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 معرفی مؤسسه

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مطابق مصوبه شورای انقالب در تاریخ 1359/2/20 تشکیل شد. وظایف و 

مأموریت های ذاتی مؤسسه ناظر بر انجام مطالعه، پژوهش و ارایه خدمات علمی و مشاوره ای به حوزه های سیاست گذار، 

تصمیم گیر و به طور خاص  وزارت صنعت، معدن وتجارت است.

کالن و محوری دولت و همچنین نیازهای مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و  با توجه به برنامه ها و سیاست های 

تجارت، ماموریت اصلی مؤسسه، پشتیبانی علمی و مطالعاتی از برنامه های توسعه بازرگانی، صنعتی و معدنی با رویکرد 

برای  است.  شده  تعریف  آن  رقابت پذیری  ارتقای  و  فناوری  و  تجاری  صنعتی،  سیاست های  در  بهبود  و  تحول  ایجاد 

اثربخشی بیشتر فعالیت های پژوهشی، خروجی  طرح های پژوهشی مؤسسه، در میزگردها و کمیته های راهبری مختلف 

گذاشته  می شود. به منظور  با حضور ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی و نیز خبرگان دانشگاهی به بحث و تبادل نظر 

کاربردی از بطن موضوعات مهم بخش صنعت، معدن و تجارت، نشریه های  انسجام بخشی به مباحث،  مسأله شناسی 

کاربردی  کیفی، با جهت گیری به سوی حوزه های  کید بر ارتقاء  »دیدگاه« و »تحوالت جهانی صنعت و تجارت« ضمن تأ

کشور در ارتباط با موضوع  و سیاست گذاری به طور مستمر در حال انتشار است. همچنین با توجه به شرایط حساس 

تحریم، مؤسسه ضمن پایش مستمر تحوالت بین المللی در این حوزه و ارایه آخرین آمار و اطالعات پیامدهای تحریم بر 

فعالیت بخش صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی علمی الزم از سیاست گذاران در ستادهای مقابله با تحریم در سطح 

دولت و وزارتخانه را به عمل آورده است.

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی عالوه بر انجام طرح های پژوهشی ملی ، فعالیت های دیگری شامل تهیه 

کارشناسی و  ایران، اظهارنظرهای  اقتصاد  روز  کاربردی در خصوص چالش های  ارایه دیدگا ه های  گزارش های تحلیلی، 

مشاوره های تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، پشتیبانی علمی از اظهارنظرها و تصمیمات دفتر هیأت دولت، تالیف، 

، برگزاری میزگرد و نشست های علمی  ترجمه و انتشار کتب و مقاالت، برگزاری آموزش های کاربردی و مهارتی در سطح کشور

و تخصصی، انتشار مجالت علمی، کاربردی خدماتی مبتنی بر نیاز با رویکرد مساله محوری، برای وزارت و بخش صنعت، 

معدن و تجارت و سایر ذی نفعان بخش دولتی و غیر دولتی به انجام می رساند.
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با بهره گیری از دانش انباشته و ظرفیت های علمی موسسه، هدف اساسی در مدل جدید کسب وکار شامل موارد زیر است:

رویکردهای مسئله محور در حوزه های ماموریتی 	  با  کشور  از نظام های تصمیم گیری  و پژوهشی  پشتیبانی علمی 

موسسه از جمله: کارگروه تنظیم بازار، شورای عالی صادرات، شورای اقتصاد دولت، شورای پول و اعتبار، شورای عالی 

بورس و شورای عالی بیمه

کثری با جامعه ذی نفعان کلیدی با رویکرد تقاضا محور در فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری بویژه 	  مشارکت حدا

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های وابسته و همچنین سایر نهادهای موثر از جمله: سازمان برنامه و 

بودجه، نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و سایر ارگان های ذی ربط

کز تابعه موسسه در تدوین و پیاده سازی سیاست های نوین  صنعتی و بازرگانی 	   ساماندهی و هدایت ظرفیت های مرا

و  تولیدی  فعاالن  دانش  ارتقای  جهت  در  تقاضامحور  و  کاربردی  دوره های  )برگزاری  بازرگانی  آموزش  مرکز  شامل: 

، برگزاری تورهای آموزشی - تجاری در راستای تسهیل صادرات و برگزاری همایش های کاربردی تجارت  بازرگانی کشور

کدگذاری در  کاال و خدمات ایران )تسهیل تجارت با خلق زبان مشترک  کشورهای هدف(، مرکز ملی شماره گذاری  با 

مبادله اطالعات کاال و خدمات( و شرکت چاپ ونشر بازرگانی )معرفی و نشر محتوا های علمی و کاربردی در حوزه تولید 

و تجارت(

چارچوب مفهومی مدل توسعه کسب وکار موسسه با ذی نفعان اصلی 
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در سـاختار مؤسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی دو معاونـت پژوهشـی و برنامه ریزی، توسـعه مدیریت و منابع وجـود دارد. 
فعالیـت  اصلـی پژوهشـی مؤسسـه از طریـق 11 گـروه پژوهشـی  ذیـل صـورت مـی پذیـرد کـه در حـوزه موضوعـی 1. توسـعه صنعتـی و 

معدنـی 2. توسـعه بازرگانـی و 3. مطالعـات اقتصـادی و تـوان رقابتـی فعالیـت می نمایند.

- گروه پژوهش های صنعت؛
- گروه پژوهش های فناوری و نوآوری؛

- گروه پژوهش های معدن و صنایع معدنی؛
- گروه پژوهش های لجستیک و زنجیره ارزش.

- گروه  پژوهش های بازرگانی خارجی؛
- گروه پژوهش های بازرگانی داخلی؛

- گروه  پژوهش های ترتیبات تجاری منطقه ای و بین المللی.

- گروه  پژوهش های اقتصاد کالن و آینده پژوهی؛
- گروه پژوهش های سرمایه گذاری و تأمین مالی؛

- گروه پژوهش های مدل سازی و مطالعات منطقه ای؛
- گروه پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی.

