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مقدمه

ــت  کارایــی الزم برخــوردار نیســت، ضــروری اســت مدیری ــا رویکردهــای ســنتی از  ــازار ب ــت ب ــه اســتمرار مدیری ک از آنجــا 

کاالهــا بــا ابزارهــای هوشــمند و  بــازار )بــا رویکردهــای تحولــی( به منظــور ایجــاد ثبــات در عرضــه و تقاضــا و قیمــت  

کاالهــا و خدمــات به  گیــرد. وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت در برنامــه تحولــی مدیریــت بــازار  خودتنظیــم مــد نظــر قــرار 

دنبــال مدیریــت هوشــمند بــازار از حلقــه اول یعنــی پیــش از تولیــد و تولیــد تــا حلقــه آخــر یعنــی توزیــع و مصــرف اســت. 

در ایــن راســتا مدیریــت بــازار بــا مداخــات ضــروری و حداقلــی دولــت پیگیــری می شــود و ایــن رویکــرد در اصــاح نظــام 

کنترل هــای پیشــینی و پســینی دنبــال خواهــد شــد. در ایــن ارتبــاط، وزارتخانــه متبــوع بــا برخــورداری  قیمت گــذاری و 

گــذار از مدیریــت بــازار ســنتی بــه نویــن، اســتفاده از ابزارهــای خودتنظیــم و هوشــمند  از برنامه هــای تحولــی بــرای 

ــرار داده اســت.  کار خــود ق ــردن پایش هــا و نظارت هــا را به صــورت جــدی در دســتور  ک

ــر مطالعــه »ســند تحــول نظــام توزیــع  ــی )مبتنــی ب ــروژه عملیات ــازار 17 پ ــرای مدیریــت هوشــمند ب گفتنــی اســت ب

کاالهــای  کاالهــای پایــه )باالدســت و میان دســت(،  کاال« در موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی( در ارتبــاط بــا 

گرفتــه اســت: ح زیــر مــد نظــر قــرار  مصرفــی )پاییــن دســت و نهایــی( و خدمــات بــه شــر

پروژه 1- طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع؛

پروژه 2- تکمیل سامانه جامع تجارت؛

کاال؛ گردش  کردن جریان  گسترش دامنه تحت پوشش و رصدپذیر  پروژه 3- 

کسب وکارهای توزیعی؛ پروژه 4- اعتبارسنجی و رتبه بندی 

کشور؛ پروژه 5- توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک 

کارآمدی خدمات توزیعی عمده؛ پروژه 6- ساماندهی و ارتقای 
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پروژه 7- تکمیل سامانه اطاع رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات؛

پروژه 8- سامانه تحلیل و پیش  بینی قیمت  ها؛

پروژه 9- ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز؛

کسب وکارهای توزیعی در سطح خرده فروشی؛ کارآمدی  پروژه 10- ساماندهی و ارتقاء 

کاالها و خدمات؛ پروژه 11- اصاح سیاست ها و قواعد تنظیم قیمت 

پروژه 12- طراحی استاندارد و ساختار قیمت های نسبی خدمات؛

پروژه 13- استقرار نظام اصاح شده خدمات در بازار؛

ج قیمت تأمین کننده )واردکننده و تولیدکننده( و قیمت واحد؛ پروژه 14- استقرار در

گسترش و تقویت شرکت های بازرسی؛ پروژه 15- 

گسترش، تقویت و اصاح ساختار انجمن  های حمایت از حقوق مصرف  کننده؛ پروژه 16- 

کسب  وکار. پروژه 17- ترویج اخاق 
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کشور 1- اهداف سیاستی از مدیریت بازار در 

ــه حوزه هــا و دســتگاه های مختلفــی در آن نقش آفرینــی می کننــد؛  ک کشــور امــری فرابخشــی اســت  ــازار در  ــت ب مدیری

اســت.  خطیــر  امــر  ایــن  نشــان دهنده  خــود  کشــور  بــازار  تنظیــم  کارگــروه  جلســات  در  اصلــی  دســتگاه   14 حضــور 

کــرد: ح زیــر ارایــه  کشــور را می تــوان به شــر دراین ارتبــاط مهم تریــن اهــداف سیاســتی مدیریــت بــازار در 

حفظ سطح معیشت آحاد جامعه؛	 

کی ها و آشامیدنی ها؛	  کید بر اقام خورا کنترل تورم با تأ

کاالهای اساسی؛	  کید بر  کنترل و نظارت بر بازار با تأ برنامه ریزی تأمین، توزیع، 

کاالها و خدمات؛	  نظارت مؤثر بر قیمت و نحوه عرضه 

کاالرسانی، حمل ونقل، تأمین و توزیع اقام پرمصرف در ایام خاص؛	  برنامه ریزی جهت تسهیل در 

گاهی بخشی افکار عمومی؛	  اطاع رسانی مستمر از اقدامات تنظیم بازاری برای تنویر و آ

کاالهای اساسی؛	  کسب وکار و هماهنگی بین دستگاهی در تأمین  تسهیل فضای 

صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛	 

2- عوامــل مؤثــر بــر بــروز تــورم و حوزه هــای اصلــی در اقدامــات وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت

کــه اشــاره شــد، پیدایــش عــدم تعــادل در حــوزه قیمت هــا و بــروز تــورم از علــل اصلــی مدیریــت بــازار به شــمار  همانطــور 

مــی رود. مهم تریــن علــل اصلــی بــروز تــورم در حوزه هــای تقاضــا، عرضــه و ســاختار را می تــوان در قالــب نمــودار )1( 

کرد. ارایــه 

ــت 	  ــاخص قیم ــی، ش ــای نقدینگ ــدی در متغیره ــش 10 درص ــه ازای افزای ــورم ب ــه ت ک ــد  ــان می ده ــی ها نش بررس

کاالهــای وارداتــی و تولیــد به ترتیــب 5؛ 4.4 و 4.6- درصــد تغییــر می کنــد. 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا مجموعــه ابزارهــای در اختیــار می  توانــد بیشــترین اثــر را از طریــق اقدامــات 	 

در حوزه هــای تولیــد، واردات و به ویــژه ســاختار بــازار داشــته باشــد.

کــه هــم 	  گــذار از شــرایط ســنتی بــه شــرایط نویــن نیازمنــد آن اســت  کنونــی بــرای  مدیریــت بــازار در شــرایط 

بتوانــد ابزارهــای خودتنظیــم در اختیــار سیاســت گذار قــرار دهــد و هــم بتوانــد از ابزارهــای مدیریــت هوشــمند 

کنــد. بیشــتر اســتفاده 
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 5صفحِ                                                                             ّای باسرگاًی  هَسسِ هطالعات ٍ پژٍّش 

 های اصلی در اقداهات ٍسارت صٌعت، هعدى ٍ تجارت ٍ حَسُ بزٍس تَرم بز هؤثزعَاهل  -3

شوار  هدیزیت باسار بِاصلی علل  اس بزٍس تَرمٍ  ّا پیدایش عدم تعادل در حَسُ قیوتّواًطَر کِ اشارُ شد، 
( ارایِ 2تَاى در قالب ًوَدار ) را هیّای تقاضا، عزضِ ٍ ساختار  در حَسُتَرم بزٍس لل اصلی ع تزیي هْن .رٍد هی

 کزد.
 

 عَاهل اصلی در بزٍس تَرم ٍ ایجاد عدم تعادل در باسار(. 2ًوَدار )

 
 .گذارد مي تأثیز ها قیمتسمت عزضه بز  انتظارات است كه هم اس سمت تقاضا و هم اس بز تورم، مؤثزيكي ديگز اس عوامل * 

درصدی در هتغیزّای ًقدیٌگی، شاخص قیوت کاالّای  01اسای افشایش  بِ تَرم دّد کِ ّا ًشاى هی بزرسی -
  کٌد. تغییز هی درصد -4.6ٍ  4.4؛ 5تزتیب  ٍارداتی ٍ تَلید بِ

 اس طزیق اقداهات دربیشتزیي اثز را تَاًد   با هجوَعِ ابشارّای در اختیار هیٍسارت صٌعت، هعدى ٍ تجارت  -
 شتِ باشد.دا ساختار باسارٍیژُ  بِ ٍ ٍاردات، تَلید ّای حَسُ

ابشارهای  ّن بتَاًد ًیاسهٌد آى است کِ ًَیيبِ شزایط  سٌتیاس شزایط  گذاربزای کًٌَی  هدیزیت باسار در شزایط -
 .بیشتز استفادُ کٌد ابشارهای هدیزیت هَشوٌد اس ٍ ّن بتَاًد دّدگذار قزار  در اختیار سیاست خَدتٌظین

 

  

 نقدینگی  تولید

 واردات ساختار بازار

 حوزه های مهم

 اهن هصادیق

 تَرم ٍ علل پیدایش آى 
شکاف تَلید داخل ٍ ًقدیٌگی 
 داخل بِ ٍاردات تأهیيٍابستگی 

 اهن هصادیق

 رصد کاال در سًجیزُهحدٍدیت 
یافتگی هحدٍد ٍاحدّای تَسیعیساسهاى 
ّا در هجَسّای تَسیعیهحدٍیت 

 اهن هصادیق
ًقدیٌگی هاساد بز رشد تَلید 
ّای هالی اًبساطی سیاست 

 اهن هصادیق
تَرم ٍارداتی 
افشایش ًزخ ارس 

 اهن هصادیق
ّای خالی ظزفیت 
ٍاحدّای اقتصاد راکد 

 اهن هصادیق
تَرم حَسُ خدهات 
شکاف قیوت PPI ٍ CPI 
ساختاری باسارّا هحدٍدیت  

*یکیدیگرازعواملمؤثربرتورم،انتظاراتاستکههمازسمتتقاضاوهمازسمتعرضهبرقیمتهاتأثیرمیگذارد.

