیابی محصول هانا بااد .عبالوه ببر هن ببرای
استفاده از ناوری اطالعات ،الزم است با رویکرد  ITمحور و بر بستر وب طرح و مدل قابلیت اجرا دااته بااد.
 -52چارچوب پروپوزال
کلیه ییشن ادات باید در قال چارچوب تعریف اده برای یرویوزال که در ییوست موجود میبااد ت یه و ارسال ذردد.
 -53نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
یرویوزالها بعد از ت یه باید به ستاد توسعه زیست ناوری به هدرس زیر ارسال اوند:
خیابان ایخ ب ایی امالی-میدان ییروزان -خیابان ییروزان -نبش کوچه زاهدی -یالک  -65ستاد توسعه
زیست ناوری
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