شی
ساختار  پژوه

 ساختار پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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ح آمایش سرزمینی صنعتی، معدنی و تجاری طر

تدوین سیاست صنعتی، معدنی و تجاری

تدوین برنامه رسوخ فناوری و نوآوری صنعت، معدن و تجارت

برنامه راهبردی توسعه صنایع رقابتی و صادرات گرا

برنامه تولید داخل اقالم گلوگاهی صنعت و صنعت خودرو در زمان تحریم

تدوین راهکارهای مواجهه با تهدیدهای تحریم در حوزه صنعت، معدن و تجارت

تدوین بسته سیاستی- قانونی برای ترغیب ادغام بنگاه های صنعتی

تدوین بسته قانونی سرمایه گذاری مشترک در صنعت

شناسایی الگوهای کسب و کار در صنایع منتخب )لوازم خانگی و شوینده(

تدوین چارچوب سیاست های تجاری تقویت کننده صنایع دانش بنیان در ایران

ارتقاء توان رقابتی صنعت خودرو سازی و فوالد

کتاب سال صنعت، معدن و تجارت

پتروشیمی،  نیروگاهی،  و  برقی  تجهیزات  فوالد،  غذایی،  صنایع  ک،  )پوشا منتخب  صنایع  ارزش  زنجیره  تحلیل 
ماشین سازی، خودرو، داروهای پیشرفته و لوازم خانگی( و تدوین بسته سیاستی

تأثیر رشته فعالیت های صنعتی و معدنی از تحرک بخش ساختمان

بررسی عوامل رسوب کاالها در بنادر و گمرکات کشور و ارائه پیشنهادهایی برای کاهش آن 
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 برخی محورهای مهم پژوهشی مؤسسه

آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و با هدف تدوین برنامه  کید بر  مطالعات صنعتی و معدنی: توسعه صنعتی و معدنی با تأ
راهبردی در راستای اولویت بندی صنایع، ارتقای رقابت پذیری، توسعه صادرات و یکپارچه سازی سیاست های صنعتی، تجاری 

و فناوری از عمده ترین اهداف این بخش می باشد. 



5

مطالعات بازرگانی خارجی

کاربردی و نگاهی جدید به مسائل در سطح تجارت  پژوهش های بازرگانی خارجی در مؤسسه با جهت دهی تازه به مطالعات 
بین الملل در حال انجام است. برخی از مهم ترین این برنامه ها به شرح زیر هستند:

آسیب شناسی قانون مقررات صادرات و واردات کشور و تهیه پیش نویس قانونی جدید

تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور

تدوین سند سیاست تجاری کشور

بررسی بخشنامه ها و آیین نامه های ابالغی گمرک با هدف شناسایی موارد متناقض و مخل تجارت

بررسی پیامدهای اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری بر فرایندها و رویه های تجاری و گمرکی ایران

ابزارها و مشوق های صادراتی در کشورهای منتخب و نحوه ی بکار گیری آنها در ایران

آسیب شناسی حمل و نقل جاده ای و دریایی در راستای توسعه صادرات کشور و ارائه راهکارهای بهبود

نقشه متنوع سازی صادرات صنایع پایین دست پتروشیمی در چارچوب فضای محصولی

اولویت بندی رشته فعالیت های تولیدی ایران بر اساس رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول

عملکرد صادرات محصوالت صنایع غذایی ایران و چشم انداز بازارهای منطقه )روسیه، عراق و عمان(

بررسی ابعاد اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای و فرصت های پیش روی ایران

آسیب شناسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی
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رویکرد نوین در حوزه بازرگانی داخلی

بررسی حوزه های مختلف نظام توزیع و شناسایی خالءهای این بخش و اقدام به بهبود آنها در قالب طرح های جدید پژوهشی از 
فعالیت های عمده این بخش است. به عالوه برخی از حوزه های جدید مانند فروشگاه های تخفیفی، فرانشیز، تجارت الکترونیکی 

نیز  در محور مطالعات حوزه بازرگانی داخلی قرار دارند.

تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور

تدوین سند جامع تحول نظام توزیع کشور

تدوین بسته سیاستی »توسعه مدل تجاری فرانشیز برای اصناف توزیعی در ایران«

ارائه راهکارهای »اثرگذاری بر نگرش مصرف کنندگان و ترغیب آن ها به استفاده از کاالهای داخلی جهت حمایت از تولید ملی«

بررسی نهادها، روش ها، سیاست ها و قوانین قیمت گذاری در ایران و آسیب شناسی نظام قیمت گذاری کاالهای منتخب 
و ارایه راهکارهای بهبود

شناسایی موانع توسعه فروشگاه های تخفیفی در ایران

ارائه راهکارهای »ساماندهی شبکه پخش صنایع غذایی«

برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار

تمدید یا تصویب مصوبات موردنیاز بخش بازرگانی کشور برای مدیریت بازار کاالهای اساسی

کید بر سیاست های تنظیم بازار آسیب شناسی صنعت فوالد کشور با تا
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مطالعات اقتصاد کالن، سرمایه گذاری و تامین مالی

، آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر بخش صنعت، معدن و تجارت دارد. از این رو  سیاست های کالن اقتصادی کشور
رصد و پایش این سیاست ها و ارائه راه کارهای مرتبط با مشکالت بخش صنعت و بازرگانی ضروری است. اهم مطالعات در دست 

انجام عبارتند از:

طراحی الگوی کالن سنجی بخش های صنعت، معدن و تجارت ایران

تأثیر سیاست های پولی، مالی، ارزی بر تولید، اشتغال و تجارت بخش صنعت

تحلیل و ارزیابی سیاست  اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن

خ ارز  رسمی جهت پشتیبانی از تولید و صادرات کشور مالحظاتی بر افزایش نر

خ تعرفه بر هزینه بنگاه ها و تورم در کشور خ ارز و نر ارزیابی تاثیر تغییرات نر

چشم انداز  اقتصاد ایران

پیشنهادات اصالح الیحه بودجه سال 1400 با هدف تحقق اهداف جهش تولید

رکود اقتصادی و راه های برون رفت از آن

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: راهبردها و سیاست های پیشنهادی

