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کشور5 سند نقشه راه تنظیم بازار 

مقدمه 
کلیــدیِ اثرگــذار در تمامــی دوره هــا و دولت هــا، نقــش بســزایی در مدیریــت پیامدهــای  تنظیــم بــازار بــه عنــوان یــک مقولــه 
کامــل اهــداف  کالن و عــدم تحقــق  ــه، شــوک های ناشــی از تغییــر متغیرهــای  ــار تحریم  هــای ظالمان ــه ویــژه  آث تکانه هــای پیرامونــی ب
سیاســت های بخشــی و همچنیــن شکســت های بــازاری داشــته اســت. در ایــن راســتا و بــه منظــور ارتقــاء هدفمنــد اجــرای ایــن 
کشــور  سیاســت ها، برخــورداری از نقشــه راه مــدون و منســجم متناســب بــا اقتضائــات زمانــی و در راســتای اهــداف اســناد باالدســتی 

ضــروری اســت. 
خ  بــر اســاس مصوبــات ســی و پنجمیــن جلســه شــورای  عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا )شــماره 13733-98/م مــور
کشــور  کــه بــه تائیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز رســیده اســت، بــر لــزوم تدویــن نقشــه راه و برنامه هــای عملیاتــی تنظیم بازار   )1398/5/2
بــا هــدف جلوگیــری از هرگونــه آســیب بــه تولیــد و ادامــه رشــد و بالندگــی تولیــد داخــل در جهــت مقابلــه بــا اهــداف جنــگ اقتصــادی، 
کشــور در بخــش معیشــتی و مــواد  کاالیــی  کســری نیــاز  فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی دشــمن؛ حفــظ آرامــش ســفره مــردم و تأمیــن 
کاالیــی؛ تأمیــن به موقــع  ــا نبــود  کمبــود ی ــار ســوء بــروز  اولیــه تولیــد و متناسب ســازی منابــع و امکانــات بــرای بــه حداقــل رســاندن آث
کــردن منابــع محــدود متناســب  کاهــش مخاطــرات ناشــی از عــدم تأمیــن منابــع ارزی و ریالــی؛ هدایــت و هزینــه  کاالهــا و مــواد اولیــه؛ 
کیــد  کاالیــی در زمــان صــدور مجــوز و همچنیــن جلوگیــری از تخلفــات اقتصــادی در بخــش خــرد بــر تهیــه نقشــه راه تأ بــا اولویت  هــای 

شــده اســت. 
کــه حــوزه مداخــالت دولــت در امــور تنظیــم بــازاری در بســیاری از مــوارد جنبــه هماهنگی میان تمــام نهادهای   بایــد توجــه داشــت 
کــه شــوک های پیرامونــی و  دخیــل در تنظیــم بــازار، تســهیل  گری و تســریع در امــور اجرایــی مرتبــط بــا آن به ویــژه در زمان هایــی اســت 
کمــک بــه ارتقــای ایــن  خ می دهــد. یکــی از رســالت های اصلــی تدویــن نقشــه راه تنظیــم بــازار  کالن اقتصــادی ر بی ثباتــی متغیرهــای 
هماهنگــی، تســهیل و تســریع در امــور اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه فرابخشــی بــودن و ماهیــت پیچیــده تنظیــم بــازار، تدویــن نقشــه 
گرفتــه و هــم  کــه هــم بتوانــد ابعــاد ایــن ماهیــت فرابخشــی و پیچیــده را در نظــر  کشــور نیازمنــد طراحــی مدلــی اســت  راه تنظیــم بــازار 
ــی  ــاد درک ــرای ایج ــا ب ــت ها و برنامه ه ــن سیاس ــرای تدوی ــای الزم را ب ــی آن، رویکرده ــود و آسیب شناس ــع موج ــی وض ــاس بررس ــر اس ب

کنــد. کــردن تمامــی دســتگاه های مســئول، ارایــه  کشــور و همــراه  مشــترک میــان همــه دســت اندرکاران تنظیــم بــازار 

چارچوب سند نقشه راه تنظیم بازار
بخش اول به صورت خالصه دربردارنده بررسی وضع موجود و  آسیب شناسی است.

