
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  105 -118 ، صفحات1391 اردیبهشت ،2  شماره

  

  گزارش
  

  برنامه پنجم توسعه  ایران و رویکرد بازرگانی داخلی های ترین کاستی مهم
   تولیدیهای  بخشهای دفتر تحقیقات و سیاست
  

  1پور اله نجف ذبیح
  

کاالها و  یکدیگرکه در تعامل با هاست ایندای از نهادها و فر  مجموعهه داخلی دربرگیرندبازرگانی
های   فعالیت.دنرسان میکنندگان داخل کشور  کز تولید و مبادی ورودی به دست مصرفا از مرخدمات را

سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کاالها همراه با ارائه  ، ذخیرهمینأتبخش شامل سفارش خرید، این 
  .باشد  میای  بانکی و بیمهخدمات

های  فروشی، فروشگاه ، خردهفروشی های عمده بنگاهای از   مجموعهدرحوزه بازرگانی داخلی
های  ساخت کنند که بخشی از زیر ها فعالیت می های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه ای، شرکت زنجیره

جامعه نه تنها موجب دسترسی در بازرگانی  بخش مطلوب کارکرد .دهند این بخش را تشکیل می
تعادل اقتصادی مدی آن اکارشود، بلکه  کنندگان به کاالها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می مصرف

بازرگانی در مقابل، عدم کارکرد مناسب  .کند تضمین مینیز را و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف 
، کنندگان مصرف ف منابع، کاهش قدرت خریدتر شدن قیمت کاالها و خدمات، اتال  موجب گرانداخلی

 ،طور کلیه ب. شود رسمی توزیع در جامعه میهای غیر گیری شبکه آشفتگی در کارکرد بازار و شکل
تواند در کاهش هزینه تمام شده   تولید تا مصرف میدر زنجیره ها  مد با کاهش هزینها داخلی کاربازرگانی

 . باشد کشور مؤثر یاقتصادرشد   وپذیری قابت روری،  بهرهتولیدات و بالتبع ارتقاء

 به بخش بازرگانی اختصاص یافته و مشتمل بر دو 110 تا 101 برنامه پنجم توسعه مواد قانون در
 و   مواد مرتبط با بخش بازرگانی داخلی شامل نظام توزیع کاالها. بخش بازرگانی داخلی و خارجی است

                                                 
 njf1354@yahoo.com                                                                                                       .رئیس گروه شورای اقتصاد. 1
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106 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

واحدهای  دمات؛خنظام توزیع کاالها و در موارد مربوط به  ،وهبه عال. باشد میخدمات و تنظیم بازار  
  .مورد توجه واقع شده استهای پخش و نظام ایران کد  ، شرکتصنفی

  

   کشور و رویکرد برنامه پنجم توسعه نسبت به آنها واحدهای صنفیوضعیت
 قابل دماتی و خ تولیدی،فروشی فروشی، عمده خرده های حوزهاصناف کشور که غالب فعالیتشان در 

ن و جزء فعاالباشند  می به مردم  خدمات و کاالتوزیع ای در  جایگاه ویژهدارای  باشد میبندی  طبقه
  . آیند نظام توزیع بحساب می

که میانگین   درحالی،نماید  ایرانی یک واحد صنفی فعالیت می32 کشور به ازای هر سطحدر 
 تعداد مشتریان بدین ترتیب که. باشد  نفر می250یافته   نفر و در کشورهای توسعه150جهانی آن 

 برابر 8یافته بیش از   توسعههای برابر و در کشور5یک واحد صنفی در جهان به طور متوسط حدود 
توزیع نامناسب  ،های صنفی در ایران تعدد بیش از اندازه واحد.باشد ک واحد صنفی در ایران میی

 و این را در پی داشته مشتری بازده نزولی آنها مبود به طرق اولی کومختلف کشور  مناطق در آنها
کننده  ها به نفع مصرف های صنفی پیش از آنکه بتوانند از طریق رقابت نقشی را در تثبیت قیمت واحد

