


در بـار ه ما



شرکت بازرسى فنى بین المللى آریا سینا کنترل (آسکو) با اخذ نمایندگى انحصارى شرکت CERES آلمان مفتخر است تا با التزام به استاندارد هاى ملى و بین المللى، در 
زمینه بازرسى و نمونه بردارى محصوالت کشاورزى فعالیت و با ترویج فرهنگ تولید و مصرف "غذاى سالم" و "محصول گواهى شده" به بهبود سالمت جامعه کمک نماید.

واحد بازرسى محصوالت و فرآورده هاى کشاورزى و مواد غذایى (AP) آسکو، با استفاده از بازرسان مجرب و آموزش دیده ى ایرانى، امکان بازرسى و گواهى تولیدات کشاورزى 
براى عرضه در بازار هاى داخلى و خارجى و همین طور بازرسى محصوالت وارداتى را با کاهش هزینه ها نسبت به شرکت هاى خارجى به انجام مى رساند.

کارشناسان و بازرسان آسکو، از طریق دفاتر و شعب موجود در سراسر کشور و خارج از ایران، آماده خدمت رسانى در زمینه بازرسى و نمونه بردارى از تولیدات و محصوالت 
کشاورزى هستند.

امروزه براى حفظ سالمت انسان و محیط زیست، جهت تولید محصول "سالم" و کنترل پیوسته روش تولید، استاندارد هاى مشخصى در نظر گرفته شده است. برخى از این 
استاندارد ها عبارت هستند از:

• استاندارد هاى ارگانیک
• استاندارد گلوبال گپ

• استاندارد کاربرد حد مجاز آالینده ها
• استاندارد هاى حالل

• استاندارد هاى بازرسى کیفى و نمونه بردارى مواد غذایى

بازر سى محصو الت سالم با آ سکو



ار گانیک
بر اساس تعریف سازمان جهانى جنبش هاى کشاورزى زیستى (IFOAM)، "کشاورزى ارگانیک سیستمى 
تولیدى است که سالمت خاك، اکوسیستم ها و مردم را با اتکا بر فرآیند هاى زیست محیطى، تنوع زیستى و 
چرخـه هاى سازگار با اکوسیستـم محلى حفظ مى کنـد." به عبارت دیگر محصول ارگانیک به محصولى گفته 
مى شود که منشاء آن کامال طبیعى است و هیچ گونه نهاده ى شیمیایى اعم از کود هاى شیمیایى و سموم دفع 
آفات و بیمارى ها در تولید آن استفاده نشده است. به طور کلى هدف کشاورزى ارگانیک در حفاظت از محیط زیست 

(اکوسیستم ها، خاك و آب) و حفظ سالمت انسان و جانوران (حیوانات و میکرو ارگانیسم ها) خالصه مى شود.

انواع استاندارد هاى ارگانیک:
• EU Organics یا استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا

• NOP یا برنامه ارگانیک ملى آمریکا
• COR یا رژیم ارگانیک کانادا

• JAS یا سیستم کشاورزى ارگانیک ژاپن
• ارگانیک 11000 یا استاندارد ملى ارگانیک ایران



مزایاى تولید به روش ارگانیک:
• امکان ورود به بازار هاى جدید داخلى و بین المللى

• نرخ باالتر محصوالت ارگانیک نسبت به محصوالت دیگر
• جلب اعتماد مصرف کنندگان و افزایش اعتبار و بهره ورى

• حمایت از مصرف کننده با تولید محصوالت سالم تر
• اطمینان از سالمت کارگران و محیط کار

• کاهش فرسایش خاك و افزایش فعالیت بیولوژیکى آن 
• حفظ میکروارگانیسم هاى مفید خاك و حاصلخیزى خاك

برنامه هاى بازرسى ارگانیک:
• بازرسى محصوالت ارگانیک: تولیدات به روش ارگانیک در مزارع، گلخانه ها و واحد هاى پرورش قارچ