روش های تأمین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی 

روش های تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه

گزارش های دوره ای پایش تحریم و تحوالت تولید، تجارت و اقتصاد کالن

پیش نویس الیحه اصالح ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان 5 نفر کارگر
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توسعه ارتباطات داخلی و خارجی

ح های کاربردی  با وزارت  انجام طر
متبوع و ذی نفعان

جذب دانشجویان  دکتری در قالب 
برنامه کارورزی و سرباز نخبه

حمایت مادی و معنوی از 
پایان نامه های دکتری

حضور در شوراها، کارگروه ها
و ستادهای ملی و بخشی و 

پشتیبانی علمی از سیاستگذاری ها

 همکاری با مؤسسات مطالعاتی 
بین المللی

امضاء تفاهم نامه 
 همکاری های  پژوهشی با 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

سایر فعالیت های مؤسسه

مؤسسه عالوه بر فعالیت های پژوهشی دارای فعالیت های دیگری نیز  می باشد که یکی از این حوزه ها، طرح ها و توسعه ارتباطات 
علمی هدفمند داخلی با ذینفعان از یک سو و توسعه ارتباطات با مؤسسات خارجی و نهادهای بین المللی از سوی دیگر است. 

دراین زمینه اهم اقدامات در سالیان اخیر شامل موارد زیر می باشند:
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برخی دستاورد های کلیدی موسسه تا سال 1400

.6 .4.5

کـه  کاربردی-اجرایـی ابعـاد وسـیعی دارد  ایـن مطالعـه 
سرفصل های آن شامل واقعیاتی از بخش توزیع ایران، 
ایـران  در  توزیـع  سـاختار  تحـول  نظـری،  ابعـاد  بررسـی 
کشـورهای منتخـب در مدیریـت نظـام توزیـع  و تجربـه 
می باشـد. طرح مطالعاتی اجرایی مذکور در نهایت به 
تدویـن سـندی بـا عنوان »سـند جامـع نظام توزیـع کاال 
در ایران« منجر شـده اسـت. یکی از برنامه های تحولی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه جدی به بهبود و 
ارتقـای نظـام توزیـع کشـور اسـت که در این راسـتا با مبنا 
قـرار گرفتـن ایـن مطالعـه، 17 برنامـه عملیاتـی ذیـل این 

موضـوع تعریف شـده اسـت. 

1. تدوین سند جامع نظام توزیع کاال

ک 1204 کشــاورز، روبه روی پارک الله، پال کارگر شــمالی، باالتر از بلوار  نشــانی: خیابان 

کــد پســتی: 1418693983   صنــدوق پســتی: 671-14185   تلفــن:  66422378-80 

www.itsr.ir :وب ســایت     Info@itsr.ir :نمابــر: 66929634         پســت الکترونیکــی

کشور سند نقشه راه تنظیم بازار 

تدوین سند جامع نظام توزیع کاال

کاال تدوین سند جامع نظام 

ک 1204 ی پارک الله، پال کشــاورز، روبه رو کارگر شــمالی، باالتر از بلوار  نشــانی: خیابان 

کــد پســتی: 1418693983   صنــدوق پســتی: 671-14185   تلفــن:  66422378-80 
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به  ، عطف  کشور کاالی  بازار  تنظیم  راه   تدوین نقشه 
هامش مقام معظم رهبری، هامش مصوبه  سران قوا 

و دستور قائم مقام محترم وزیر  در امور بازرگانی؛
ارسال پیش نویس  تهیه شده به مراجع ذی ربط در 

. حوزه تنظیم بازار کشور
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برخی دستاورد های کلیدی موسسه تا سال 1400

.10.11

.7.8.9

کارگروه نظارت شورای عالی امنیت ملی  ارایه در 
فناوری  و  اقتصادی  محترم  معاون  دستور  پیرو 

شورا؛
کارگروه  مصوبه  پیرو  گزارش  گرفتن  قرار  مبنا 
کمیته  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  نظارت 
فناوری   - علمی  معاونت  با  موسسه  مشترک 

ریاست جمهوری؛
و  گسترش  سازمان  برای  گزارش  ارایه  و  ارسال 

نوسازی صنایع ایران.

12. آسیب شناسی صنعت فوالد کشور
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فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی)رتبه علمی- پژوهشی(

کمک به  کشور و سیاست گذاران اقتصادی و  کمک به ایجاد ارتباط میان دانشگاه های اقتصادی  این فصلنامه با هدف 

انتشار می رسد. فصلنامه پژوهشنامه  کشور به  بازرگانی  با تنگناهای اقتصادی -  ارتباط  کاربردی در  مساله یابی علمی - 

وزارت علوم  بررسی نشریات علمی کشور  کمیسیون  از  پژوهشی  اخذ درجه علمی-  به  بهار سال 1379 موفق  از  بازرگانی 

کرده است. کد ISSN فرانسه را در سال 1382 دریافت  تحقیقات و فناوری شده است و 

 pajooheshnameh@itsr.ir  :آدرس پست الکترونیکی مجله

فصلنامه سیاست پژوهی بازرگانی و توسعه

که در سال 1399 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز اخذ نموده است، با هدف توصیه اقدامات سیاستی  این نشریه 

جایگزین جهت رفع مشکالت موجود منتشر می شود و در این راه اقدام به بررسی یافته های آخرین پژوهش های داخلی 

کاربردی  مفهوم سازی  به منظور  مناظره  و  مباحثه  باب  گشایش  که  چرا می نماید.  روز  مسائل  با  مواجه  در  بین المللی  و 

مباحث، نیازمند تالشی جامع و بین رشته ای است. 

prtd@itsr.ir آدرس پست الکترونیکی مجله:  

دو ماهنامه بررسی های بازرگانی)رتبه علمی-ترویجی(

که همانا انجام تحقیقات اقتصادی - بازرگانی  این نشریه در راستای تکمیل وظایف موسسه و دستیابی به اهداف آن 

به  1365شروع  سال  از  جامعه  بازرگانی  ـ  اقتصادی  دانش  اشاعه  جهت  است،  بخش  این  تصمیم گیران  فکری  تغذیه  و 

از سال 1382 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رتبه علمی - ترویجی چاپ می شود. دو ماهنامه  کار نموده و 

بررسی های بازرگانی با انتشار نتایج تحقیقات در چهار بخش اقتصاد و بازرگانی ایران، اقتصاد و بازرگانی جهان، اقتصاد و 

، با  کار کسب و  مدیریت بازرگانی و اطالع رسانی برآن است تا با برقراری ارتباط میان سه حوزه دانشگاه، سیاست گذاری و 

ارایه مطالبی وزین در ارتقای سطح دانش تخصصی افراد در این سه حوزه اثر بخش باشد.