ای باال موجب افزایش قیمت کاالها و خدمات  اخذ سود حاشیه عدم کارایی و به واسطهایفاء نمایند 
بدون پروانه در سطح نیز  هزار تا یک میلیون واحد صنفی 700بین  این در حالی است که. شوند می

  1 .نمایند کشور فعالیت می
یند اسازی فر وری شبکه توزیع و شفاف ارتقاء بهرهبه منظور  ساماندهی اصناف و راستایدر 

 اجازه داده شده دولت به  توسعه قانون برنامه پنجم101ماده ) ب( در بند توزیع کاال و خدمات
دهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و واح

 که به تصویب ای نامه ینی براساس آگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب خدمات شهری این
 .د تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نمایرسد هیأت وزیران می

ی مقرر در قوانین یهای اجرا  این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت تصریح شده است که،همچنین
  .مربوط نیست

  

   کاال در بازرگانی داخلی و رویکرد برنامه پنجم توسعههای پخش شرکتجایگاه 
د و  حلقه واسطه تولیکننده کاال هایی هستند که به عنوان یک عامل توزیع  شرکت پخش کاالهای شرکت

فروشان  کنندگان را به خرده ها مباشرت توزیع کاالهای عرضه این شرکت. شوند مصرف قلمداد می

                                                 
 .1389، مهرماه )وزارت بازرگانی( ها و اقدامات وزارت بازرگانی، دفتر وزارتی آخرین وضعیت اصناف کشور، پروژه. 1
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107 ...ایرانهای بازرگانی داخلی  ترین کاستی مهم

مند شده و  های ناشی از مقیاس بهره توانند از صرفه عهده دارند و با توجه به مقیاس فعالیتشان می رب
 1 :باشد  می به شرح ذیلها شرکتاین برخی از مزایا و معایب  .رسانندبهای توزیع کاال را به حداقل  هزینه

  

   مزایا)الف
با روش  نسبتاً در مقایسهکننده های تولید  به شرکتیسک بازگشت وجه کاالی فروخته شدهر −

  . استتر پایین )عمده فروشی(سنتی 
  .آسان است شده ی فروختههاکنترل شبکه توزیع و مسیرکاال −
  .سرعت انتقال کاال به بازار نسبتاً خوب است −
 مشکالت تعدد شده ی فروختههاپرداخت وجه کاال بازدهی و ز بودن سیستم سفارشمتمرک به دلیل −

 .و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب یک نفر است مشتری
 

  معایب )ب
 .دنندار های توزیع کاال کننده هیچ کنترلی بر شیوهتولیدهای  شرکت −

 توزیع کاال را ،کننده یع در صورتی که به هر دلیل شرکت توزبودن کانال توزیعبه دلیل واحد −
  . خواهد شدبا مشکل مواجهانجام ندهد، شرکت تولیدکننده 

  در صورتی که به هر،شود  منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد میمین مالی شرکتأت سیستم −

  مالیکننده قطع شود، سیستم تولیدکننده با مشکالت  شرکت توزیعسویدلیل پرداخت پول از 

  .واهد شدای مواجه خ عدیده
در صورتی که عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولیدکننده نباشد، شرکت تولیدکننده  −

  .دهد العمل مناسب و سریع از خود نشان تواند عکس نمی
خواهد بود و  کننده خط مشی تولیدکننده کننده عمالً تعیین مدت، شرکت توزیعدر بلند −

  .دکننده باش تولیدکننده باید تابع تصمیمات توزیع
پخش بسیار طوالنی بوده و هزینه بزرگ های   فروخته شده به شرکت کاالیدوره بازپرداخت وجه −

 .های تولیدکننده باال خواهد بود رفته سرمایه برای شرکت فرصت از دست

ترین  های پخش کاال در کشور است از مهم  مبتال به شرکتههای فوق ک  کاستیبرخیعالوه بر 
ای پخش کاال در ایران فقدان استانداردهای فعالیت، ضعف نظارت و ه مشکالت مرتبط با شرکت

 101ماده ) الف( ر بندد. باشد کننده در کشور می کننده و مصرفتوجه قیمت تولید اختالف قابل
 نسبت به ارائه الیحه ساماندهی تواند که دولت می قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است