نمودار )1(. عوامل اصلی در بروز تورم و ایجاد عدم تعادل در بازار

 

رشــد  زمینه ســاز  ارز  خ  نــر تغییــرات  و  )تولیــد(  اقتصــادی  رشــد  بــه  نقدینگــی  رشــد  مــازاد   .1-2
تــورم و  قیمت هــا 

کــه  جــدول )1( میــزان حجــم نقدینگــی و مــازاد رشــد نقدینگــی بــه رشــد اقتصــادی را نشــان می دهــد. همان طــور 

مشــاهده می  شــود عــدم تناســب میــان رشــد تولیــد و رشــد نقدینگــی، زمینه ســاز افزایــش قیمت هــا و تــورم بــوده اســت.

کشور در دهه اخیر جدول )1(. شکاف نقدینگی و تولید در 

رشد نقدینگیحجم نقدینگیسال
)درصد(

رشد اقتصادی
)درصد(

مازاد رشد نقدینگی به
رشد اقتصادی )درصد(

کل تورم 
)درصد(

13914606.930-6.836.830.5

13926395.538.8-1.940.734.7

13937823.822.3319.415.7

13941017330-1.631.611.9

13951253423.212.510.79

13961530022.13.718.39.6

13971882923.1-5.428.526.9

13982472231.3-6.537.834.8

13993476240.63.63736.4

مأخذ:بانکمرکزیومرکزآمارایران.
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 6صفحِ                                                                           هعدى ٍ تجارت  هدیزیت باسار در ٍسارت صٌعت، 

 و تورم ها ساز رشد قیمت زمینهو تغییرات نرخ ارز  )تولید( به رشد اقتصادی نقدینگیمازاد رشد . 3-1
 کِ هشاّدُ طَر ّواىدّد.  رشد ًقدیٌگی بِ رشد اقتصادی را ًشاى هی هاسادهیشاى حجن ًقدیٌگی ٍ ( 1جدٍل )

 ّا ٍ تَرم بَدُ است. ساس افشایش قیوت عدم تٌاسب هیاى رشد تَلید ٍ رشد ًقدیٌگی، سهیٌِشَد   هی
 

 (. شکاف ًقدیٌگی ٍ تَلید در کشَر در دِّ اخیز1جدٍل )

 حجم نقدینگی سال
 رشد نقدینگی

 )درصد(
 رشد اقتصادی

 )درصد(
 مازاد رشد نقدینگی به

 )درصد( رشد اقتصادی
 تورم کل
 )درصد(

1331 9666.4 06 6.6- 06.6 06.3 
1331 6043.3 06.6 1.4- 96.4 09.4 
1333 4630.6 33.0 0 14.9 13.4 
1331 16140 06 1.6- 01.6 11.4 
1331 13309 30.3 13.3 16.4 4 
1331 13066 33.1 0.4 16.0 4.6 
1331 16634 30.1 3.9- 36.3 36.4 
1331 39433 01.0 6.3- 04.6 09.6 
1333 09463 96.6 0.6 04 06.9 

 .مرکز آمار ایرانبانک مرکزی و : هأخذ
 

 

 )درصد( ٍارداتی ٍ تَرم کل(. تغییزات ًزخ ارس، تَرم 0ًوَدار )

 : مرکز آمار ایرانهأخذ
 

بٌابزایي، ضزٍرت دارد تا هدیزیت  ؛شَد هی افشایش ًزخ ارس اس طزیق افشایش تَرم ٍارداتی هٌجز بِ افشایش تَرم
 بزساًد.را بِ حداقل  ایي کاالّاارس ٍ قیوت  ًزخ ارتباط هیاى ،باسار بتَاًد حداقل در هَرد کاالّای داخلی
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0.0

50.0
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200.0

شش ماه اول  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391
1400 

 تورم شاخص قیمت کاالهای وارداتی نرخ تورم رشد نرخ ارز

مأخذ:مرکزآمارایران

کل )درصد( خ ارز، تورم وارداتی و تورم  نمودار )2(. تغییرات نر

خ ارز از طریــق افزایــش تــورم وارداتــی منجــر بــه افزایــش تــورم می شــود؛ بنابرایــن، ضــرورت دارد تــا  افزایــش نــر

ــه حداقــل  کاالهــا را ب خ ارز و قیمــت ایــن  ــر کاالهــای داخلــی، ارتبــاط میــان ن ــد حداقــل در مــورد  ــازار بتوان مدیریــت ب

برســاند.

کل 2-2. سهم باالی خدمات در تورم 
ــکل گیری  ــروه در ش گ ــن  ــهم ای ــش س ــان دهنده افزای ــر نش ــه اخی ــک ده ــورم در ی کل ت ــات از  ــروه خدم گ ــهم  ــی س بررس

ــازار در حــوزه خدمــات را نیــز موردتوجــه قــرار  ــا سیاســت گذار ابزارهــای مدیریــت ب ــورم اســت؛ بنابرایــن، الزم اســت ت ت

دهــد.

کاالیی از تورم سال 1400 گروه های  نمودار )3(. سهم 
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کل )1390-1400( کاال و خدمت از تورم  جدول )2(. سهم تورم 

کلسال کاالتورم  گروه خدمتگروه 

139010057/942/1

139110065/634/4

139210061/838/2

139310038/761/3

139410035/264/8

139510051/049/0

139610066/933/1

139710050/949/1

139810050/949/1

140010050/949/1 )تا شهریور(

مأخذ:مرکزآمارایران.

کاالیــی در ســال جــاری  کی هــا و آشــامیدنی ها بیشــترین ســهم را در افزایــش تــورم  کــه تــورم خورا شــایان ذکر اســت 

کشــور داشــته اســت. در 

2-3. شکاف بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده
کــه در  کشــور نشــان می دهــد  مطابــق نمــودار )4(، شــکاف میــان شــاخص قیمــت تولیدکننــده و مصرف کننــده در 

کنترل شــده اســت. ســالیان اخیــر قیمــت عمدتــًا در بــازار مصــرف 
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 7صفحِ                                                                             ّای باشزگاًی  هَسسِ هطالعات ٍ پژٍّش 

 سهم باالی خدمات در تورم کل .3-2
تَزم  شکلگیسیدٌّدُ افصایش سْن ایي گسٍُ دز  خدهات اش کل تَزم دز یک دِّ اخیس ًشاىگسٍُ بسزسی سْن 

 قساز دّد. هَزدتَجًِیص زا  خدهاتدز حَشُ هدیسیت باشاز ابصازّای  گراز سیاست بٌابسایي، الشم است تا ؛است
 

 0411اش تَزم سال  ّای کاالیی سْن گسٍُ(. 4ًوَداز )

 

 (0931-0411سْن تَزم کاال ٍ خدهت اش تَزم کل )(. 2جدٍل )
گسٍُ  تَزم کلسال

 کاال
 گسٍُ خدهت

    
    
    
    
    
    
    
    
    

     )تا شْسیَز( 0411
 .مرکز آمار ایران: هأخر

افصایش تَزم کاالیی دز سال جازی دز  بیشتسیي سْن زا دزّا  ّا ٍ آشاهیدًی تَزم خَزاکی است کِ ذکس شایاى
 است. داشتِکشَز 

 کننده مصرفشکاف بین شاخص قیمت تولیدکننده و . 3-3
دّد کِ دز سالیاى  کٌٌدُ دز کشَز ًشاى هی شکاف هیاى شاخص قیوت تَلیدکٌٌدُ ٍ هصسف(، 5)هطابق ًوَداز 

 است. شدُ کٌتسلاخیس قیوت عودتاً دز باشاز هصسف 
 

 تَلیدکٌٌدُ ٍکٌٌدُ  شکاف هیاى شاخص بْای هصسف(. 5ًوَداز )

 
 .: مرکز آمار ایرانهأخر

 

خوراکیها و 
32 ;آشامیدنیها  

 
[CATEGORY 

NAME]; [VALUE] 

11 ;حمل و نقل  

30 ;سایر زیرگروهها  

  

 

 

 
 

  
 

 

 

 





















1 3 9 5 1 3 9 6 1 3 9 7 1 3 9 8 1 3 9 ر  9 ا ه 1ب 4 0 0 

PPI - شاخص بهای تولیدکننده CPI - شاخص بهای مصرف کننده 

مأخذ:مرکزآمارایران.