• بازرسى تجهیزات فرآورى و بسته بندى: سالن هاى فرآورى و بسته بندى
• بازرسى محصوالت خود رو: محصوالتى از قبیل گیاهان دارویى و قارچ هاى وحشى 

• صدور گواهى و برچسب گذارى
(COI یا TC) صدور گواهى بازرسى یا انتقال •

Organic



عملیات خوب کشاورزى یا G.A.P (Good Agricultural Practices) کلیه مراحل تولید محصول از 
آماده سازى زمین زراعى، کشت بذر در خاك تا خارج شدن محصول از مزرعه را پوشش مى دهد. از این رو 
استاندارد عملیات خوب کشاورزى، مناسب کشاورزانى است که فرایند تولید محصوالت کشاورزى را از آماده

 سازى تا برداشت محصول تحت کنترل داشته و بر آن نظارت مى کنند. G.A.P به معنى عملیات خوب 
کشاورزى مبتنى بر اصول فنى است. در این فرآیند، محصول سالم که با حداقل مصرف نهاده هاى شیمیایى 
در قالب مدیریت تغذیه تلفیقى (Integrated Nutrition Management) و مدیریت تلفیقى آفات و 
فقدان  در  و  سنگین  فلزات  از  عارى  اراضى  در   (Integrated Pest Management) بیمارى ها 
مایکوتوکسین ها (سمومى که معموال پس از برداشت محصول در انبار و یا در فرآیندهاى فرآورى از آلودگى

 هاى میکروبى تولید مى گردند) تولید شده است به دست مصرف کننده مى رسد. تولیدکننده در راستاى اخذ 
این گواهى باید تالش کند که به تغذیه تلفیقى گیاه (ترکیب کودهاى شیمیایى، آلى و زیستى به منظور 
کاهش مصرف کودهاى شیمیایى) و مدیریت تلفیقى آفات و بیمارى ها (استفاده ترکیبى از سموم شیمیایى و 
عوامل کنترل بیولوژیک) در کنار سایر روش هاى مدیریت تلفیقى (روش هاى مکانیکى و به زراعى) بپردازد و 
بدین ترتیب میزان پسماند این ترکیبات در زنجیره ى غذایى محدود گردد. آسکو بین الملل نماینده رسمى و 
انحصارى CERES-GmbH در ایران پس از انجام بازرسى و بررسى مدارك و مستندات به صدور گواهى 

Global G.A.P مى پردازد.

گلوبال گپ
اهداف نهایى استقرار گپ:

• به حداقل رساندن آلودگى هاى فیزیکى، شیمیایى، میکروبیولوژى در محصول به منظور تأمین امنیت 
و ایمنى مواد غذایى

• ارتقاء کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتى محصول تولیدى
• کاهش مصرف ترکیبات شیمیائى در تولید

• به حداقل رساندن اثر تخریبى فعالیت هاى کشاورزى بر محیط زیست
• اجراى IPM (مدیریت تلفیقى آفات) در تولید محصوالت کشاورزى

• تضمین کارفرما براى توجه به سالمت و ایمنى کارگران



عملیات خوب کشاورزى یا G.A.P (Good Agricultural Practices) کلیه مراحل تولید محصول از 
آماده سازى زمین زراعى، کشت بذر در خاك تا خارج شدن محصول از مزرعه را پوشش مى دهد. از این رو 
استاندارد عملیات خوب کشاورزى، مناسب کشاورزانى است که فرایند تولید محصوالت کشاورزى را از آماده

 سازى تا برداشت محصول تحت کنترل داشته و بر آن نظارت مى کنند. G.A.P به معنى عملیات خوب 
کشاورزى مبتنى بر اصول فنى است. در این فرآیند، محصول سالم که با حداقل مصرف نهاده هاى شیمیایى 
در قالب مدیریت تغذیه تلفیقى (Integrated Nutrition Management) و مدیریت تلفیقى آفات و 
فقدان  در  و  سنگین  فلزات  از  عارى  اراضى  در   (Integrated Pest Management) بیمارى ها 
مایکوتوکسین ها (سمومى که معموال پس از برداشت محصول در انبار و یا در فرآیندهاى فرآورى از آلودگى