                                                 
1. http://mehdiehsanifard.persianblog.ir/post/5 
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108 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 که استانداردهای ای گونه به ،ا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایدواحدهای غیردولتی پخش کاال ت
های رقابتی مورد توجه  مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و سیاست

  .کننده کاهش یابد کننده و مصرف قرار گرفته و اختالف قیمت تولید
  

  )ایران کد(ت ایران بندی و خدمات شناسه کاال و خدما نظام ملی طبقه
بندی و شناسه کاال و   داخلی کشور فقدان یک نظام جامع طبقهرگانیترین مشکالت حوزه باز از مهم

براساس تعریفی که در . نظر قرار گرفته است حمطم 1386خدمات بوده است که به ویژه از سال 
) 1386ماه  وب اردیبهشتمص (بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات نظام ملی طبقه نامه اجرایی آیین
نظامی است که اطالعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کاالها و خدمات را تحت  نظام مذکور آمده

ها، استانداردها و  در این نظام با استفاده از رویه. نماید کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می
زبان مشترک و مفاهیم همسانی در  بندی و کدگذاری کاالها و خدمات، هبه ویژه ابزار خبره طبق

کننده،   اطالعات اعتباری کاالها و خدمات از قبیل مراجع عرضهتمامسطح ملی ایجاد شده و 
  .گردد ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع می... المللی و مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین

نسبت به توسعه  داده شده کهاجازه ه دولت ب  توسعه قانون برنامه پنجم101ماده ) ج( در بند
به منظور ایجاد نظام منسجم و ) ایران کد( و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران بندی طبقهملی   نظام

کنندگان کاال و   عرضهتمامیکپارچه برای تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات اقدام نموده و 
ربط را موظف ی ذییهای اجرا و دستگاه) کد(خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه 

  .نمایدبه استفاده از آن 
  

  رویکرد برنامه پنجم توسعه به تنظیم بازار
ها و راهبردهایی است که جهت حمایت از عاملین اصلی   مقررات، سیاست ای از تنظیم بازار مجموعه

های   چالشترین از مهم 1 .شود ل میبازار و با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار اعما
متعارف قیمت کاالهای اساسی در مقاطع مختلف، ضعف نهادهای کشور در این خصوص افزایش غیر

های تولید و توزیع و گستره مداخالت  مختاری و انحصار برخی شبکهنظیمی بازارگرا و مردم نهاد، خودت
  .باشد دولتی می

                                                 
نظـیم بـازار محـصوالت کـشاورزی        ت) 1383(ریـزی و اقتـصاد کـشاورزی، وزارت جهادکـشاورزی،           های برنامـه    مؤسسه پژوهش . 1
  ).تجارب کشورهای منتخب(
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109 ...ایرانهای بازرگانی داخلی  ترین کاستی مهم

های   سیاست در راستای اجرایشدهوزارت بازرگانی مجاز سعه  قانون برنامه پنجم تو102 ماده مطابق
سازی، توزیع، بازرسی و  ی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیرهی قانون اساسی، امور اجرا44کلی اصل 

ها  ها و تعاونی های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه گذاری کاالها و خدمات را به تشکل قیمت
آن اشاره شده ) 1( و در تبصره کننده واگذار نماید مردم نهاد حمایت از مصرفهای  و همچنین تشکل

ر مقابل اختیارات واگذارشده در چارچوب  دهای موضوع این ماده ها و تعاونی ها، اتحادیه تشکلاست که 
 تصویب  بهو نظارت راهبردی  ریزی  برنامهی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونتینامه اجرا ینیآ

  .ول جبران خسارت خواهند بودئرسد، پاسخگو و مس وزیران می هیأت
های مرتبط با هر یک از کاالها و فقدان  ها و تشکل این در حالی است که به دلیل تنوع اتحادیه

 اجرایی شدن این ماده  باشد، مسئولیتی چنینهای مرکزی که عامل هماهنگی و حامل پذیرش اتحادیه
  . دشو با محدودیت مواجه می