 Barresy.Bazargani@gmail.com آدرس پست الکترونیکی مجله:  

گزارش های  دیدگاه 

و پیشگامی  پژوهشی چهل ساله خود  کارنامه درخشان علمی -  راستای  در  بازرگانی  پژوهش های  و  موسسه مطالعات 

در عرصه تحقیق و پژوهش حرفه ای در زمینه سیاست های تجاری و صنعتی و همچنین بازخوردهای برآمده از تجارب 

حاصله، بر آن شد تا با ابتکار نوینی نسبت به تهیه و انتشار دیدگاه ها، ایده ها، راهکارها، پیشنهادها و توصیه های سیاستی 

را تحت عنوان »دیدگاه« بصورت هفتگی در اختیار تصمیم گیران و  آن   اقدام و حاصل  روز  اقتصادی  مربوط به مسایل 

سیاستگذاران عالی کشور قرار دهد.  
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1396-99

موسسـه  پژوهشـگران  سیاسـتی  توصیه هـای  و  دیدگاه هـا  جدی تـر  و  مسـتقیم  حضـور  »به منظـور 

در مسـائل واقعـی بخـش صنعـت، معـدن و بازرگانـی کشـور و ارایـه مسـتقیم و بهنـگام توصیه هـا و 

پیشـنهادات موسسـه پیرامون مسـایل و مشـکالت جاری و حادث شـده کشـور به باالترین مقامات 

تصمیم گیـر، موسسـه اقـدام بـه تهیه و ارایه چکیـده دیدگاه ها، راهکارها، توصیه ها و پیشـنهادات 

مدنظـر بـه صـورت هفتگـی بـه سیاسـت گذاران اقتصـادی و سـایر ارکان حاکمیتـی کشـور نمـود. ایـن 

ارایـه  از سـوی موسسـه تجربـه و  بـار  اولیـن  بـرای  انعـکاس ایده هـای علمـی  و کاربـردی کـه  شـیوه 

گردیـده اسـت، در اصـل بـه منظـور پرکـردن شـکافی صورت گرفته اسـت که  میـان تحقیق و پژوهش 

زمان بـر از یـک سـو و از سـوی دیگـر نیـاز عاجـل و فـوری تصمیم گیـران بـه توصیه هـای سیاسـتی در 

نهادهـای  از  تصمیم گیـران  و  سیاسـت گذاران  کـه  انتظـاری  اسـت.  داشـته  وجـود  کوتاه تـر  زمانـی 

پژوهشـی دارنـد ارایـه راه کار در حداقـل زمـان ممکنـه اسـت،زیرا بـرای تصمیم گیـری نمی تـوان چشـم 

بـه راه زمـان طوالنـی کـه انجـام یـک طـرح پژوهشـی بـه آن نیـاز دارد بـود. در عیـن حـال، گاهـاً زبـان 

تحقیقـات پژوهشـی چنـان فنـی و پیچیـده اسـت کـه بعضـا بـا صـرف زمانـی کوتاه نیـز توانایـی برقراری 

ارتبـاط بـا تصمیم گیـران و سیاسـت گذاران را پیـدا نمی کنـد. بـه ایـن اعتبـار، موسسـه در ایـن دوره از 

فعالیـت ذینفع محـور و محصول محـور خـود، بـر آن شـد تـا بـا چنیـن ابتـکاری شـکاف مذکـور را پـر کنـد و 

رابطـه میـان تحقیـق و پژوهـش بـا بدنـه تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری را قوی تـر و مرتبـط بـا دنیـای 

واقـع و تحـوالت جـاری نمایـد تـا امـکان ارایـه دیدگاه هایـی اثربخـش و بهنـگام فراهـم گـردد. 

آن  موضوعـی  فهرسـت  و  شـده  منتشـر  دیدگاه هـای  از  شـماره   121 حاصـل  حاضـر  مجموعـه 

می باشـد کـه طـی دوره زمانـی فروردیـن1396 لغایـت خرداد 1399 منتشـر گردیده اسـت. ذکر شـماره 

و تاریـخ انتشـار هـر شـماره از دیـدگاه، بازتابـی از حساسـیت زمانـی موضوعـات مدنظـر نظیـر تحریـم، 

سیاسـت های ارزی، هدفمند سـازی یارانـه هـا، تـورم، رکـود اقتصـادی، نـرخ بهـره، حمایـت از تولیـد، 

تامیـن مالـی، رقابـت پذیـری و... در مقاطـع مختلـف اسـت و چـه بسـا ایده هـا و دیدگاههایـی کـه 

اکنـون بـا گذشـت بیـش از سـه سـال عـادی و بدیهی بنظر می رسـند ثمره اثر بخشـی و عملیاتی شـدن 

آندسـته از دیدگاه هایـی باشـد کـه درآن مقاطـع، حـاوی ایـده ای نوآورانـه، راهگشـا و مبتنـی بـر راه 

حل هـای کاربـردی بـوده اسـت، لـذا ارزیابـی اثر بخشـی و نوآورانـه بـودن دیدگاه هـای ارایـه شـده بـا 

مالحظـه مقطـع زمانـی دیـدگاه ارایـه شـده و مصادیـق موضوعـی روز، قریـن واقعیـت خواهـد بـود.«

جلد چهارم رم
چها

لد 
ج

1396-99

موسسـه  پژوهشـگران  سیاسـتی  توصیه هـای  و  دیدگاه هـا  جدی تـر  و  مسـتقیم  حضـور  »به منظـور 