نمودار )4(. شکاف میان شاخص بهای مصرف کننده و تولیدکننده

 

بــا توجــه بــه افزایــش شــکاف میــان شــاخص قیمــت تولیدکننــده و مصرف کننــده ضــرورت توجــه بیشــتر بــه مدیریــت 

کل زنجیــره تأمیــن وجــود دارد. بــازار در 

کاهــش تولیــد و افزایــش هزینــه واردات، وزارت  بــا توجــه بــه مؤلفه هــای مؤثــر بــر تــورم شــامل رشــد نقدینگــی، 

کــه اهــم ایــن مــوارد  صنعــت، معــدن و تجــارت می توانــد در حیطــه وظایــف خــود برخــی از اقدامــات را بــه انجــام رســاند 

در جــدول )3( ارایــه شــده اســت.

کنترل تورم جدول )3(. برنامه های وزارت صنعت،  معدن و تجارت برای 

ح/ شر
وارداتتولیدنقدینگیحوزه

ت، 
نع

 ص
ت

زار
ت و

اما
قد

ا
ت

جار
و ت

ن 
عد

م

ظرفیــت  بــا  یــا  کــد  را کســب وکارهای  فعال ســازی   -1
پائیــن عملیاتــی 

اولویت اجرا:
موردنیــاز  کاالهــای  عرضه کننــده  -کســب وکارهای 

خانوارهــا؛
کسب وکارهای مولد اشتغال باالتر  -

2- پروژه تأمین مالی زنجیره ای

1- حداقــل ســازی تأثیرپذیــری ســازوکار تعییــن قیمت هــای داخلــی 
کاال و ارز از قیمت هــای جهانــی 

خ ارز مبنای محاسبه تعرفه 2- اصاح مدیریت شده نر
3- افزایش درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات

کاذب ارز با بهره مندی از صندوق های ارزی کاهش تقاضای   -4
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3. ساختار بازار

کمــک ایــن خصوصیــات می تــوان رابطــه اجــزای بــازاری را  ســاختار بــازار، معــرف خصوصیــات ســازمانی بــازار اســت و بــه 

کاالهــا و شــرایط ورود بازیگران  کــرد. از ایــن جملــه می تــوان بــه درجــه تمرکــز خریــداران و فروشــندگان، تفاوت  مشــخص 

ــای  ــی  محدودیت ه ــور بررس ــت. به منظ ــذار اس ــا اثرگ ــت در بازاره ــت  و رقاب ــر قیم ــه ب ک ــرد  ک ــاره  ــف اش ــطوح مختل در س

کیــد بــر حوزه هــای تحــت مدیریــت وزارت صمــت( ابتــدا اجــزای بــازاری را می تــوان در قالــب  ســاختاری در بــازار )بــا تأ

کــرد. نمــودار )5( ارایــه 

 

 9صفحٍ                                                                             َای باصسگاوی  مًسسٍ مطالؼات ي پژيَص 

 ساختار بازار .4

سا  یتًان سابطٍ اجضای باصاس ي بٍ ومه ايه خصًصيات می استساختاس باصاس، مؼشف خصًصيات ساصماوی باصاس 
باصيگشان  يسيدضشايط َا ي تفايت واال، فشيضىذگانخشيذاسان ي دسجٍ تمشوض تًان بٍ  اص ايه جملٍ میوشد. مطخص 

َای  محذيديت  مىظًس بشسسی بٍ. اثشگزاس است َاي سلابت دس باصاس  ليمتوشد وٍ بش اضاسٌ دس سطًح مختلف 
ومًداس تًان دس لالب  سی سا میااجضای باص ابتذا (صمتمذيشيت يصاست َای تحت  بش حًصٌ تأويذساختاسی دس باصاس )با 

 ( اسايٍ وشد.6)
 

 ساختاس باصاس اص مىظش وًع واال ي خذمات (.6)ومًداس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های بازرگانی. موسسه مطالعات و پژوهش: مأخز

دست ي وُايی( ي  دست(، واالَای مصشفی )پاييه واالَای پايٍ )باالدست ي ميانسٍ باصاس ضامل  (،6) بش اساس ومًداس
َايی سا  َش سٍ سطح بشوامٍيصاست صىؼت، مؼذن ي تجاست بشای مذيشيت باصاس يجًد داسد ي بش ايه اساس خذمات 

 مذ وظش لشاس دادٌ است.
 

 در بازارهای ساختاری  اهم محدودیت. 4-1
 اسايٍ وشد.ريل تًان بٍ ضشح جذيل  سا می( 6باصاس دس سطًح مختلف مطابك با ومًداس )َای ساختاسی  محذيديت

 َای مىتخب َای ساختاسی دس باصاس محذيديت (.4جذيل )

 کاالهای پایه حوزه
 دست( )باال/پایین

 مصرفیکاالهای 
 خدمات (و نهایی دست )پایین

 ها محدودیت

  ليمتی ي چىذ يجًد ساوت
 ليمتی بًدن

  ػذم تىاسب ليمت با
 َای يالؼی ليمت

 اص وًساوات  تأثيشپزيشی
 ليمت جُاوی ي اسص

  ػذم تًصيغ ػادالوٍ سًد دس

  ٌتا مصشف تأميهمحذيديت دس سصذ صوجيش 
 وظاست ي ضىاياتسساوی اطالعساماوٍ  ومص ، 
 َای حمايت اص حمًق  محذيديت اوجمه

 استيفای حمًق آوانوىىذگان دس   مصشف
 َای باصسسی مؼذيد  ضشوت 
 ٍبىذی   محذيديت دس اػتباسسىجی ي ستب

 يواسَا وسب

  ضؼف دس وظام استاوذاسد
 دس حًصٌ خذمات

   محذيديت دس وظام
 گزاسی خذمات ليمت

 

 گاز 
  آهنسنگ

 آب 
... 

 بورس کاال
 تأمینمدیریت زنجیره 

 پروپیلنپلی
 ورق 

 الکتروموتور
....  

  يواسوسبباصاسگاٌ خذمات 

  دستیپاييه ميان دستی) باالدستی

  فشيضیخشدٌضبىٍ 

باصاسگاٌ خذمات 
 خاوًاس

واالَای وُايی 
 

خذمات خاوًاس 
 

 غزا
 پًضان 
 مسىه 

 

 خذمات سالمت 
 خذمات آمًصش

  يوملحملخذمات 
 

 استباطات  يوملحمل دستمضد مالی  تأميه

واالَا
ی پايٍ 

 
خذمات

 
 

وسب
يواس

 

مأخذ:موسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانی.

کاال و خدمات نمودار )5(. ساختار بازار از منظر نوع 

کاالهــای مصرفــی )پایین دســت  کاالهــای پایــه )باالدســت و میان دســت(،  بــر اســاس نمــودار )5(، ســه بــازار شــامل 

و نهایــی( و خدمــات وجــود دارد و بــر ایــن اســاس وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای مدیریــت بــازار هــر ســه ســطح 

برنامه هایــی را مــد نظــر قــرار داده اســت.

3-1. اهم محدودیت های ساختاری در بازار
کرد. ح جدول ذیل ارایه  محدودیت های ساختاری بازار در سطوح مختلف مطابق با نمودار )5( را می توان به شر
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جدول )4(. محدودیت های ساختاری در بازار های منتخب

خدماتکاالهای مصرفی )پایین دست و نهایی(کاالهای پایه )باال/پایین دست(حوزه

محدودیت ها

- وجود رانت قیمتی و چند قیمتی بودن
- عدم تناسب قیمت با قیمت های واقعی

- تأثیرپذیری از نوسانات قیمت جهانی و ارز
- عدم توزیع عادالنه سود در زنجیره تأمین

- محدودیت در رصد زنجیره تأمین تا مصرف
- نقص سامانه اطاع رسانی، نظارت و شکایات

- محدودیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف  کنندگان در استیفای حقوق آنان
- شرکت  های بازرسی معدود

کسب وکارها - محدودیت در اعتبارسنجی و رتبه  بندی 

- ضعف در نظام استاندارد در 
حوزه خدمات

-  محدودیت در نظام 
قیمت گذاری خدمات

مأخذ:موسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانی.

4. چارچوب اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت بازار

گــذار از رویکــرد ســنتی بــه مــدرن، چارچــوب  بــا هــدف مدیریــت بــازار هوشــمند،  ارایــه ابزارهــای خودتنظیــم و درنهایــت 

کاالهــای مصرفــی و خدمــات ارایــه شــده  کاالهــای پایــه،  اقدامــات وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت در ســه ســطح 

ــازار  ــذار از مدیریــت ب گ ــرای  ــازار و ســازوکارها ب اســت. همچنیــن اهــم رویکردهــای مــورد نیــاز در مدیریــت هوشــمند ب

ســنتی بــه مــدرن نیــز ارایــه شــده اســت.