 را داخلی تنظیم بازار های ظرفیتاست که برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه  توجهشایان 
 قانون برنامه 104ماده ) ه( و) ج(، )ب(توان به بندهای  در این زمینه می. کند میمحدود در کشور 

  .اشاره کردپنجم توسعه 
ونه مالیات و عوارض از صادرات اخذ هرگ  قانون برنامه پنجم توسعه104 ماده )ب(مطابق بند 

  . است شدهکاالهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع
صادرات کاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء   مادهاین )ج(مطابق بند 

الملل مورد درخواست خریداران معاف  های مرسوم در تجارت بین استانداردهای اجباری و گواهی
  .است

تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور  قانون برنامه پنجم توسعه 104ماده  )هـ(مطابق بند 
  .گردد نمی

در نفتی و تشویق صادرکنندگان با هدف افزایش صادرات غیرفوق  ی بندهاکه اگرچه است بدیهی
 خارجی به دلیل تحرک محدود تجارت تواند  می این امراما ، استبرنامه پنجم توسعه تصریح شده

  .را محدود کند تنظیم بازار داخلی های  تا حدی ظرفیت واردات فرایندوکندی
  

  گذاری قیمت  بهرویکرد برنامه پنجم
این ابزار . نماید  تخصیص منابع اقتصادی را ایفاء مییهای اقتصادی عمالً نقش چراغ راهنما قیمت در نظام

در  و کند در بازار رقابتی پیدا میتقاضا  کارکرد اصلی خویش را از طریق نیروهای عرضه و اقتصادی مهم
کنندگان و اجحاف  مدی در تخصیص منابع، ایجاد رانت برای عرضهابازارهای غیررقابتی موجبات ناکار
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110 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

ها به منظور مقابله با این موضوعات و در هنگام  رو دولت  از این.آورد کنندگان را فراهم می به مصرف
های قیمتی عموماً به کاالهای   اتخاذ سیاستنمایند که ی میگذار ناکارایی و شکست بازار اقدام به قیمت

های  و تبصره قانون برنامه پنجم توسعه 101ماده ) د(بند   دربا همین رویکرد .یابد میخاصی اختصاص 
گذاری  ماده مذکور قیمت) د(  در مفاد بند.  است شدهپرداختهات مگذاری کاالها و خد ذیل آن به قیمت

محدود ای و ضروری  کاالها و خدمات عمومی و انحصاری و کاالهای اساسی یارانه  به و خدماتکاالها
دولت مکلف است ضوابط تعیین این بند تصریح شده است که ) 1( در مفاد تبصره ،همچنین. شده است

کاالهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کاالها و خدمات 
 با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، اه پس از تصویب این قانونرف سه مرا ظ

ربط به تصویب شورای های ذی  و وزارتخانهجمهوری ریزی و نظارت راهبردی ریاست  برنامهمعاونت
 این در اجرای به صراحت بیان شده است که  نیزذیل این بند) 2(  درتبصره،این بر   عالوه.اقتصاد برساند

التفاوت قیمت عادله   چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابهبند
روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از 

  .محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر گردد
  

  امه پنجم توسعه در برنآرد و نان ،گندم
 ژه در مبحث بازرگانی مورد توجه قرار گرفته بطور وی در برنامه پنجم توسعهیکی دیگر از موضوعاتی که

 قانون برنامه پنجم توسعه 110 بر اساس ماده .باشد  نان در کشور می گندم، آرد ورا تنظیم بازاست،
 با وزارت صنعت،  نانراولیت تنظیم بازنان با شورای اقتصاد و مسئ آرد و گندم، لیت سیاستگذاری مسئو

های کلی اصالح  سیاست) 9(در راستای بند در این ماده تصریح شده است که . باشد معدن و تجارت می
یند، توسعه االگوی مصرف به منظور اصالح الگوی مصرف نان شامل اصالح ساختار تولید، بهبود فر

ب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، های با کیفیت، بهداشتی و متناس تولید انواع نان
دیده در  تنظیم مبادالت تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش

یند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، افر
 نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی سیاستگذاری اهداف و

رسیدگی به . نماید یاساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه مشود که بر یم بازار نان تعیین میتنظ
 ای است و مطابق فصل  مربوط به موارد یارانهتنهام و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان یتخلفات و جرا

در . گردد شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می  عمل می24/12/1382هشتم قانون نظام صنفی مصوب 
که با اجرای قانون هدفمند کردن  شایان توجه آن. حاکم استد مربوط نیز تنها قانون اخیردیگر موار
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 و  صدور گندمو همین امر ی محدود شدتوجه ها و افزایش قیمت نان، مصرف آن به میزان قابل یارانه
 تا آنجا که به قانون برنامه پنجم توسعه مربوط ،این حال با.  غذایی مرتبط را ممکن ساختتمحصوال

شود چارچوب و ضوابط مشخصی برای صادرات این محصول استراتژیک در قالب برنامه پنجم  می
  .شده استنبینی  توسعه پیش

  

   گیری نتیجهبندی و  جمع
بین بخش تولید و بخش مصرف بوده و توسعه اقتصادی و افزایش رشد بخش بازرگانی حلقه واسطه 

های   در برنامه،رو از این. باشد اقتصادی در گرو پیوند وثیق این سه بخش و کارکرد صحیح آنها می
 به این 110 تا 101ای به بخش بازرگانی شده و در برنامه پنجم توسعه نیز مواد  توسعه توجه ویژه

 مشمول بازرگانی داخلی و بازرگانی د این بخششایان ذکر است که مفا. ستبخش اختصاص یافته ا
بندی و  های پخش، نظام ملی طبقه  بازرگانی داخلی؛ اصناف، شرکتبخشخارجی بوده که در 

  . و تنظیم بازار مورد توجه قرار گرفته است) ایران کد(خدمات شناسه کاالها و خدمات
رتبط با این موضوعات آن است که دولت با تصویب از نکات حائز اهمیت در خصوص مواد م

 دمات به عنوان یکی از محورهای آنطرح تحول اقتصادی و تدوین اصالح نظام توزیع کاالها و خ
های  پیشاپیش بسترهای الزم برای اجرای برخی از این مواد را فراهم کرده و در زمینه اصناف، شرکت

نامه  ین تدوین آیتوان به  است که از آن جمله میدادهپخش و نظام ایران کد اقدامات مهمی نیز انجام 
بندی و  نامه اجرایی نظام ملی طبقه  خدمات و صدور مجوزها و همچنین آییناجرایی نظام توزیع کاالها و

رسد که مواد قانون برنامه   میبا این حال به نظر. اشاره نمود) ایران کد(خدمات شناسه کاالها وخدمات
 که به برخی از آنها هایی مواجه است  با محدودیتی حوزه بازرگانی داخلیپنجم توسعه جهت سامانده

  :شود اشاره می
هایی برای واحدهای صنفی   وضع جریمه به،د دولت به ساماندهی واحدهای صنفیرویکر −

اندهی واحدهای دارای پروانه و بدون پروانه محدود شده و واجد چارچوب روشنی برای سام
 .ی تشویقی جهت ادغام یا آمایش آنها نیستممکانیز

ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال از طریق وضع استاندارد، ایجاد ابزارهای نظارتی  −
بایست دولت تا پایان  ط شده که میوای من های رقابتی به تدوین الیحه و مدیریتی دولت و سیاست

حداقل تا چند سال آینده زمانبر تصویب لوایح دولتی  ارائه نماید و با توجه به فرایند  برنامهسال دوم
 . نخواهد بوددر دسترس
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 نفتی غیر کاالهایبا هدف توسعه صادراتکه   برنامه پنجم توسعه قانونبرخی از مواد −
توان به   که در این زمینه میکند را محدود می  داخلیتنظیم بازار های ظرفیت ،تدوین شده است

 کید شده استأت) ه( در بند ،به عنوان مثال. اشاره کرد قانون برنامه 104ماده ) ه(و ) ج(، )ب(بندهای 
 توجه به این موضوع و برقراری ،رو از این .گردد تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیکه 