در مسـائل واقعـی بخـش صنعـت، معـدن و بازرگانـی کشـور و ارایـه مسـتقیم و بهنـگام توصیه هـا و 

پیشـنهادات موسسـه پیرامون مسـایل و مشـکالت جاری و حادث شـده کشـور به باالترین مقامات 

تصمیم گیـر، موسسـه اقـدام بـه تهیه و ارایه چکیـده دیدگاه ها، راهکارها، توصیه ها و پیشـنهادات 

مدنظـر بـه صـورت هفتگـی بـه سیاسـت گذاران اقتصـادی و سـایر ارکان حاکمیتـی کشـور نمـود. ایـن 

ارایـه  از سـوی موسسـه تجربـه و  بـار  اولیـن  بـرای  انعـکاس ایده هـای علمـی  و کاربـردی کـه  شـیوه 

گردیـده اسـت، در اصـل بـه منظـور پرکـردن شـکافی صورت گرفته اسـت که  میـان تحقیق و پژوهش 

زمان بـر از یـک سـو و از سـوی دیگـر نیـاز عاجـل و فـوری تصمیم گیـران بـه توصیه هـای سیاسـتی در 

نهادهـای  از  تصمیم گیـران  و  سیاسـت گذاران  کـه  انتظـاری  اسـت.  داشـته  وجـود  کوتاه تـر  زمانـی 

پژوهشـی دارنـد ارایـه راه کار در حداقـل زمـان ممکنـه اسـت،زیرا بـرای تصمیم گیـری نمی تـوان چشـم 

بـه راه زمـان طوالنـی کـه انجـام یـک طـرح پژوهشـی بـه آن نیـاز دارد بـود. در عیـن حـال، گاهـاً زبـان 

تحقیقـات پژوهشـی چنـان فنـی و پیچیـده اسـت کـه بعضـا بـا صـرف زمانـی کوتاه نیـز توانایـی برقراری 

ارتبـاط بـا تصمیم گیـران و سیاسـت گذاران را پیـدا نمی کنـد. بـه ایـن اعتبـار، موسسـه در ایـن دوره از 

فعالیـت ذینفع محـور و محصول محـور خـود، بـر آن شـد تـا بـا چنیـن ابتـکاری شـکاف مذکـور را پـر کنـد و 

رابطـه میـان تحقیـق و پژوهـش بـا بدنـه تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری را قوی تـر و مرتبـط بـا دنیـای 

واقـع و تحـوالت جـاری نمایـد تـا امـکان ارایـه دیدگاه هایـی اثربخـش و بهنـگام فراهـم گـردد. 

آن  موضوعـی  فهرسـت  و  شـده  منتشـر  دیدگاه هـای  از  شـماره   121 حاصـل  حاضـر  مجموعـه 

می باشـد کـه طـی دوره زمانـی فروردیـن1396 لغایـت خرداد 1399 منتشـر گردیده اسـت. ذکر شـماره 

و تاریـخ انتشـار هـر شـماره از دیـدگاه، بازتابـی از حساسـیت زمانـی موضوعـات مدنظـر نظیـر تحریـم، 

سیاسـت های ارزی، هدفمند سـازی یارانـه هـا، تـورم، رکـود اقتصـادی، نـرخ بهـره، حمایـت از تولیـد، 

تامیـن مالـی، رقابـت پذیـری و... در مقاطـع مختلـف اسـت و چـه بسـا ایده هـا و دیدگاههایـی کـه 

اکنـون بـا گذشـت بیـش از سـه سـال عـادی و بدیهی بنظر می رسـند ثمره اثر بخشـی و عملیاتی شـدن 

آندسـته از دیدگاه هایـی باشـد کـه درآن مقاطـع، حـاوی ایـده ای نوآورانـه، راهگشـا و مبتنـی بـر راه 

حل هـای کاربـردی بـوده اسـت، لـذا ارزیابـی اثر بخشـی و نوآورانـه بـودن دیدگاه هـای ارایـه شـده بـا 

مالحظـه مقطـع زمانـی دیـدگاه ارایـه شـده و مصادیـق موضوعـی روز، قریـن واقعیـت خواهـد بـود.«

كارگر شمالی، روبروی پارک الله، ساختمان 1204  نشانی: تهران، خيابان 

دورنگار: I  66۹100۵0   تلفن: 61062۳۹۸   61062174

  I  محمدشیخعلیشــاهی  I  افســانهشــفیعی  I  حســنثاقب  I  محمدهاشــمپســران  I  علیرضاباســتانی  I  ژیالآبشــاری  I  حمیدرضااشــرفزاده  I  عالءالدینازوجی

  I  فــرزادمرادپــور  I  مصطفــیمحمــدی  I  مهــدیمحرمــی  I  امیــنمالکــی  I  گلــکارانمقــدم منصــورعســگری  I  نســرینقبــادی  I  حســینقربانــی  I  ســمیرا
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علم اقتصاد کرونا

 	

کرونا و تجارت خارجی ایران 

 	

کرونا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 	
 ژئوپولیتیک کرونا
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نشریات  موسسه

گزارش تحوالت جهانی صنعت، معدن وتجارت  

رصد تحوالت جهانی صنعت، معدن و تجارت به صورت ماهانه یکی از خروجی های مهم موسسه است که در چهار سال اخیر به سبد فعالیت های 

پژوهشی موسسه افزوده شده است. در این گزارش ها، اهم تحوالت تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، فناوری و ... در حوزه صنایع کارخانه ای جهان 

بررسی سیاست های  بعالوه  ارایه می گردد.  اجرا  حوزه  به  آن پیشنهادهایی  اساس  بر  و  بررسی خواهد شد  نوظهور  و  کشورهای مهم صنعتی  و 

گزارش است.  صنعتی کشورهای جهان یکی از خروجی های دیگر این 

گزارش پایش تحوالت تحریم 

از  پس  گزارش ها،  تدوین  فرآیند  در  و  تهیه  کشور  سیاست گذاران  تصمیم  از  به هنگام  پشتیبانی  هدف  با  تحریم  تحوالت  پایش  هفتگی  گزارش 