 01صفحٍ                                                                           معدن ي تجارت  مدیزیت باسار در يسارت صىعت، 

  تأمیهسوجیزٌ 
 .بازرگانی های پژوهشموسسه مطالعات و : مأخذ

 بازاريزارت صىعت، معدن ي تجارت در مدیریت چارچًب اقدامات . 5
چًب رچاسىتی بٍ مدرن، گذار اس ريیکزد  دروُایتي  خًدتىظیمارایٍ ابشارَای   ،با َدف مدیزیت باسار ًَشمىد

 معدن ي تجارت در سٍ سطح کاالَای پایٍ، کاالَای مصزفی ي خدمات ارایٍ شدٌ است.  اقدامات يسارت صىعت،
کارَا بزای گذار اس مدیزیت باسار سىتی بٍ يدر مدیزیت ًَشمىد باسار ي ساس ی مًرد ویاسريیکزدَااَم َمچىیه 

 ارایٍ شدٌ است.ویش مدرن 
 

 معدن ي تجارت در مدیزیت ًَشمىد باسار  يسارت صىعت،اقدامات کلی چارچًب (. 7ومًدار )

 .های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش: مأخذ

 مىد باسار ویاسمىد ابشارَای وًیه در رصد يبزای مدیزیت ًَش ًردویاسمشًد ساسيکارَای  کٍ مشاَدٌ می طًر َمان
ساختار کلی  ي َمچىیه اعتبارسىجی فعاالن اقتصادی است.َا  ساسی قیمت ، شفافپایش ي وظارت بز باسار

 َای مدیزیت باسار در ومًدار سیز ارایٍ شدٌ است.  پزيصٌ
 مدیزیت باساربٍ مىظًر صىعت، معدن ي تجارت وقشٍ اقدامات يسارت (. 8ومًدار )

 
 
 
 
 
 
 

 استقرار بازار خدمات بازرگاوی

 َای مدیریت بازار در يزارت صىعت، معدن ي تجارت )برای َمٍ سطًح بازاری(سایر پريژٌ

 خدمات مصرفی کاالَای پایٍ کاالَای

دستًرالعمل مدیریت بازار کاالَای 
 مبادلٍ در بًرس کاالقابل

 ساماوٍ جامع تجارت -

 احدي کىىدٌ ي قیمتدرج قیمت تأمیه -

مأخذ:موسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانی.

کلی اقدامات وزارت صنعت،  معدن و تجارت در مدیریت هوشمند بازار نمودار )6(. چارچوب 
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کــه مشــاهده می شــود ســازوکارهای موردنیــاز بــرای مدیریــت هوشــمند بــازار نیازمنــد ابزارهــای نویــن  همان طــور 

در رصــد و پایــش و نظــارت بــر بــازار، شفاف ســازی قیمت هــا و همچنیــن اعتبارســنجی فعــاالن اقتصــادی اســت. 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر ارای ــودار زی ــازار در نم ــت ب ــای مدیری ــی پروژه ه کل ــاختار  س

 01صفحٍ                                                                           معدن ي تجارت  مدیزیت باسار در يسارت صىعت، 

  تأمیهسوجیزٌ 
 .بازرگانی های پژوهشموسسه مطالعات و : مأخذ

 بازاريزارت صىعت، معدن ي تجارت در مدیریت چارچًب اقدامات . 5
چًب رچاسىتی بٍ مدرن، گذار اس ريیکزد  دروُایتي  خًدتىظیمارایٍ ابشارَای   ،با َدف مدیزیت باسار ًَشمىد

 معدن ي تجارت در سٍ سطح کاالَای پایٍ، کاالَای مصزفی ي خدمات ارایٍ شدٌ است.  اقدامات يسارت صىعت،
کارَا بزای گذار اس مدیزیت باسار سىتی بٍ يدر مدیزیت ًَشمىد باسار ي ساس ی مًرد ویاسريیکزدَااَم َمچىیه 

 ارایٍ شدٌ است.ویش مدرن 
 

 معدن ي تجارت در مدیزیت ًَشمىد باسار  يسارت صىعت،اقدامات کلی چارچًب (. 7ومًدار )

 .های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش: مأخذ

 مىد باسار ویاسمىد ابشارَای وًیه در رصد يبزای مدیزیت ًَش ًردویاسمشًد ساسيکارَای  کٍ مشاَدٌ می طًر َمان
ساختار کلی  ي َمچىیه اعتبارسىجی فعاالن اقتصادی است.َا  ساسی قیمت ، شفافپایش ي وظارت بز باسار

 َای مدیزیت باسار در ومًدار سیز ارایٍ شدٌ است.  پزيصٌ
 مدیزیت باساربٍ مىظًر صىعت، معدن ي تجارت وقشٍ اقدامات يسارت (. 8ومًدار )

 
 
 
 
 
 
 

 استقرار بازار خدمات بازرگاوی

 َای مدیریت بازار در يزارت صىعت، معدن ي تجارت )برای َمٍ سطًح بازاری(سایر پريژٌ

 خدمات مصرفی کاالَای پایٍ کاالَای

دستًرالعمل مدیریت بازار کاالَای 
 مبادلٍ در بًرس کاالقابل

 ساماوٍ جامع تجارت -

 احدي کىىدٌ ي قیمتدرج قیمت تأمیه -

نمودار )7(. نقشه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت بازار

جدول )5(. زمانبندی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت بازار

زمان بندی اقدام ساختار بازار/ پروژه

آذر 1400 کامل معامات فلزات، پتروشیمی سازکار 

کاالهای پایه بازار 
- کشاورزی کامل معامات محصوالت  سازکار 

بهمن 1400 اعمال عوارض صادراتی 

فروردین 1401 اعمال مالیات  های تنظیمی

پایان آذر1400 محصــوالت ســلولزی، شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی، انــواع نوشــیدنی، روغــن موتــور، 
الســتیک و لــوازم خانگــی

کاالهای مصرفی بازار 

ج قیمت تولیدکننده/ )در
اجرای ضرایب افزوده 

بازرگانی(

پایان دی 1400 کلوچه و ... کیک،  کمپوت ها، دمنوش ها،  کنسروها،  غات، حبوبات، ادویه جات، 

پایان بهمن 1400 کاالها ک و سایر  لبنیات، مواد پروتئینی، لوازم التحریر، پوشا

15 آذر 1400
غ  کــی، مــر کامــل بچــه(، شــوینده بهداشــتی، روغــن خورا محصــوالت ســلولزی )پوشــک 
غ، قنــد و شــکر، فــوالد، پتروشــیمی ـ ســیمان، لــوازم خانگــی، روغــن موتــور ـ  ـ تخــم مــر

ــتیک  الس
کاالهای مصرفی بازار 

)سامانه جامع تجارت
کاال کردن  رصدپذیر 

کاال( کنترل موجودی 
15 دی 1400 کارونی کاغذی و ما غات، حبوبات، مواد پروتینی، لبنیات، نوشیدنی ها، دستمال 

اسفند 1400 کاالها میوه و صیفی جات و سایر 

شهریور 1401
استقرار ساختار قیمت نسبی خدمات

)اصــاح نظــام ارزشــگذاری خدمــات در قالــب »نظــام قیمت  هــای نســبی« برحســب 
ضریبــی از خدمــت پایــه در هــر رشــته خدمــت(

بازار خدمات
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5. پروژه های مدیریت بازار

جدول )6(. عناوین پروژه های وزارت صنعت،  معدن و تجارت در مدیریت بازار

زمان بندی عنوان پروژه ردیف

از مهر 1400 تا پایان سال 1400 1 طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع

تا پایان سال 1400 تکمیل سامانه جامع تجارت 2

تا پایان سال 1400 کاال گردش  کردن جریان  گسترش دامنه تحت پوشش و رصد پذیر  3

از مهر 1400 تا پایان شهریور سال 1401 کسب وکارهای توزیعی اعتبارسنجی و رتبه بندی  4

از مهر 1400 تا پایان تیرماه 1401 کشور توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک  5

از مهر 1400 تا پایان سال 1400 کارآمدی خدمات توزیعی عمده ساماندهی و ارتقای  6

از مهر 1400 تا پایان اردیبهشت سال 1401 تکمیل سامانه اطاع  رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات 7

از مهر 1400 تا پایان اردیبهشت سال 1401 سامانه تحلیل و پیش  بینی قیمت  ها 8

- ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز 9

از مهر 1400 تا پایان مرداد سال 1401 کسب وکارهای توزیعی در سطح خرده فروشی کارآمدی  ساماندهی و ارتقاء  10

از مهر 1400 تا پایان خرداد سال 1401 کاالها و خدمات اصاح سیاست ها و قواعد تنظیم قیمت  11