 . باشد االیی برخوردار میانسجام و هماهنگی الزم بین این مواد و تنظیم بازار داخلی از اهمیت ب

های مردم نهاد به جهت  ها و تشکل ها، تعاونی گیری از ظرفیت اتحادیه رویکرد بهره −
دار شوند  های مرکزی که هماهنگی این نهادها را عهده ها و تعاونی  بدلیل فقدان اتحادیه،بازار تنظیم

 .شود دچار مشکالت اجرایی می

کننده واجد ابهام بوده  و قیمت عادله از سوی عرضهالتفاوت قیمت تکلیفی دولت  اخذ مابه −
مین منابع موضوع این ماده از محل أ قانون برنامه مبنی بر ت101بینی شده در ماده  و مکانیزم پیش

 .شود بودجه دولت با محدودیت اجرایی مواجه می

 برای توجهی ها و کاهش مصرف نان ظرفیت قابل کردن یارانهنهایتاً با اجرای قانون هدفمند −
چارچوب   توسعه پنجمصادرات گندم، آرد و محصوالت غذایی مرتبط ایجاد گردید که قانون برنامه

  .بینی نکرده است مقرراتی و تنظیمی مشخصی را برای آن پیش
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  برنامه پنجم توسعه  درتجارتمواد مرتبط با بخش  :پیوست
  

وری شبکه توزیع و  تقاء بهره به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ار:101ماده
  :تواند یند توزیع کاال و خدمات، دولت میاسازی فر فافش

 به ارائه الیحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال تا پایان سال دوم برنامه نسبت )الف
 ابزارهای نظارتی و مدیریتی ردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش که استانداای گونه به ،اقدام نماید

کننده  کننده و مصرف توجه قرار گرفته و اختالف قیمت تولیدهای رقابتی مورد ولت و نیاز سیاستد
  .کاهش یابد
 صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، واحدهای )ب

 که ای نامه ینیتا زمان اخذ پروانه کسب براساس آگونه واحدها را  گاز، تلفن و خدمات شهری این
 تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و رسد به تصویب هیأت وزیران می

  .ی مقرر در قوانین مربوط نیستیهای اجرا این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت. دریافت نماید
به ) ایران کد(بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران   نسبت به توسعه نظام ملی طبقه)ج

منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات اقدام نموده و 
های   دستگاهو) کد(کنندگان کاال و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه  کلیه عرضه

  .ربط را موظف به استفاده از آن نمایدیی ذیاجرا
گذاری را به کاالها و   قانون اساسی قیمت44 های کلی اصل ت اجرای سیاسقانون با رعایت )د

  .ای و ضروری محدود نماید خدمات عمومی و انحصاری و کاالهای اساسی یارانه
 دولت مکلف است ضوابط تعیین کاالهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز :1تبصره

 با ناه پس از تصویب این قانوفهرست و ضوابط تعیین قیمت این کاالها و خدمات را ظرف سه م
ربط به های ذی گانی، معاونت و وزارتخانهپیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازر

  .تصویب شورای اقتصاد برساند
 چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز  در اجرای این بند:2تبصره

 و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع  قیمت عادله روزالتفاوت مابهتکلیف شود، 
  .ربط به دولت تهاتر گردد شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیدولت در سال اجرا پرداخت

 قانون 44های کلی اصل   بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستوزارت :102ماده
گذاری کاالها و  سازی، توزیع، بازرسی و قیمت رهی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخییاساسی، امور اجرا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 14

https://ejip.ir/article-1-119-en.html


114 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

ها و همچنین  ها و تعاونی های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه خدمات را به تشکل
  .کننده واگذار نماید های مردم نهاد حمایت از مصرف تشکل

واگذارشده اختیارات های موضوع این ماده، در مقابل  ها و تعاونی ها، اتحادیه  تشکل:1تبصره
وزیران  یأتتصویب ه ی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت بهینامه اجرا ینیدر چارچوب آ