 هاى میکروبى تولید مى گردند) تولید شده است به دست مصرف کننده مى رسد. تولیدکننده در راستاى اخذ 
این گواهى باید تالش کند که به تغذیه تلفیقى گیاه (ترکیب کودهاى شیمیایى، آلى و زیستى به منظور 
کاهش مصرف کودهاى شیمیایى) و مدیریت تلفیقى آفات و بیمارى ها (استفاده ترکیبى از سموم شیمیایى و 
عوامل کنترل بیولوژیک) در کنار سایر روش هاى مدیریت تلفیقى (روش هاى مکانیکى و به زراعى) بپردازد و 
بدین ترتیب میزان پسماند این ترکیبات در زنجیره ى غذایى محدود گردد. آسکو بین الملل نماینده رسمى و 
انحصارى CERES-GmbH در ایران پس از انجام بازرسى و بررسى مدارك و مستندات به صدور گواهى 

Global G.A.P مى پردازد.

اهداف نهایى استقرار گپ:
• به حداقل رساندن آلودگى هاى فیزیکى، شیمیایى، میکروبیولوژى در محصول به منظور تأمین امنیت 

و ایمنى مواد غذایى
• ارتقاء کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتى محصول تولیدى

• کاهش مصرف ترکیبات شیمیائى در تولید
• به حداقل رساندن اثر تخریبى فعالیت هاى کشاورزى بر محیط زیست

• اجراى IPM (مدیریت تلفیقى آفات) در تولید محصوالت کشاورزى
• تضمین کارفرما براى توجه به سالمت و ایمنى کارگران



سازمان ملى استاندارد و وزارت جهاد کشاورزى به کمک شرکت هاى بازرسى، با تبیین دستورالعمل هایى تمامى فرآیند هاى تولید، فرآورى و عرضه را تحت کنترل درآورده اند تا محصول سالم با 
رعایت حد مجاز آالینده ها تولید و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. 

آالینده ها به دسته اى از مواد گفته مى شود که عدم مطابقت آن ها با حدود مجاز تعیین شده در استانداردها، براى مصرف کننده مضر است. این آالینده ها را مى توان به چند دسته ى کلى باقیمانده 
آفت کش ها و کود هاى شیمیایى، مایکوتوکسین ها (موادى که در اثر فعالیت قارچ ها ترشح شده و خاصیت سمى دارند) و فلزات سنگین تقسیم نمود. به حداکثر مجاز غلظت آالینده ها در محصوالت 
کشاورزى، حد مجاز آالینده هاى کشاورزى مى گویند. در حال حاضر براى کنترل این مواد، با توجه به عوارض جبران ناپذیرى که مى توانند در بدن انسان از سرطان زایى تا تاثیر بر سیستم عصبى 

داشته باشند، استاندارد هاى تعیین حد مجاز تدوین شده است.
از مزایاى اخذ نشان حدمجاز آالینده ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش سود تولید کننده (افزایش تقاضاى بازار براى محصوالت گواهى شده)
• حمایت از مصرف کننده

• کاهش هزینه هاى تولید با توجه به استاندارد شدن مصرف برخى نهاده ها
• بازده خوب و مداوم 

• کاهش ورود سموم به خاك و آب
• افزایش حاصلخیزى خاك و جلوگیرى از تغییر نامطلوب جنس خاك

مدت اعتبار این پروانه 3 سال است و بازرسى هاى ساالنه توسط شرکت بازرسى
انجام شده و گزارشات بازرسى به جهاد کشاورزى ارسال مى شوند.