از مهرماه تا پایان اسفند 1400 طراحی استاندارد و ساختار قیمت های نسبی خدمات 12

از مهر 1400 تا پایان خرداد سال 1401 استقرار نظام اصاح شده خدمات در بازار 13

از مهر 1400 تا فروردین سال 1401 ج قیمت تأمین کننده )واردکننده و تولیدکننده( و قیمت واحد استقرار در 14

از مهرماه تا پایان اسفند 1400 گسترش و تقویت شرکت های بازرسی 15

از مهرماه تا پایان اسفند 1400 گسترش، تقویت و اصاح ساختار انجمن  های حمایت از حقوق مصرف  کننده 16

از مهر 1400 تا پایان سال 1401 کسب  وکار ترویج اخاق  17

مأخذ:سندتحولنظامتوزیعکاالدرایران.
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ح پروژه های مدیریت بازار  6. شر

6-1. طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع
یکــی از راهکارهــای ارتقــاء خدمــات بازرگانــی در شــبکه توزیــع، بهبــود دسترســی فعالیــن ایــن شــبکه بــه عرضه  کننــدگان 

کــه مشــخصًا بــر تأمیــن  کســب وکار، یکــی از مصادیــق ایــن امــر هســتند  خدمــات بازرگانــی اســت. ســکوهای خدمــات 

کــه  کســب وکارها بــه انــواع خدمــات متمرکــز هســتند. اهمیــت ایــن بازارهــا در حــوزه خدمــات به قــدری اســت  نیــاز 

بــه اعتقــاد ســازمان آنکتــاد، نقــش مؤثــری را در تســهیل تجــارت خدمــات حتــی در ســطح بین المللــی ایفــا نمــوده 

کمتریــن هزینــه فراهــم می آورنــد. لــذا  و امــکان دسترســی ارائه دهنــدگان انــواع خدمــات را بــه بازارهــای جهانــی بــا 

کــه وجــود چنیــن بازارهایــی در ســطح داخلــی نیــز می توانــد بســیار راهگشــا باشــد.  می تــوان چنیــن نتیجه گیــری نمــود 

گســترش بازارهــای  کمــک بــه راه انــدازی و  بــر ایــن اســاس در پــروژه حاضــر، انجــام مطالعــات و اقدامــات الزم به منظــور 

خدمــات بازرگانــی بــرای فعالیــن شــبکه توزیــع و در صــورت امــکان تعمیــم آن بــه ســایر اعضــای زنجیــره ارزش، به عنــوان 

راهــکاری بــرای بهبــود دسترســی آن هــا بــه ایــن خدمــات مدنظــر اســت. 

6-2. تکمیل سامانه جامع تجارت
کنترل موجودی انبار میسر خواهد شد.  کاال در طول زنجیره و   با تکمیل این پروژه امکان رصدپذیرکردن 

کاال و ارز بــا موضــوع ایجــاد و  ســامانه جامــع تجــارت در راســتای تحقــق مــواد 5 و 6 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

راه انــدازی ســامانه های الکترونیکــی و هوشــمند جدیــد موردنیــاز جهــت نظــارت بــر فرآینــد واردات، صــادرات، حمــل، 

کاالی اساســی و نهاده  هــای دامــی تبصــره 4 الحاقــی مــاده 18  کاال و بــا عنایــت بــه دســتورالعمل  نگهــداری و مبادلــه 

کاال از دو  کاال و ارز و مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار، توســعه یافته اســت. در زنجیــره تجــاری،  قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

مســیر واردات و تولیــد وارد می  شــود و در طــول زنجیــره، خریــد و فــروش شــده و در انتهــا از طریــق مصــرف یــا صــادرات 

کاال )واردات، تولیــد، موجــودی اولیــه و ...( توســط  ج می  شــود. در حــال حاضــر ثبــت ورود  از زنجیــره تجــاری خــار

کاال، از انبارهــای موجــود در ســامانه جامــع انبارهــا قابــل  کاربــران ســامانه تجــارت صــورت می  گیــرد و محــل نگهــداری 

ــه  ــد. اســناد فــروش ثبت شــده، ب ــه شــخص بعــدی می  نمای کاال ب ــه فــروش  ــر اقــدام ب کارب انتخــاب می  باشــد. ســپس 

کاربــر اقــدام  خریــدار نمایــش داده می  شــود و امــکان تائیــد یــا عــدم تائیــد اســناد توســط خریــدار وجــود دارد. درنهایــت، 

کاال از  ــرده و  ک ــه مصرف کننــده نهایــی  کاال ب ــا تحویــل  ــد و ی کاال در تولیــد محصــول جدی ــه ثبــت صــادرات، مصــرف  ب

ج می  شــود. الــزام اجرایــی جهــت ثبــت اطاعــات در ســامانه، تخصیــص ارز بــه واردکننــدگان و  زنجیــره تجــاری خــار

تخصیــص ســهمیه مــواد اولیــه بــه تولیدکننــدگان می  باشــد. عوامــل زنجیــره نیــز متناســب بــا عملکــرد در ســامانه جامــع 

کاال خواهنــد داشــت.  تجــارت امــکان دریافــت 
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کاال گردش  کردن جریان  گسترش دامنه تحت پوشش و رصدپذیر   .3-6
کشــور، نظــارت سیســتمی  کاالی اساســی در ســطح  کنتــرل موجــودی  اهــداف ایــن پــروژه فراهــم نمــودن امــکان رصــد و 

کاال، بهبــود، تســهیل و شفاف  ســازی فعالیــت عاملیــن تجــاری،  گران  فروشــی، احتــکار و قاچــاق  جهــت جلوگیــری از 

اطاعــات  و  اســناد  یکپارچه ســازی،  تجــاری،  فعالیــن  رتبه بنــدی عادالنــه  و  اعتبارســنجی  امــکان  نمــودن  فراهــم 

کاالیــی مختلــف اســت. بااین وجــود و بــا موفقیــت  گروه هــای  حاصــل از فعالیت  هــای تجــاری بیــن دســتگاهی و ... در 

کاالهــای مهــم مــورد نظــر اســت  نســبی ایــن اقدامــات و در جهــت جلوگیــری از ایجــاد اختــال در زنجیــره تأمیــن ســایر 

بــا انجــام بررســی های میدانــی و فراهــم ســاختن شــرایط و الزامــات موردنیــاز موضــوع رصــد و زنجیــره تأمیــن تکمیــل و 

کاالهــای بیشــتری نیــز تســری یافتــه و ســطح شــفافیت در ایــن زنجیــره بــه مقــدار قابل قبــول افزایــش یابــد.  بــه 

کشور کسب وکارهای توزیعی  6-4. اعتبارسنجی و رتبه بندی 
گســتره وســیع و تعــدد بازیگــران و  کلیــه بازیگــران در بخــش توزیــع بــه دلیــل  کــه اعتبارســنجی و رتبه  بنــدی  ازآنجا

ــاز اول ایــن پــروژه  ــاه و در ف کوت کوچک مقیــاس ســنتی و مــدرن فعــال، در یــک زمــان  کســب وکارهای بزرگ مقیــاس و 

کســب وکارهای توزیعــی  میســر نمی  باشــد؛ لــذا، ایــن پــروژه تاشــی جهــت معرفــی ســازوکار اعتبارســنجی و رتبه  بنــدی 

ــه  ک ــت  ــور اس کش ــی  ــش توزیع ــب وکارهای بخ کس ــدی  ــنجی و رتبه  بن ــیر اعتبارس ــدام در مس ــن اق ــوان اولی ــدرن به عن م

کامــل ایــن  کشــور نیــز تســری خواهــد یافــت. بدیــن ترتیــب، بــا اجــرای  در فازهــای بعــدی بــه ســایر بخش هــای توزیعــی 

کســب وکارها و تدویــن معیارهــا و شــاخص  های الزم  پــروژه و مشــخص نمــودن نقشــه راه در ارزیابــی عملکــرد ایــن 

کســب وکارهای  کیفیــت عملکــرد در اهــداف و ســازوکارهای  بــرای اندازه  گیــری عملکــرد آن هــا، عــاوه بــر تعمیــق نظــام 

کشــور نیــز محقــق شــود.  کان بخــش توزیــع  بخــش توزیعــی مــدرن، انتظــار مــی رود تــا اهــداف 

کشور 6-5. توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک 
ازآنجایی کــه یکــی از رویکردهــای اساســی و مبنــای توســعه لجســتیک ایجــاد بســترهای الزم به منظــور بهبــود عملکــرد 

کشــور بــوده و بــا عنایــت بــه اینکــه یکــی از وظایــف ذاتــی وزارت صنعــت، معــدن و  بخــش تولیــد، تجــارت و نظــام توزیــع 

کنــش زمانــی و مکانــی  تجــارت هدایــت و جهت دهــی بــه واحدهــای تولیــدی، تجــاری و توزیعــی به منظــور اصــاح پرا

کشــور از  ایــن بخــش از اقتصــاد می باشــد و از ســوی دیگــر شــناخت از بازارهــای مصــرف و نحــوه توزیــع جمعیتــی 