  .ل جبران خسارت خواهند بودئورسد، پاسخگو و مس می
طاء مجوز واردات بدون  وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اع:2تبصره
  .قدام نماید نسبت به جبران نیازهای داخلی اانتقال ارز

االجراء   ممنوعیت ورود کاالهای غیرضرور طی برنامه پنجم برای سیگار الزمقانون :3تبصره
 تولید سیگار خارجی معتبر با امات الزم را مشتمل بر کاهش مصرفدولت مکلف است اقد. نیست

رد آوعمل  نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به
  . توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گرددبه نحوی که تا پایان برنامه

جز در های برنامه ب ای و غیرفنی برای واردات در طول سال  موانع غیرتعرفهبرقراری :103ماده
در صورت وجود چنین موانعی دولت .  ممنوع استکند  رعایت موازین شرع اقتضاء میمواردی که

  .ای نسبت به رفع آن اقدام کند های معادل تعرفه خمکلف است با وضع نر
  . کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیستمحصوالت :تبصره
ها،  ها، خوشه ها، شبکه ها و افزایش سهم تشکل به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه) الف :104ماده

ی و دارای بزرگ صادراتهای  های مدیریت صادرات و شرکت ، شرکت)ها کنسرسیوم(ها  اتحادیه شرکت
های مستقیم و غیرمستقیم خود در  ها و حمایت ها، تسهیالت، مشوق  دولت مجاز است کمکتنوع محصول

 در مقابل های موضوع این ماده تشکل .ها اعطاء نماید حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل
  .ول جبران خسارت خواهند بودسئاختیارات واگذارشده پاسخگو و م

  .رسد وزیران می  این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأتییجراانامه  نییآ
 مالیات و عوارض از صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه هرگونه اخذ )ب

  .ممنوع است
 کاالهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای فهرست :1تبصره

  .گردد اقتصاد تعیین می
ی صادرات مواد ای برا  عوارض ویژهز منابع کشور مجاز است به منظور صیانت ادولت :2تبصره

  .افزوده پایین وضع و دریافت نماید خام یا دارای ارزش
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 عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم میزان :3تبصره
وارض مربوطه این کاالها و جدول مذکور به تصویب فهرست و ع. یابد  کاهش میافزوده داخلی ارزش

  .این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومی قابل وصول است. رسد شورای اقتصاد می
های   و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهیکاالهاصادرات ) ج

  .داران معاف استالملل مورد درخواست خری مرسوم در تجارت بین
شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی   به دولت اجازه داده می:تبصره

های صادراتی مندرج در این  الزم برای اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق
  .عمل آورد  دائمی دارند را بههنون و دیگر قوانین مربوطه که جنبقا

در مواردی ) ضددامپینگ(شکنی   مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمتات دولت تدابیر و اقدام)د
  .شود را اتخاذ و اعمال نماید که کاالیی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می

جز  کاالها و خدمات بتمامگردد و صدور   موجب ممنوعیت صدور نمیداخلی تنظیم بازار )هـ
  :وارد زیر مجاز استم

  ه تشخیص سازمان میراث فرهنگیاشیاء عتیقه و میراث فرهنگی ب −
هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی  اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه −

 به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشندو 
  .زیست محیط

 تنها با کند م پرداخت میاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقی کصادرات :تبصره
 صادرکنندگان تمامدر این صورت . پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است

های مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از  موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه
  .ی اخذ کنندیاقتصادی و داراوج از وزارت امور خر

 است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و موظف دولت )و
سازی و   نسبت به آمادهمللی از جمله سازمان تجارت جهانیال ای و بین های منطقه مقررات اتحادیه

اقدام ) WTO( جهانی توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت
  .قانونی نماید
های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت  ادغام شرکت) الف :105ماده