گزارش های  جهانی،  فکر  اتاق های  و  اندیشکده ها  خروجی های  اطالعاتی،  پایگاه های  تحلیل    ، اخبار یکپارچه سازی  طبقه بندی،  جمع آوری، 

نیز  راه کارهای پیشنهادی  و  انتخاب  کشور  با شرایط جاری  و مهم متناسب  کلیدی  ...، موضوعات  و  بین المللی  اقتصادی و سیاسی  نهاد های 

تکمیل و ارایه می شود.
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کمی  و  کیفی  توسعه  با  است  توانسته  کنون  ا هم  و  نموده  فعالیت  به  شروع   1374 سال  از  بازرگانی  آموزش  مرکز 

کشور ایفا  فعالیت های خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن و تجارت 

، نقشی فعال در جهت راهبری،  کار کسب و  کز آموزش های تخصصی  نماید. این مرکز به عنوان یکی از مهم ترین مرا

کار را در سطح کشور عهده دار می باشد. مدیریت و اجرای آموزش های موردنیاز در حوزه کسب و 

کشور«، تالشی منسجم و هدف دار در جهت  کار  کسب و  کلید تحول در بخش  اثربخش  »آموزش  با شعار  این مرکز 

ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه ای شاغالن حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش های 

کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی 

و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

www.ibtc.ir

سرفصل های آموزشی:   
آشنایی با مناسب ترین بازار صادراتی ایران عراق 2020 میالدی	 

آخرین اطالعات تجاری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق 	 

برنامه های دولت عراق و مناقصات در سال جدید میالدی 	 

 مقررات جدید وارداتی حمایت از تولید ثبت شرکت، ثبت برند، 	 

تبلیغات، نمایشگاه ها و  غیره 

تاریخ: پنج شنبه  7 آذر  I 1398  ساعت:  I  9-17  مدت سمینار:  8 

ساعت     شهریه:  390،000 تومان  I   ثبت نام:  8695-021،  داخلی 1 

سخنران:مهدینجاتنیا

رایزنبازرگانیاسبقایراندرعراق

کز  و شرکت های تابعه  موسسه مرا

ک 1204 ، نبش کوچه همدان، پال آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از بلوار کشاورز

تلفن:  8695)021(     نمابر : 88970148

info@ibtc.ir

IBTC page :شبکه های اجتماعی
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حوزه  در  سال   23 به  قریب  که  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه  تابعه  کز  مرا از  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت 

انتشارات و فعالیت های حرفه ای پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ فعالیت می نماید.

با هدف کاهش زیان های انباشته شده شرکت و کمک به اقتصاد مقاومتی صنعت نشر و چاپ و در راستای اساسنامه آن، 

کنون در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.  مهم ترین اقدامات انجام  اقدامات و برنامه های توسعه ای از سال 1397 تا

شده تنوع محصوالت شرکت از حوزه تخصصی اقتصاد و بازرگانی به حوزه های عمومی نظیر روان شناسی و اجتماعی، 

مقررات  اپلیکیشن  تولید  صوتی،  به صورت  شرکت  محصوالت  تولید  کتاب،  الکترونیک  نشر  فروش  و  تولید  راه اندازی 

صادرات و واردات است. مهم ترین برنامه در دست انجام شرکت، تولید اپلیکیشن راهنمای تجارت با کشورها، راهنمای 

تجارت و سرمایه گذاری در استان ها و راهنمای تجارت خارجی ایران می باشد. طرح های ابتکاری در دست انجام شامل 

 E-Book کتاب های الکترونیکی این شرکت و عرضه محصوالت الکترونیکی نظیر انواع کتاب با اپلیکیشن  طرح تعویض 

شرکت چاپ و نشر بازرگانی و توزیع آن در بین فعالین اقتصادی است. این شرکت توانسته با اتکا به مزیت های ویژه، 

همچنان خود را در عرصه نشر در زمره ناشرین ممتاز در سطح ملی مطرح نماید.

www.cppc.ir

ک 1206 ، کوچه همدان، پال آدرس:  تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از بلوار کشاورز

تلفن دفتر مرکزی:  66439201)021(        تلفن فروشگاه مرکزی: 66939329)021(

info@cppc.ir

نویسندگان:
داریوش مبصر
افسانه شفیعی

الهام اسمعیلی پور ماسوله

ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه های توسعه ای
آثار سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری بر  رشته فعالیت های صنعتی کشور
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ا��ــــ�ب  از   �� ���ـــ��  ���ـــ���  ��ــ�  ا�ــــ�ای 
����� ر��� ������ ��ی �����   �����  ����

��ی ���� �� �ـــــ�����ی  ��ـــــ�ر از ���ــــ���ی ��ــــ��
��ه   �����  ����  ������ ����ن  در  ����و�����ی ���� 

از   �� ��  ���  �����  ���  ������ ا��ای  ��� ا��از  ا��. 
�� ��� ر��� ������ ��ی ����و�����ی  ���� در �����ر  ���

ا����ا�ی  ���ه  و  �و��  ا��  ��ا��  ��د.  ��ا��  ���ر   �����
را�� ������ ��ی ����� از ���  ����� ��ی �����، ����ی و ����

ا���  ����ع  ��درات  و  ������ ��ا�ی  ا�زش ا��وده،  �����ه،  ا�زش 
���ب ا��. ���ب ���� ��� ��ر�� ���ان ا����ق ا�� ����ت ��  ا�� 

��ی آ��� ������� از �����د ۵ ر��� ������  �و����ی ����� �� ارا�� ���
���ات  آ�������،  و  ��ا��  ��اد   ،������� �����ت  و  ��اد   �����  �����

��� و ���ی،  ����ت   ��� ���� از  ������ت  و  �����ی  و���� �����  ا����، 
و  ��دا���  �����ی  وا����ی  در   ������ ����س  و  ز����ه ا�زش  ا��ای   �����
را  ا�� ر��� ������ ��  ��ای ���ل در �����د  و ��ر���� ������   ��� ���ط 

ارا�� �� ���.