ــر همیــن اســاس ضــروری اســت توســعه لجســتیک و انجــام آمایش  هــای الزم در  رســالت های ایــن وزارتخانــه اســت ب

گیــرد. طبیعــی  راســتای رفــع نیازمنــدی و استانداردســازی ها بــا محوریــت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت شــکل 

گام اساســی برداشــته شــود.  اســت در ایــن راســتا به منظــور رفــع تعارضــات و یکپارچه ســازی رویکردهــا الزم اســت ســه 
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کلیــه ذی نفعــان دولتــی و بخــش  گام اول ایجــاد نهادهــا و ســاختارهای الزم جهــت ســازماندهی و ســاماندهی  در 

گام دوم بررســی وضعیــت موجــود و تعییــن جانمایی هــای الزم در ســطح ملــی و طراحــی  خصوصــی صــورت پذیــرد. در 

سیاســت ها و برنامه  هــای توســعه، تکمیــل و ایجــاد نیازمندی  هــای لجســتیکی برمبنــای اســتانداردهای معیــن انجــام 

گام ســوم پیاده ســازی و تقســیم وظایــف هــر دســتگاه و پیگیری هــای الزم به منظــور توســعه  می شــود. درنهایــت در 

گام اول طراحی شــده و تــاش  کشــور موردتوجــه خواهــد بــود. مع الوصــف ایــن پــروژه فقــط در محــدوده  لجســتیک 

کارگروه  هــای الزم  می کنــد تــا درنهایــت مصوبــه الزم از هیــات وزیــران و دســتورالعمل  های موردنیــاز تهیــه و بــا تشــکیل 

گــردد. بســترهای ایجــاد هماهنگــی و انســجام درون و بــرون دســتگاهی فراهــم 

کارآمدی خدمات توزیعی عمده 6-6. ساماندهی و ارتقای 
کنــون  کــه هم ا صنــوف عمده فروشــی و شــرکت های پخــش و شــرکت های لجســتیکی عمده تریــن فعالینــی هســتند 

کشــور در حــوزه خدمــات توزیعــی در حــال فعالیــت هســتند. از دالیــل اصلــی عــدم شــکل گیری و توســعه ایــن  در 

کشــور علی رغــم نیــاز مبــرم بدان هــا را می تــوان رســمیت نیافتــن شــرکت های لجســتیکی در  شــرکت های تخصصــی در 

کــه نســبت  کنتــرل آن شــرکت ها برشــمرد  کشــور و نبــود متولــی مشــخص و مرجــع قانونــی تعریف شــده  بــرای راهبــری و 

بــه صــدور مجوزهــا، اعمــال ماحظــات قانونــی موردنیــاز و نیــز نظــارت بــر حســن فعالیت هــای آن هــا مســئول باشــد. 

لــذا هــدف ایــن پــروژه تدویــن ضوابطــی جهــت توســعه و نوین ســازی شــبکه های توزیعــی عمــده و حرکــت بــه ســمت 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــره ای عمده فروش ــگاه های زنجی ــتیکی و فروش ــرکت های لجس ــاد ش ایج

6-7. تکمیل سامانه اطالع رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات
کارشناســی قیمــت  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در راســتای انجــام وظایــف خــود، نســبت بــه 

کاالهــای مشــمول قیمت گــذاری اقــدام و پــس از تصویــب توســط مراجــع قانونــی، قیمــت مصــوب را از طریــق ســامانه 

کاال و خدمــات در اختیــار افــراد جامعــه قــرار می دهــد؛ امــا در حــال حاضــر ســامانه موردنظــر در  اطاع رســانی قیمــت 

شــرایط مطلــوب قــرار نــدارد و خدمات دهــی آن مطابــق بــا نیازمندی هــای ایــن حــوزه طراحــی نشــده اســت. تکمیــل 

ســامانه بــر اســاس مخاطبــان و ذی نفعــان پــروژه بــا هــدف شــفافیت اطاع رســانی قیمــت و قابلیــت اطاع رســانی 

قیمــت تثبیتــی، شــرکتی و رقابتــی بــه مصرف  کننــدگان بــر اســاس برندهــای پرمصــرف و ســهم زنجیره هــای توزیــع 

کارشناســان مرتبــط در ســطوح  گزارشــات متنــوع بــرای تصمیــم ســازان، مدیــران و  انجــام خواهــد شــد. در ایــن ســامانه 

ــود.  مختلــف قابل دســترس خواهــد ب
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6-8. سامانه تحلیل و پیش بینی قیمت
ــی  کاالهــای اساســی و ضــروری پرمصــرف جامعــه را از لحــاظ مؤلفه هــای اصل ــازار  ــد ب ــه بتوان ک ــدازی ســامانه ای  راه ان

ــی  ــه و راهکارمحــور از وضعیــت آت ــرار داده و تحلیلــی پیــش بینان ــری ق کاال مــورد شناســایی دقیق ت ــا قیمــت  مرتبــط ب

کــه ایــن ســامانه عــاوه بــر درک عمیق تــر بــازار، بــا نشــان دادن تصویــری  ترســیم نمایــد، ضــروری بــه نظــر می رســد؛ چرا

کمیــت )سیاســت گذار(  ــرای حا کاالهــا، امــکان برنامه ریــزی و تصمیم گیــری مناســب را ب ــازار  ــی ب از وضعــت فعلــی و آت

ــا در اختیــار  ــه ب ک ــوده  کمیــت ب ــروژه در وهلــه اول حا ــذا ذینفــع اصلــی ایــن پ ــد. ل و فعالیــن اقتصــادی فراهــم می نمای

گزارشــات هفتگــی شــامل تحلیــل، پیش بینــی قیمت هــا و راهکارهــای پیشــگیرانه از طریــق دسترســی خــاص  داشــتن 

)محرمانــه(، نســبت بــه اتخــاذ سیاســت های پیش بینانــه و آینده نگــر بــا هــدف اصلــی ایجــاد تعــادل پایــدار در بــازار 

به ویــژه در حــوزه قیمتــی اقــدام می نمایــد. فعــاالن اقتصــادی اعــم از تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و تشــکل های 

گزارشــات تحلیلــی  کــه بتواننــد بــا اخــذ  گرفــت  مربوطــه را می تــوان به عنــوان دومیــن ذینفــع اصلــی ایــن پــروژه در نظــر 

کســب وکار خــود  ماهانــه از ســامانه و اطــاع از وضعیــت قیمت هــای داخلــی و جهانــی، ارزیابــی بهتــری از محیــط 

ــند. ــته باش ــب تری داش ــزی مناس ــد و برنامه ری ــل نماین حاص

6-9. ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز
بــه  اصنــاف  حــوزه  در  به خصــوص  کشــور  اقتصــادی  نظــام  در  مشــکات  مهم  تریــن  از  یکــی  اخیــر  ســال های  طــی 

کــه تحــت  کــه بــدون دریافــت مجــوز الزم  حضــور و فعالیــت تعــداد زیــادی از واحدهــای صنفــی مربــوط می شــود 

کســب شــناخته می شــود، در حــال فعالیــت می باشــند. فعالیــت واحدهــای صنفــی بــدون پروانــه نظیــر  عنــوان پروانــه 

ــه تولیــد و توزیــع اســتاندارد  ــدون مجــوز، مشــکاتی را در زمینه هــای مختلــف ازجمل تمامــی واحدهــای اقتصــادی ب

ــر  ــان، همچنیــن نظــارت ب ــه حقــوق اساســی مصرف کننــدگان و رضایتمنــدی آن کاالهــا و خدمــات، توجــه ب ــی  و اصول

کــه بــه ارائــه راهکارهــا یــا  کــرده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت  عملکــرد واحدهــای صنفــی و اصنــاف ایجــاد 

کاهــش ایــن معضــل پرداختــه شــود. ــا  سیاســت  هایی مناســب در راســتای رفــع ی

کسب وکارهای توزیعی در سطح خرده فروشی کارآمدی  6-10. ساماندهی و ارتقای 
کارکــردی، نســبت بــه  کلــی بــا یــک فــاز مطالعاتــی شروع شــده و پــس از احصــاء شــاخص  های  ایــن پــروژه به صــورت 

زمینه  ســازی  جهــت  ســپس  و  می نمایــد  اقــدام  متخصصــان  و  ذینفعــان  از  اخذشــده  ســازنده  پیشــنهادات  ارائــه 

ــه  ــا ارائ ــروژه ب ــد، ایــن پ ــی در ایــن حــوزه می نمای ــه تدویــن پیش نویــس قانون ــرای اجــرای ایــن پیشــنهادات اقــدام ب ب

بســته  های تشــویقی، تنبیهــی و حمایتــی در راســتای ســاماندهی بــازار خرده  فروشــی و همچنیــن ارائــه قوانیــن و 
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گذشــته  مقــررات الزم و حــذف قوانیــن زائــد در فــاز اول بــه هــدف خواهــد رســید. صنعــت خرده  فروشــی در ســال های 