جانبه و ادغام دو یا چند) پذیرنده   شرکت-ها  بقاء یکی از شرکت (جانبه یکانحصاری نشود، به شکل 
، در )شرکت جدید - جدیدشونده و ایجاد شخصیت حقوقی های ادغام محو شخصیت حقوقی شرکت(
امور موضوع این  . مجاز استهای تجاری موضوع ادغام ارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتچ
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ی، دیون و ی حقوق و تعهدات، دارا تمام.گردد  نمی،باشد بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی
 یا شرکت جدید منتقل پذیرنده ادغام  به شرکتهای موضوع ادغام مطالبات شرکت یا شرکت

  .شود می
در . یابند پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می های موضوع ادغام به شرکت کارکنان شرکت

 مزایای پایان شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدیدصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به 
در مورد . شود اخت میکار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرد

کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده  نیروی
 مصوب عی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتما) 113(

  .شود  عمل می26/5/1382
گردد تا سقف مجموع  حاصل میهای موضوع این بند  سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت

های  قانون مالیات) 48(های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده  سرمایه شرکت
  .های آن معاف است  و اصالحیه3/12/1366مستقیم مصوب 

 اعمال بروز قدرت و انحصار و ست شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز اموظف دولت )ب
چهارم و   اصالح موادی از قانون برنامه قانون) 9(ها را مطابق فصل  ادغامهمچنین دامنه مفید و مجاز 

  .بینی نماید  پیش اساسی قانون44 های کلی اصل اجرای سیاست
 30 حداقل برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کاال است تا پایان سال سوم مکلفدولت  :106ماده

  . کاهش دهد فعالیت خود را  از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کمدرصد
در عملیات کنترلی و شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت   اجازه داده میدولت به :تبصره

  . مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نمایدافزایش تجارت
 اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و گروه تشکیل :107ماده

هیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس حقوقی به منظور تس
ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط  قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت

  .مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است
استناد   مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل تغیـیر در حیـطه اختیارات:1تبصره

باشند مگر  گروه از اموال شخصی خود میل پرداخت دیون ئوست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسنی
  .که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشداین
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و احکام باب یازدهم ) 6(بق ماده مطا به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مربوطعملیات :2تبصره
 از قانون تجارت مصوب سال بخشیالیحه قانونی اصالح ) 152(و ) 151(قانون تجارت و مواد 

  .شود  انجام می1347
 فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی :3تبصره

که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی ینشود مگر ا موجب انحالل گروه مییکی از اشخاص حقوقی 
  .طور دیگری مقرر شده باشد

 برگزاری و تشریفات قانون خرید کاال یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام :108ماده
  . بالمانع استییهای اجرا  توسط دستگاهمناقصات

بهداشتی  واردات هر نوع کاال به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و :109ماده
 توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابالغ ای است که پس از تصویب مرجع ذیصالح مربوط هقرنطین
رعایت این ضوابط برای ترخیص کاالهای وارداتی از جمله کاالهای متروکه، ضبطی . شود می

  .قطعیت یافته، کاالهای بالصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است
در صورت ( یرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کاال کاالهای غ:تبصره

به صورت صورت چنانچه شود و در غیر این ز کشور عودت می به خارج ا ویهیا ورث) وجود و احراز
گردد و   معدوم می، دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشدجزئی و کلی

 اختیار گرفتن، فروش و مجاز به در) ره(کی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام سازمان اموال تملی
 آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه هعرض
  .نیست

های کلی اصالح الگوی مصرف به منظور اصالح الگوی  سیاست) 9 (بند در راستای :110ماده
های با کیفیت، بهداشتی و  یند، توسعه تولید انواع ناناصالح ساختار تولید، بهبود فرمصرف نان شامل ا

متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادالت تجاری گندم و آرد با 
ی رقابتی و یند تولید نان و در فضاادیده در فر هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش

انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده 
شود که براساس  شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می

ائم و تعزیرات مربوط به گندم، رسیدگی به تخلفات و جر. نماید مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می
 24/12/1382ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب   مربوط به موارد یارانهتنهاآرد و نان 
 حاکم د مربوط نیز تنها قانون اخیردر دیگر موار. گردد شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می عمل می

  .است
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