ــا و  ــق آن ه ــات تحق ــار، الزام ــورد انتظ ــداف م ــف، اه ــر تعاری ــتمل ب ــازار مش ــم ب ــه راه تنظی ــند نقش ــی س ــزای اصل ــامل اج ــش دوم ش بخ
چارچــوب مفهومــی بــرای تعییــن سیاســت های مختلــف اثرگــذار بــر تنظیــم بــازار و همچنیــن تعییــن متولیــان امــر در هــر از یــک از 

ســطوح سیاســتی و تعییــن اهــم وظایــف و انتظــارات از آن هــا اســت.
کــه  کاربرگ هایــی اســت  بخــش ســوم بــا هــدف تعییــن چارچــوب برنامه هــای عملیاتــی و پشــتیبان اجــرای نقشــه راه مشــتمل بــر 
کشــور موظــف اســت بــا همــکاری تمــام دســتگاه های متولــی، نســبت بــه تکمیــل و ارایــه آن  کارگــروه تنظیــم بــازار  به منظــور تکمیــل آن 

ــد. کن ــدام  ــخص، اق ــدی مش در زمان بن

روش شناسی مورداستفاده در آسیب شناسی تنظیم بازار
 1)SBC-کشــور بهره گیــری از روش ســاختار، زمینــه و رفتــار )روش ســه وجهــی مــدل مورداســتفاده در آسیب شناســی تنظیــم بــازار 
کشــور در ســه ســطح محیطــی، ســاختاری و اجرایــی  اســت. ایــن مــدل ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا آســیب های عمــده تنظیــم بــازار 
کــه ارتبــاط بیــن عوامــل زمینــه ای )محیطــی(، ســاختاری  طبقه بنــدی شــود. علــت نام گــذاری ایــن  مــدل بــه »ســه وجهــی« آن اســت 

کنــد. کــه قــادر اســت آســیب های مرتبــط بــا هــر پدیــده را شناســایی  گونــه ای اســت  و اجرایــی )محتوایــی( بــه 

1.  Structure, Behavior and Context



6 کشور سند نقشه راه تنظیم بازار 

 
 

 
 

 مدل مفهومی نقشه راه تنظیم بازار کاال
شناسی و همچنین تجارب اجرایی  های نظری و تفکیک ارایه شده در آسیب طراحی مدل مفهومی تنظیم بازار بر اساس بررسی

هماهنگی  بر تأکیدت است آنچه در این مدل حائز اهمیتدوین شده است.  )بازار( دو سطح کالن و خرد درتنظیم بازار  کارگروه
کامل  صورت بهچنانچه این هماهنگی  است. کشور های تنظیم بازار با سیاستجاری( و بخشی )تولیدی و تهای کالن  سیاستمیان 

یابد دولت با  رخ دهد که تعادل بازار از میان برداشته شود، ضرورت می نحوی بهثباتی در متغیرهای کالن  نباشد و یا بی
اشت که حتی اگر ثبات متغیرهای اقتصادی در سطح های تنظیم بازاری این عدم تعادل را از میان بردارد. البته باید توجه د سیاست

همچون رفتارهای انحصارطلبانه در بازار، های بازاری  بروز شکست سبب بههای تنظیم بازاری دولت  کالن برقرار باشد، سیاست
اهمیت کنندگان  های زیرساختی و تضییع حقوق مصرف محدودیت عدم تقارن اطالعات؛ عدم توازن عرضه و تقاضا در ایام خاص؛

های  ارتباط با سیاستدر  گری در امور مرتبط با بازار است. تسهیلهماهنگی و منظور  بهنیز اگرچه که عمده این مداخالت یابد  می
ن )دولتی، غیردولتی و نهادهای مدنی( نهادهای دخیل در آ ترین مهمدر تنظیم بازار و  مورداستفاده، مجموعه ابزارهای تنظیم بازاری
 شناسایی و ارایه شده است.در این مدل 

 پشتیبان و عملیاتی های چارچوب برنامهرویکردهای تدوین 

 

 استخراج مدل مفهومی تنظیم بازار در دو سطح 
(بازار)سطح خرد   سطح کالن  

 (SBC)آسیب شناسی تنظیم بازار بر اساس مدل سه وجهی 

 محیطی ساختاری اجرایی

( عوامل موثر بر تنظیم بازار)بررسی وضع موجود   
مصرف و )و توزیع ( تولید و واردات)تامین 