���کردهای ن��ن ت�م�ن ما�ی �ادرات

�ا�� ا�تفاده برای ��ا�� ��اران، م��ران و برنامه ���ان �ادراتی

���ی ���ژه

د��� ������ �������

New Export Financing Approaches

Project Implementer
Alireza Garshasbi (P.h.D)

و   ���� ���ر ��رد   ����� از ���ر��ی  �� ���ان ���  ����ش ��درات �������  ا����دی،   �����  ��� ������ ����ن  در 
-۱۴۰۰)  ������ ا��  ره  د� ��ل  در  در��   ۸ ا����دی  ر��   �����  �� د������  ��ای   �� ���ی   �� ا��؛   ����� ��ار   ��� ��
۱۳۹۶)، ��درات ������� ��� و ����ت (���ن ������ت ���ی) �� ����� �� ��ر ����� ����� ��ود ر�� ۲۱/۷ در�� 
 �� ���د��ی �� ر�� ����. از ��ا�� ��� ر�� ����� ��درات ������� ����� �����ر ����� ���� ��درات و ���ر���ی ��
�� �����م آ��� ����� �����ر  ���د��ی �� �� ���ر���ی ا�� �� ����� ���� در ا�� ز���� ا��. ���� ا���� آن ا�� 
����� ���� ��درات ���ر و ������� ���ف �����دی آن �� و���� ����ب (�� ا��س ���رب �����) ا��. از ا��  �و 
����� ���� ��� ��ر�� �����د و���� ����� ���� ��درات ���ر و آ��� ����� آن، ���رب ر���ی ��درا�� ا��ان 
در ��زار��ی ����� را ��� ��رد ��ر�� ��ارداده ا��. ��� ا�ل �� ����� ���ی ����� ���� ��درات و ��� دوم �� ��ر�� و 
���ر  ����� �����ر ����� ���� ��درات ا��ان از ���� ������، ���دی و �����دی ��دا��� ا��. ��� ��م ����� �� 
���، ���و���ن و ����� ��ر�� ��ه ا��. ��� ���رم �� آ��� ����� ����� ���� ��درات ������� ���ر در ���ح 
��ن، ���� و ��وه ��ی �����) و ������� ���� ��ی ا�� ��زه ا����ص دارد. در ��� ������ ��� ��� ���ی  ) �����

��دی ����� ����� ���� ��درات ������� ���ر ارا�� ��ه ا��.  و ارا�� ������دات و ����� ��ی ������ ���
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بزرگ ترین 	  میان  در  آمریکا،  و  چین  سر  پشت  کمی  فاصلۀ  به   آلمان   2012 سال  در 
نفر  میلیون   81 با  کشور  این  ایستاد.  سوم  جایگاه  در  جهان  در  کاال  صادرکنندگان 
نفر  میلیون   314 بر  بالغ  جمعیتی  با  متحده  ایاالت  اندازۀ  به  کمابیش  جمعیت، 
 6 فقط  حدود  جمعیتی  با  آلمان  صادرات  می فروخت.  جنس  به جهان  جمعیت، 
درصد جمعیت چین، به اندازۀ 70 درصد صادرات این کشور بود. در همان حالی که 
بحران بدهی منطقۀ یورو، همسایه های آلمان از جمله اسپانیا و ایتالیا را له می کرد، 
کشور یکسره از این خطر مصون ماند. بیکاری در شکوفاترین مناطق آلمان مانند  این 
یا یا بادن - وورتمبرگ به صفر رسید. در شهر اینگول اشتادت، محل تولد آئودی  باوار

یا، بیکاری در سال 2012 به زیر سه درصد رسید. خودروساز در منطقۀ باوار
کنـد؟ آمریـکا و 	  کوتـاه اقتصـادش را زنـده  کـه آلمـان توانسـت در زمانـی بـس  چـه شـد 

ایـن  از  را می تواننـد  کـدام درس هـا  توسـعه،  و در حـال  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  دیگـر 
بیاموزنـد؟ یـداد  رو

آئودی 	  ب ام و،  چون  آشنایی  نام های  به  متعلق  اندازه ای  تا  تحول،  این  افتخار 
دیگر  و  چین  چون  کشورهایی  در  مناسب  زمان  در  بنگاه ها  این  است.  دایملر  و 

کردند. ی  اقتصادهای رو به شکوفایی سرمایه گذار
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بــا  تــوام  ک چیــن یــک پایــگاه داده هــای غیــر متمرکــز  هــر بــا
کلــی  درحالــت  می تــوان  را  گره هــا  ایــن  کــه  اســت  گروه هایــی 
کــه ایــن فنــاوری  کــرد.در حالــی  در هــر نقطــه از جهــان مســتقر 
حــال  در  ولــی  اســت؛  کــرده  ظهــور  قبــل  دهــه  یــک  حــدود 
جامعــه-از  از  ســطح  هــر  در  تقریبــا  آن  کــردن  حاضر،آداپتــه 
خدمــات مالــی تــا مراقبــت هــای بهداشــتی در دســت بررســی 
کویــن بــه عنــوان  ک چیــن تــوام بــا بیــت  اســت.عاوه بــر این،بــا
یــک پایــگاه داده ها،کلیــه ســوابق انتقــال ارز دیجیتــال مرتبــط 
کوین،نظیــر زمــان داد و ســتد ،شــامل  کنــش هــای بیــت   بــا ترا
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�ک�� و ب��� نک�ه کا�بردی در
�راردادهای �رما�ه ��ا�ی م�ترک
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������ه

د��� ا��� ����� ���� زاده و ����ران

One Hundred and Twenty Practical Notes
on Joint Venture Contracts

Author
Amir Hoshang Fathi Zadeh (P.h.D)