کشــور مــا نیــز از ایــن تغییــرات بی  بهــره نبــوده، امــا نبــود  گســترده ای در ســطح جهانــی مواجــه بــوده اســت.  بــا تغییــرات 

یــک نظــام آمــاری صحیــح و انجــام نشــدن مطالعــات جامــع میدانــی، رصــد و پایــش ایــن بــازار و بالطبــع برنامه  ریــزی 

ــر ایــن وجــود قوانیــن مختلــف و بعضــًا مــوازی در ایــن  بــرای ســاماندهی امــور را بســیار ســخت نمــوده اســت. عــاوه ب

حــوزه و همچنیــن خألهــای قانونــی در مــوارد خــاص، خــود از عوامــل نابســامانی در ایــن بــازار بشــمار مــی رود. در ایــن 

کاال و خدمــات زمینــه افزایــش بهــره وری در هــر دو ســمت و  پــروژه بــا توجــه بــه نقــاط مثبــت شــبکه  های مــدرن توزیــع 

ــازار فراهــم می شــود.  ــت در جهــت ســاماندهی ب درنهای

کاالها و خدمات 6-11. اصالح سیاست ها و قواعد تنظیم قیمت 
پرداختــن بــه موضــوع قیمت هــا، صرف نظــر از نحــوه تعییــن یــا شــکل گیری آن هــا و ارائــه هــر نقشــه راهــی در ایــن زمینــه، 

ظرفیت هــای  از  اســتفاده  در  کان  سیاســت های  و  اقتصــادی  گی هــای  ویژ و  شــرایط  اســاس  بــر  کامــًا  می بایســتی 

کشــور، توســعه ســرمایه گذاری، افزایــش بهــره وری، افزایــش تولیــد، حفــظ و توســعه اشــتغال، رشــد شــاخص  موجــود 

کنتــرل تــورم، هدایــت نقدینگــی، تنظیــم بــازار و فراهــم آوردن امــکان دسترســی اقشــار مختلــف  تولیــد ناخالــص داخلــی، 

کــه علیرغــم  کاال و خدمــات موردنیــاز باقیمــت عادالنــه و مناســب، حمایــت تــوأم از تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان  بــه 

تضــاد ظاهــری دارای فصــول مشــترک می باشــند، مدیریــت واردات و تشــویق صــادرات و بخصــوص توجــه خــاص بــه 

گیــرد تــا اصــاح و تدویــن نظــام قیمــت و قیمت گــذاری در چارچــوب  کشــور صــورت  سیاســت های ارزی، مالــی و پولــی 

گام اول در  کارایــی و اثربخشــی متقابــل برخــوردار باشــد؛ بنابرایــن  کشــور، از  کلــی دولــت و مدیریــت اقتصــادی  نــگاه 

کلــی دولــت در امــور قیمت هــا و حــدود مداخلــه در قیمت گــذاری  اجرایــی شــدن ایــن پــروژه، بایــد منطبــق بــر سیاســت 

کامــل  ح، هماهنگــی  کاال خدمــات باشــد. مهم تریــن هــدف از اجــرای طــر گروه هــای مختلــف  کنتــرل آن برحســب  و 

نظــام قیمت گــذاری و شــیوه ها و دســتورالعمل  های قیمت گــذاری به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای اثرگــذار بــا برنامه هــای 

اقتصــادی و سیاســت های حمایــت از تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان و توســعه صــادرات می باشــد؛ به نحوی کــه در 

ــر در ایــن حــوزه در جهــت تحقــق اهــداف موردنظــر هم افزایــی الزم را داشــته باشــد.  کنــار ســایر عوامــل مؤث

ح استانداردسازی ساختار قیمت نسبی خدمات 6-12. طر
کشــور بــه فعالیــت مشــغول هســتند. از ایــن میــان  در حــال حاضــر نزدیــک بــه ســه میلیــون واحــد صنفــی در سراســر 

کســب  ــه  ــی )دارای پروان ــی و غیرقانون کشــور به صــورت قانون بیــش از یــک میلیــون واحــد صنفــی خدماتــی در ســطح 

گذشــت ســال ها، هنــوز اســتاندارد مشــخصی بــرای  کــه متأســفانه پــس از  و بــدون پروانــه( مشــغول فعالیــت هســتند 
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ک  خدمــات آن هــا تدوین نشــده و هــر یــک مطابــق ســلیقه و میــل خــود بــه ارائــه خدمــات می پردازنــد و مــردم نیــز مــا

و معیــار واحــدی بــرای دریافــت خدمــات در دســت ندارنــد. دســتگاه ناظــر مشــخصی هــم در ایــن راســتا وجــود نــدارد 

کیفــی و  کمــی و  ح خدمــات بــه لحــاظ  گــر هــم وجــود داشــته باشــد، بــه دلیــل اینکــه اســتاندارد مشــخصی بــرای شــر و ا

قیمــت وجــود نــدارد و در اختیارشــان نیســت، یــا در امــر نظــارت دچــار مشــکل خواهنــد شــد و یــا اینکــه به طــور صحیــح 

و بــدون اجحــاف نخواهنــد توانســت حقــوق مخاطبیــن دریافت کننــده خدمــات مذکــور را مطالبــه و محقــق نماینــد. 

ــود  ــم وج ــات ه ــن خدم ــد ای ــا خری ــه ی ــرای ارائ ــز ب ــخصی نی ــت مش ــه قیم ک ــود  ــث می ش ــور باع ــتاندارد مذک ــدان اس فق

کیفیــت و قیمــت مدنظــر خــود را از مشــتری طلــب نمایــد و مشــتری  نداشــته باشــد و ارائه دهنــده خدمــات بــا هــر 

کــه ضمــن دســته  بندی خدمــات،  مجبــور بــه پرداخــت آن خواهــد بــود. بنابرایــن الزم و ضــروری بــه نظــر می رســد 

ــر بنایــی  ــرای آن هــا، اقدامــات اساســی و زی ــوع خدمــت و تعییــن ســاختار قیمــت ب ــه استانداردســازی هــر ن نســبت ب

صــورت پذیــرد؛ بنابرایــن طراحــی اســتاندارد ســاختار قیمت گــذاری خدمــات یــک برنامــه تحولــی مهــم و یــک نــوآوری 

گرفتــه اســت. کــه در ایــن پــروژه موردتوجــه قــرار  بســیار اثربخــش در ایجــاد رضایــت مــردم اســت 

6-13. استقرار نظام اصالح شده خدمات در بازار
کــه بخشــی از نیازهــای عمومــی جامعــه در بخــش خدمــات توســط بنگاه  هــای خــرد اقتصــادی نظیــر واحدهــای  ازآنجا

ــز  ک ــا یکدیگــر و همچنیــن تنــوع مرا ــذا در ایــن بخــش نیــز تکثــر قوانیــن و بعضــًا تضــاد آن هــا ب ــه می  گــردد، ل صنفــی ارائ

خ خدمــات منجــر بــه عــدم اتخــاذ سیاســت  های واحــد و درنتیجــه دخالــت امــر  تصمیم  گیــری درزمینــه تعییــن نــر

گردیــده اســت. در حــال حاضــر  غیرکارشناســی در تعییــن قیمــت خدمــات واحدهــای صنفــی و ســایر بنگاه  هــای خــرد 

ــر اســاس  کاال و خدمــات و ب خ  گــذاری  خ خدمــات واحدهــای موصــوف مطابــق دســتورالعمل نر بخشــی از ضرایــب نــر

خ خدمــات توســط اتحادیــه،  اولویــت تعیین شــده توســط اتحادیــه بااطــاع اتــاق اصنــاف تعییــن می گــردد. برخــی از نــر

ــب و  ــتان تصوی ــارت شهرس ــیون نظ کمیس ــس  ــی رئی ــد نهای ــدگان و تأیی ــر مصرف کنن ــارت ب ــن نظ ــد انجم ــا تائی ــاق ب ات

کمیســیون نظــارت بــه تصویــب رســیده و بــه واحــد صنفــی ابــاغ  برخــی دیگــر از ایــن خدمــات بــا اتخــاذ تصمیــم جمعــی 

گردیــده اســت تــا زمــان  خ خدمــات باعــث  کــم بــر ســاختار تعییــن نــر می گــردد. از ســویی موانــع متعــدد بوروکراتیــک حا

خ بــه  خ خدمــات یــک واحــد صنفــی ماه هــا و حتــی یــک یــا چنــد ســال طــول بکشــد و عمــًا پــس از اعــام نــر اعــام نــر

خ اعام شــده توســط واحــد صنفــی غیرقابــل اجــرا می  نمایــد. کــم، نــر دلیــل تــورم حا

تدویــن  طریــق  از  خدمــات  خ  نــر تنظیــم  قواعــد  و  سیاســت ها  اصــاح  بــه  نســبت  اول  فــاز  در  پــروژه  ایــن  در 

گروه  هــای خدماتــی مشــمول و ارائــه اولویت  بنــدی و تعییــن ضرایــب در  دســتورالعمل جدیــد اقــدام و پــس از تعییــن 