(صادرات  شاخص های کالن 

1 
2 
3 
4 

 هایظرفیت از استفاده
ایمنطقه  و استانی  

های گیری از ظرفیتبهره
های بخش غیردولتی تشکل

 طرف تقاضا و عرضه

های بخش ظرفیت از گیریبهره
غیردولتی دولتی و  

گیری حداکثری بهره
های از ظرفیت

های تنظیم بازارکمیته  

کاال مدل مفهومی نقشه راه تنظیم بازار 
طراحــی مــدل مفهومــی تنظیــم بــازار بــر اســاس بررســی های نظــری و تفکیــک ارایــه شــده در آسیب شناســی و همچنیــن تجــارب 
کیــد  ــز اهمیــت اســت تأ ــازار( تدویــن شــده اســت. آنچــه در ایــن مــدل حائ کالن و خــرد )ب ــازار در دو ســطح  کارگــروه تنظیــم ب اجرایــی 
کشــور اســت. چنانچــه ایــن  کالن و بخشــی )تولیــدی و تجــاری( بــا سیاســت های تنظیــم بــازار  بــر هماهنگــی میــان سیاســت های 
کــه تعــادل بــازار از میــان برداشــته شــود،  خ دهــد  کالن بــه نحــوی ر کامــل نباشــد و یــا بی ثباتــی در متغیرهــای  هماهنگــی به صــورت 
گــر ثبــات  کــه حتــی ا کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت  ضــرورت می یابــد دولــت بــا سیاســت های تنظیــم بــازاری ایــن عــدم تعــادل را رفــع 
کالن برقــرار باشــد، سیاســت های تنظیــم بــازاری دولــت بــه ســبب بــروز شکســت های بــازاری همچــون  متغیرهــای اقتصــادی در ســطح 
رفتارهــای انحصارطلبانــه در بــازار، عــدم تقــارن اطالعــات؛ عــدم تــوازن عرضــه و تقاضــا در ایــام خــاص؛ محدودیت هــای زیرســاختی و 
کــه عمــده ایــن مداخــالت نیــز به منظــور هماهنگــی و تســهیل گری در امــور  گرچــه  تضییــع حقــوق مصرف کننــدگان اهمیــت می یابــد، ا
مرتبــط بــا بــازار اســت. در ارتبــاط بــا سیاســت های تنظیــم بــازاری، مجموعــه ابزارهــای مورداســتفاده در تنظیــم بــازار و مهم تریــن 

نهادهــای دخیــل در آن )دولتــی، غیردولتــی و نهادهــای مدنــی( در ایــن مــدل شناســایی و ارایــه شــده اســت.

رویکردهای تدوین چارچوب برنامه های عملیاتی و پشتیبان
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اهمیت کنندگان  های زیرساختی و تضییع حقوق مصرف محدودیت عدم تقارن اطالعات؛ عدم توازن عرضه و تقاضا در ایام خاص؛

های  ارتباط با سیاستدر  گری در امور مرتبط با بازار است. تسهیلهماهنگی و منظور  بهنیز اگرچه که عمده این مداخالت یابد  می
ن )دولتی، غیردولتی و نهادهای مدنی( نهادهای دخیل در آ ترین مهمدر تنظیم بازار و  مورداستفاده، مجموعه ابزارهای تنظیم بازاری
 شناسایی و ارایه شده است.در این مدل 

 پشتیبان و عملیاتی های چارچوب برنامهرویکردهای تدوین 

 

 استخراج مدل مفهومی تنظیم بازار در دو سطح 
(بازار)سطح خرد   سطح کالن  

 (SBC)آسیب شناسی تنظیم بازار بر اساس مدل سه وجهی 

 محیطی ساختاری اجرایی

( عوامل موثر بر تنظیم بازار)بررسی وضع موجود   
مصرف و )و توزیع ( تولید و واردات)تامین 

(صادرات  شاخص های کالن 

1 
2 
3 
4 

 هایظرفیت از استفاده
ایمنطقه  و استانی  

های گیری از ظرفیتبهره
های بخش غیردولتی تشکل

 طرف تقاضا و عرضه

های بخش ظرفیت از گیریبهره
غیردولتی دولتی و  

گیری حداکثری بهره
های از ظرفیت

های تنظیم بازارکمیته  
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بخش اول: بررسی وضع موجود و آسیب شناسی تنظیم بازار
ــر تنظیــم  ــر ب ــا هــدف بررســی اهــم شــاخص ها و عوامــل مؤث ــازار ب در ایــن بخــش بررســی وضــع موجــود و آسیب شناســی تنظیــم ب

ــازار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. ب

کالن شاخص های بخش 
مخاطرات و ریسک های بین المللی

کشــور، مخاطــرات پیشــروی فعــاالن اقتصــادی را افزایــش  مجموعــه تحــوالت بیرونــی به ویــژه تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا علیــه 
کشــوری در ســال 2019، ایــران در زمینــه ریســک اقتصــادی، تجــاری، سیاســی  و  گــزارش بین المللــی ریســک  ــر اســاس  داده اســت. ب
ــرار  ــر ق ــت تأثی کاال را تح ــع  ــه و توزی ــن، عرض ــای تأمی ــیاری از فرآینده ــاال، بس ــک ب ــرار دارد. ریس ــک ق ــر ریس ــورهای پ کش ــی در رده  مال
کاالهــا اثرگذاراســت. از ایــن منظــر،  ــازار  ــر افزایــش قیمــت و نوســانات قیمتــی و مقــداری در ب می دهــد و ضمــن تحریــک انتظــارات، ب

گیــرد. ضــرورت دارد برقــراری آرامــش و تأمیــن معیشــت مــردم در اولویــت قــرار 