استاندارد هاى تعیین بیشینه مجاز آفت کش ها در محصوالت کشاورزى:
• تعیین بیشینه مجاز نیترات 

• تعیین بیشینه مجاز فلزات سنگین
• تعیین بیشینه مجاز مایکوتوکسین ها

نشان حد مجاز آالینده ها



حالل
اقتصاد اسالمى، به دلیل ارزش ها و اعتقادات مسلمانان جهان، روزانه در حال رشد است. همچنین آگاهى 
از مفهوم حالل در حال افزایش و نهاد هاى مربوطه به دنبال تامین نیاز بازار چه براى تولید محصوالت و 

چه براى بازرسى و گواهى محصوالت داراى نشان حالل هستند.
مسلمانان (1/8میلیارد نفر مصرف کننده محصوالت حالل) و همچنین کشورهاى غیرمسلمانى مانند 
ژاپن و کره جنوبى عالقمند مصرف محصوالت حالل هستند و بنابراین تقاضاى گواهینامه حالل (با ارزش 
تجارى بیش از 2 تریلیون دالر در صنایع مواد غذایى و آشامیدنى، پوشاك، داروسازى و لوازم آرایشى) 

در جهان  رو به فزونى است. 



بازر سى کیفى و
نمونه بر دارى مواد غذ ا یى صادر اتى و وار داتى

در حالى که مواد غذایى و محصوالت کشاورزى در مکان ها و شرایط متفاوتى تولید مى شوند، استاندارد هاى در نظر گرفته شده براى تولید و کنترل آن ها معموال یکسان 
است. براى مثال مى توان به سیستم کنترل نقطه بحرانى تجزیه و تحلیل خطر یا HACCP در استاندارد 22000 اشاره نمود که یکى از معمول ترین استانداردهایى است 

که تولید کننده براى کنترل تولید خود در نظر مى گیرد.

از استاندارد هاى کنترل کیفى مواد غذایى مى توان موارد زیر را نام برد:
• BRC یا استاندارد صنف خرده فروشان بریتانیا

• EFSIS یا برنامه بازرسى ایمنى مواد غذایى اروپا
• IFS یا استاندارد بین المللى تولید کنندگان مواد غذایى

• GFSI یا ابتکار جهانى ایمنى مواد غذایى براى یکپارچه سازى و بهبود استانداردهاى ایمنى مواد غذایى
Gafta (Grain and Feed Trade Association) •

خدمات قابل ار ائه در زمینه بازر سى هاى کیفى و نمونه بر دارى:
• نمونه بردارى و آزمون جهت بررسى انطباق محصول با استاندارد ها

• اطمینان از سالمت کاال قبل از بارگیرى و حمل
• بررسى تطبیق کاال با اسناد 

• کاهش زمان ترخیص کاال و هزینه هاى گمرکى
• نظارت بر بارگیرى، حمل و یا تخلیه محصوالت بسته به درخواست متقاضى



در حالى که مواد غذایى و محصوالت کشاورزى در مکان ها و شرایط متفاوتى تولید مى شوند، استاندارد هاى در نظر گرفته شده براى تولید و کنترل آن ها معموال یکسان 
است. براى مثال مى توان به سیستم کنترل نقطه بحرانى تجزیه و تحلیل خطر یا HACCP در استاندارد 22000 اشاره نمود که یکى از معمول ترین استانداردهایى است 

که تولید کننده براى کنترل تولید خود در نظر مى گیرد.

از استاندارد هاى کنترل کیفى مواد غذایى مى توان موارد زیر را نام برد:
• BRC یا استاندارد صنف خرده فروشان بریتانیا

• EFSIS یا برنامه بازرسى ایمنى مواد غذایى اروپا
• IFS یا استاندارد بین المللى تولید کنندگان مواد غذایى

• GFSI یا ابتکار جهانى ایمنى مواد غذایى براى یکپارچه سازى و بهبود استانداردهاى ایمنى مواد غذایى
Gafta (Grain and Feed Trade Association) •

خدمات قابل ار ائه در زمینه بازر سى هاى کیفى و نمونه بر دارى:
• نمونه بردارى و آزمون جهت بررسى انطباق محصول با استاندارد ها

• اطمینان از سالمت کاال قبل از بارگیرى و حمل
• بررسى تطبیق کاال با اسناد 

• کاهش زمان ترخیص کاال و هزینه هاى گمرکى
• نظارت بر بارگیرى، حمل و یا تخلیه محصوالت بسته به درخواست متقاضى



3 2 کارشـناسـان آســکو با بررسـى مـدارك 1
و درخواست متقاضى و استاندارد هاى 
مشخص شده، قرارداد و فرم هاى مربوطه 
موافقت  با  قرارداد  و  نموده  تنظیم  را 

طرفین امضا خواهد شد.