ا���  در   �� �� ��د  ����ب   ������� ������ ��ا�ی  �وش ��ی  از   ��� �� ���ان  ����ک،  ��ا�ی   ������  �� و���   ��� ��
 �� آن �� �� ��ای   ��  ���� ���� ����� ا��.  �واج  و در �� ��ل ��  ��ده  را���دی �����  ا���د  �� ��رت ��  ���ر�� 
 �� �� �� آن ��� ���ر�� دارد و ��ا �� �� �� ��� �� ������ ���ی، ���� �� ������ ا����� ا���ی ��� �� ��� و در ����
��ر���� و �� ���� ا��. �� ا�� ا��س، ������ ��ا�ی �����ک، ��اردادی ا�� �� �� ���� آن دو �� ��� ��� ����� 
ژه ای ����  �� ����ک، ����� ��ا���ت �� ����� در ��� �� �����، ا��م ��� و �� ������ ������ ای را ��� ����ل و ����
 ���� �� .���� �� �� ��ن ���� از ���ر�� �� ���� ���م ��د �� ����� و در ��د و � ��ر  �� ������ ��ا�ی ��ی ���ا�� �� 
���� ��ی ���� �����، از ���� ��ارداد��ی ���ر�� ���� ��ده و  ��دار��ه ��وط و � �� ا���� ا�� د�� از ��ارداد�� د�
ا��ا��ت ��ص ��د را دار��. ���ر�� در ������ ��ا�ی ����ک �� ���ص �� ����ه ��ی ���� و ����� ا����دی ا��زه 
و ا����دی و ��� ��  ل �����  از د�� دادن ا���� ��رگ ��� ا�����، ���ن  �� ����ه ��ی  �� د�� �� ��� ���ر�� 
ژه ��ص و در ��ا��� ��ا�� �� �����ی و ���ر�� ��دا��� و ��� ا���ل ����ل و  ر���� ��د در ���� ز���� ��، در �� ���

.���� �� ��ن ا������ �� ژه، ��د را در ��د و � �� �� ���ان ��� ��د در ��� ����
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فراگیری راهکارهای عملی فین تک
از شرکت های موفق

نه یک  از فین تک یک ضرورت است  استفاده  به سمت  امروزه حرکت 
انتخاب و زمان تصمیم شما برای ورود به این حوزه جایگاه شما را در 

رقابت آینده تعیین می کند.
محمدرضا فقیری
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مثال برای شناسایی عنوان فارسی عنوان انگلیسی شناسه

شرکت ها، انبارها، سالن های تولید، 
قفسه فروشگاه ها

طرف های تجاری و مكان ها شماره جهانی مكان Global Location Number GLN

قوطی کنسرو، بسته شكالت، آلبوم 
موسیقی محصوالت و خدمات

شماره جهانی قلم کاالی 
تجاری

 Global Trade Item
Number GTIN

کاالهای روی یک پالت، کالف های ورق 
آهنی، کارتن ها و سبدهای بارگیری شده واحدهای لجستیكی

کد سریالی بسته )کانتینر( 
ارسالی

 Serial Shipping
Container Code SSCC

جعبه ها و صندوق های خالی، پالت ها 
و کانتینرها، ساک ها و کیسه های حمل 

چیزها
دارایی های برگشتنی سریال جهانی دارایی برگشتنی

 Global Returnable Asset
Identifier GRAI

تجهیزات درمانی، تجهیزات تولیدی، 
وسایل حمل ونقل، تجهیزات فناوری 

اطالعات

اموال و دارایی ها 
تجهیزات

شناسه جهانی دارایی خاص
 Global Individual Asset
Identifier GIAI

رابطه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده 
اعضای باشگاه وفاداری، پزشكان 

بیمارستان و اعضای کتابخانه
رابطه بین خدمت دهنده و 

خدمت گیرنده
شناسه جهانی رابطه خدماتی

 Global Service
Relationship Number GSRN

اظهارنامه مالیاتی، فرم ها و صورت های 
ارسال،  گواهینامه های رانندگی اسناد و مدارك شناسه جهانی سند  اسناد و مدارك

 Global Document Type
Identifier GDTI

The Global Language of Business

Iran

)Identify( استانداردهای شناسایی 

GS1

زبان جهانی کسب و کار

استانداردهای
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کز  و شرکت های تابعه  موسسه مرا

مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، از سال 1374 به عنوان 

ایرانی، خارجی  کاالهای  برای  بارکد  انواع  ارائه  و  کد  ایران وظیفه صدور  GS1 در  تنها نماینده رسمی سازمان جهانی 

GS1  یک سازمان بین المللی پیشگام در زمینه طراحی، توسعه و اجرای  و خدمات را بر عهده دارد. سازمان جهانی 

استانداردهای شناسایی کاال، ضبط خودکار داده ها و تبادل الکترونیکی آن ها است. این مرکز گستره وسیعی از خدمات و 

راهکارهای اجرایی را برای بهبود کارایی و شفاف سازی زنجیره های تأمین و تقاضا در سطح جهانی و بخش های مختلف 

صنعتی و تجاری ارائه می دهد. در حال حاضر 114 کشور عضو سازمان جهانی GS1 هستند و در سطح جهان بیش از 2 

کشورهای توسعه  میلیون شرکت از خدمات و راهکارهای GS1  استفاده می کنند. این مرکز با مطالعه موردی تجربیات 

 یافته دنیا و استانداردهای GS1 در حوزه کدینگ و مدیریت زنجیره تأمین، پیشرفت های بین المللی حاصل شده را مورد 

بررسی و تحلیل قرار داده تا کسب وکارها، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کاال از دانش موجود بهره مند شوند و به راحتی 

بتوانند  تجارت خود را با ساز وکارهای جهانی منطبق کنند.

: برخی از خدمات مرکز عبارت است از

)GLN( 3. صدور کد خدمت    4. صدور کد مکان     GTIN 1.صدور ایران کد    2. صدور کد

5. صدور کاتالوگ بین المللی محصول با ساختار GPC   6. ارائه وب سرویس اطالعات کاال و خدمات

gepir.gs1.org 7. سرویس صحه گذاری بارکد     8. استعالم مشخصات بارکدها و صاحبان کسب وکار در سایت بین المللی

همچنین از مهمترین فعالیت های انجام شده این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 	GS1 حرکت از شماره گذاری کاال از نظام سنتی بارکد به سمت کدگذاری بر مبنای استاندارد جهانی

عضوگیری بیش از 90 هزار متقاضی در سیستم کدینگ ملی و بین المللی	 

صدور بیش از 4میلیون کد شناسایی ملی و بین المللی 	 