بــه اســتقرار نظــام اصاح شــده پرداختــه می شــود.  فــاز دوم از طریــق اصــاح رویه  هــای موجــود 
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ج قیمت تامین کننده )تولیدکننده( و قیمت واحد 6-14. در
بــا هــدف ترغیــب و تشــویق بنگاه هــای صحیح العمــل و شفاف ســازی قیمت هــا  بــه مطالبــه عمومــی و  بــا توجــه 

و بهره منــدی قانونــی و منطقــی هــر یــک از عوامــل زنجیــره تولیــد، توزیــع و عرضــه از ســودهای مصــوب قانونــی و 

ــی توســط مصرف کننــدگان  ــای پرداخت ــش به کاه ــن  ــات و همچنی کاال و خدم ــواع  ــت ان ــتمر از قیم ــانی مس اطاع رس

کاال و خدمــات به عنــوان الــزام قانونــی موجبــات اســتیفای بیش ازپیــش  ج قیمــت  گیــر شــدن در الزم اســت بــا فرا

کثــری بیــن واحدهــای تولیــدی  گــردد. در شــرایط فعلــی به واســطه اینکــه رقابــت حدا حقــوق مصرف کننــدگان فراهــم 

بــرای بــه دســت آوردن ســهم بــازار از طریــق اختصــاص حاشــیه ســود بیشــتر بــرای شــبکه توزیــع دارد و عمــًا قیمــت 

ــروش  ــده ف ــود تخصیص یافتــه تعیین کنن ــیه س ــع از حاش ــبکه توزی ــدی ش ــزان بهره من ــل نیســت، می ــای عم ــر مبن کمت

کــه رقابــت بیــن تولیدکننــدگان و رقابــت  می باشــد. لــذا نظــام اطاع  رســانی قیمــت بایــد به گونــه ای تعریــف شــود 

ــتفاده از  ــق اس ــی از طری ــای رقابت ــاد فض ــال ایج ــه دنب ــروژه ب ــن پ ــد. ای ــاد نمای ــع را ایج ــف توزی ــبکه های مختل ــن ش بی

کیفیــت و قیمــت پایین تــر تعریف شــده اســت. کاالی بــا  ظرفیت هــای مصرف کننــدگان بــرای خریــد 

گسترش و تقویت شرکت  های بازرسی  .15-6
شــرکت  های بازرســی جهــت تأســیس و فعالیــت در حوزه  هــای مرتبــط نیازمنــد تأییــد صاحیــت از ســوی مراجــع 

ــتند.  ــل هس ــز در تعام ــی نی ــش دولت ــتگاه  های بخ ــا دس ــه ب ک ــتند  ــران هس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــر س ــاح نظی ذیص

ازجملــه معاونــت راهبــردی و نظــارت ریاســت جمهــوری، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت نفــت، وزارت 

بهداشــت، وزارت نیــرو، ســازمان حفاظــت محیط زیســت، ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بانــک 

گســتردگی حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت  ها و توانمنــدی و تأثیــر  مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و ... . بــا توجــه بــه 

کشــور در زمینه هــای مختلــف می  تــوان  کان اقتصــادی و ملــی و همچنیــن خودکفایــی  نقــش ایشــان در ســطح 

کاال و  کشــور و نیــز رضایــت مشــتری در حــوزه  بیش ازپیــش از پتانســیل  های ایــن شــرکت  ها بــرای پیشــبرد اهــداف 

خدمــات بهــره بــرد و بــا حضــور ایــن شــرکت  ها در بخــش دولتــی به صــورت انجــام پروژه  هــای مختلــف یــا نقــش مشــاور 

کمیســیون  های مرتبــط بــرای سیاســت  گذاری و تصمیم  ســازی دســتگاه  های مختلــف ســود بــرد. بنابرایــن جهــت  در 

ــا اصــاح  کشــور می بایســت ب ــع توســعه ایشــان به عنــوان عضــو مهــم و تأثیرگــذار در  تقویــت ایــن شــرکت  ها و رفــع موان

گــردد تــا هــم از لحــاظ تعامــل بــا دســتگاه های دولتــی  گســترش ایشــان فراهــم  قوانیــن و مقــررات موجــود راه پیشــرفت و 

کمــک بــه رفــع  و نیــز همــکاری بــا بخــش خصوصــی بتواننــد نقــش فعال تــری داشــته باشــند. ایــن پــروژه قصــد دارد بــا 

ــردارد. گام مؤثــری ب موانــع و اصــاح قوانیــن بتوانــد در راســتای ایــن هــدف 
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گسترش، تقویت و اصالح ساختار انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان  .16-6
به منظــور  بســتری  به عنــوان  می  توانــد  کــه  انجمن هــا  توانمندســازی  و  حمایــت  جهــت  در  مــوارد  مهم تریــن  از 

گیــرد؛ اول، تأمیــن منابــع مالــی و یــا  آماده  ســازی زمینــه بــرای انجــام وظایــف و تکالیــف انجمن هــا مورداشــاره قــرار 

ایجــاد منابــع درآمــدی بــرای تجهیــز و تشــکیل ســاختار انجمن هــا و ترغیــب نخبــگان و افــراد توانمنــد بــرای حضــور در 

ترکیــب هیــات مدیــره انجمن هــا در جهــت پیشــبرد امــور و دوم، مشــارکت دهــی انجمن هــا در مراجــع تصمیم گیــری 

ــه انجــام ایــن مهــم می بایســت از طریــق اصــاح قوانیــن و مقــررات موجــود  ک ــا امــور مصرف کننــدگان اســت  مرتبــط ب

گیــرد. در حــال حاضــر انجمن هــای حمایــت از حقــوق  و ســیر مراحــل قانونــی بــا مشــارکت مراجــع ذی صــاح صــورت 

کمیســیون های  بــازار،  تنظیــم  کارگــروه  ازجملــه  تصمیم گیــری  کــز  مرا و  کمیســیون ها  برخــی  در  مصرف کننــدگان 

ــون  ــاده 6 قان ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرای ــی دس ــی، ارزیاب ــات صنف ــا و خدم کااله ــذاری  خ گ ــای نر کمیته ه ــارت،  نظ

کمیتــه سیاســت  گذاری و اجرایــی انتخــاب بنگاه  هــای تولیــدی و خدماتــی  کمیته هــای تدویــن اســتاندارد،  حمایــت، 

گــون بــا دولــت  گونا کرده انــد و در رونــد امــور اجرایــی در مــوارد  برتــر حامــی حقــوق مصرف کننــدگان و ... ورود پیــدا 

همــکاری می کننــد.

در ایــن پــروژه بــه رفــع نواقــص و موانــع پیــش روی انجمن هــا و اشــکاالت ســاختار تشــکیل انجمن هــا و نقــش 

کــه صرفــًا در مواقــع انتخابــات انجمن هــا حضــور دارنــد  منفعانــه اعضــای مجامــع عمومــی انجمن هــای شهرســتانی 

اعضــای خودجــوش و مداخله  گــر  انجمن هــا حضــور  تقویــت  و  گســترش  اصــل  اولیــن  زیــرا  نیــز پرداختــه می  شــود 

کــه بــا ســاختار ســاده ولــی اثربخــش بتوانــد بــه اهــداف پیش بینی شــده دســت یابــد. می  باشــد 

کسب وکار 6-17. ترویج اخالق 
کســب وکار در بــازار، تغییــرات آن و عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ایــن تغییــرات می پــردازد.  ح بــه وضعیــت اخــاق  ایــن طــر

کســب وکار،  مفاهیــم و شــاخص ها،  مصادیق،  کتشــافی شناســایی تعریــف اخاق  ح ا در مرحلــه نخســت هــدف ایــن طــر

کســب وکار و ضمانــت اجــرای آن در میــان خواهــد بــود. همچنیــن ایــن پژوهــش  منشــأ، هــدف از پایبنــدی بــه اخــاق 

کســب وکار  گســترش پژوهش هــای تجربــی و ارایــه داده هــای معتبــر در موضــوع اخــاق  از ســویی از بعــد تجربــی قصــد 

در حــوزه جامعه شناســی را داشــته و از ســوی دیگــر در بعــد نظــری در جهــت غنــی نمــودن نظریــات مرتبــط بــا موضــوع 

کــردن دانــش بــرای سیاســت گذاران و  ح بــه دنبــال فراهــم  از منظــر جامعه شناســی فرهنگــی اســت. درنهایــت ایــن طــر

کاهــش تخلفــات اقتصــادی، بــه  ــا ضمــن  کســب وکار می باشــد ت گســترش اخــاق  کارگــزاران جهــت برنامه ریــزی بــرای 

گســترش اخــاق عمومــی یــاری نمایــد. بدیــن ترتیــب امــکان رشــد اقتصــادی و پیشــرفت  افزایــش اعتمــاد عمومــی و 

گــردد. کســب وکار فراهــم  کنــار سالم ســازی فضــای  جامعــه در 
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