بازرسان  از تعیین زمان مناسب،  پس 
جهت انجام بازرسى و نمونه بردارى اعزام 
خواهند شد. بسته به نوع محصول و 
شرایط ممکن است بازرسى ثانویه نیز 

صورت گیرد.

بررسى گزارشات و
تصمیم گیرى جهت صدور گواهى انجام بازرسى و نمونه بردارى بررسى مدارك و عقد قرارداد

با برقرارى ارتباط با کارشناسان ما از
نحوه ى ثبت درخواست و مشخص نمودن 
درخواست  فرم  در  نظر  مورد  خدمات 

اطالع حاصل نمایید.

درخواست رسمى

فرم هاى تکمیل شده و گزارشات بازرسین 4
توسط کارشناسان بررسى و نمونه ها نیز 
آزمایش مى شوند. پس از تصمیم گیرى در 
مورد انطباق محصول با استانداردهاى مورد 
نظر، کمیته ى صدور گواهى تصمیم خود را 
مبنى بر اعطاى گواهینامه اعالم مى نماید .
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در هر کدام از موارد ذکر شده الزامات و استاندارد هاى تولید متفاوت هستند. اما مى توان گفت فرایند کلى بازرسى و 
نمونه بردارى و صدور گواهى در تمامى موارد مشابه است.

شرکت بازرسى فنى بین المللى آسکو با استفاده از بازرسین مجرب، تحصیل کرده در رشته هاى کشاورزى و 
داراى مجوز بین المللى بازرسى، این امکان را دارد تا بسته به درخواست متقاضیان، بازرسى و نمونه بردارى 

محصوالت و در نهایت صدور گواهى هاى داخلى و یا بین المللى را انجام دهد.
متقاضیان بازرسى و گواهى مى توانند با طى نمودن مراحل زیر از خدمات شرکت آسکو بین الملل بهره مند شوند:

چگونگى در خواست
بازر سى و نمونه بر دارى اخذ گواهى



Good Manufacturing Practice (به اختصار GMP) یا عملیات خوب تولید به استانداردهایى 
و  غذایى  مکمل هاى  و  دارو  آرایشى،  لوازم  آشامیدنى،  و  خوراکى  مواد  تولید  براى  که  مى شود  گفته 
تجهیزات پزشکى با هدف "جلوگیرى از به مخاطره انداختن سالمت مصرف کننده نهایى" اعمال مى گردد. 

تولید کنندگان  ملزم به رعایت استاندارد مذکور هستند. 
در حال حاضر، براى تضمین کیفیت محصوالت و مواد غذایى وارداتى و صحه گذارى بر رعایت استانداردها 
در این محصوالت، سازمان غذا و دارو مسئولیت انجام ممیزى هاىGMP را به شرکت بازرسى آسکو 
بین الملل واگذار کرده است. بازرسان مجرب و آموزش دیده آسکو با مجوز از سازمان غذا و دارو این 
ارزیابى  و  نظارت  کل  اداره  به  را  آمده  دست  به  نتایج  و  گزارشات  و  مى دهند  انجام  را  بازرسى ها 
از  فرآورده هاى خوراکى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى سازمان غذا و دارو ارجاع مى دهند و پس 

تشکیل کمیته صدور گواهى، انطباق محصول با استاندارد ها مشخص خواهد شد. 

ممیزى هاى عملیات خوب
تولید در محصوالت وار داتى

Good
Manufacturing
Practice
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