کسب وکار وضعیت ایران در شاخص های بین المللی 
کــه نســبت بــه ســال قبــل آن، یــک  کســب وکار جهانــی در ســال 1398 برابــر بــا 127 بــوده  رتبــه ایــران در شــاخص ســهولت انجــام 
کــه نســبت بــه  کشــور در زیــر شــاخص تجــارت فرامــرزی نیــز در ایــن ســال 121 بــوده اســت  پلــه صعــود داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن، رتبــه 
ســال قبــل بهبــود قابل توجهــی را نشــان می دهــد، هرچنــد همچنــان تــا وضعیــت مطلــوب )هزینــه و زمــان انجــام فرایندهــای تجــاری( 
فاصلــه وجــود دارد. در شــاخص رقابت پذیــری جهانــی، رتبــه ایــران از 89 در ســال 1397 بــه 99 در ســال 1398 تنــزل داشــته اســت و 
کــه نشــان دهنده تنــزل 12 پلــه ای  کشــور توانســته رتبــه 103 را بــه خــود اختصــاص دهــد  همچنیــن در شــاخص حقــوق مالکیــت نیــز 

وضعیــت ایــران در ســال 1398 نســبت بــه ســال 1397 در ایــن شــاخص اســت.

رشد اقتصادی
خ رشــد اقتصــادی بــدون نفــت ایــران در ســال 1397 معــادل )2/4- درصــد( و بــا نفــت معــادل )4/9- درصــد( و در عمــده  نــر
گاز  کاهــش 13/9 درصــدی در رشــد زیرگــروه معــدن، اســتخراج نفــت و  بخش هــا نیــز رشــد اقتصــادی منفــی بــوده اســت. پــس از 
کاهــش رشــد اقتصــادی در زیرگــروه صنعــت )ســاخت( )6/5- درصــد( و زیرگــروه عمــده و خرده فروشــی، هتــل و  طبیعــی، بیشــترین 
خ داده اســت. همچنیــن بــر اســاس محاســبات اولیــه بانــک مرکــزی رشــد اقتصــادی بــدون نفــت در 6 ماهــه  رســتوران )6- درصــد( ر
اول ســال 1398 حــدود 0.5 درصــد بــوده اســت. در ســه ماهه دوم ســال جــاری رشــد اقتصــادی بــدون نفــت 0/6درصــد و رشــد 

کشــاورزی، صنعــت و معــدن و خدمــات بــه ترتیــب معــادل 9/5، 0/4  و 1/4- درصــد اســت. بخش هــای 

کسری بودجه حجم نقدینگی و 
یکــی از عوامــل طــرف تقاضــای بــروز تــورم، افزایــش شــتابان نقدینگــی و افزایــش حجــم ســپرده های بلندمــدت در رشــد نقدینگــی 
کــه نســبت بــه اســفندماه ســال  اســت. حجــم نقدینگــی در پایــان اســفندماه ســال 1397 بــه 1881 هــزار و 785 میلیــارد تومــان رســید 
96 رشــد 23 درصــدی داشــته اســت. همچنیــن بــر اســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی در مهــر ســال 1398 میــزان نقدینگــی نســبت بــه 
کــه چنانچــه نقدینگــی ایجــاد شــده بــه ســمت تولیــد هدایــت  دوره مشــابه ســال قبــل 27/3 درصــد رشــد داشــته اســت. بدیهــی اســت 
ــر  ــد. ب ــته باش ــی داش ــر نامطلوب ــم اث ــدت ه ــازار در بلندم ــم ب ــرد تنظی ــر عملک ــورم، ب ــکل گیری ت ــازی ش ــن بسترس ــد ضم ــود می توان نش
کســری درآمدهــای عمومــی بــه اعتبــارات هزینــه ای در 8 مــاه نخســت ســال جــاری بــه  اســاس آخریــن اطالعــات بودجــه ای، میــزان 

رقمــی حــدود 68 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت.

خ ارز تغییرات نر
گازی و ایجــاد  ــات  ــر درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نفــت خــام و میعان ــکا ب بــدون شــک اعمــال تحریم هــای یکجانبــه آمری
کاالهــای  کاهــش درآمدهــای نفتــی از یک ســو تأمیــن ارز  محدودیــت در مبــادالت مالــی بین المللــی، تأثیــر مســتقیمی داشــته اســت. 
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خ ارز و چنــد نرخــی شــدن آن  کــرده اســت و از ســوی دیگــر بــا اثرگــذاری بــر عرضــه ارز بــه افزایــش نــر اولویــت دار را بــا محدودیــت روبــرو 
خ  کاالهــای اساســی، نــر ــا برخــی از محدودیت هــای دولــت در تأمیــن و انتقــال ارز 4200 ریالــی بــرای  منتهــی شــده اســت. هم زمــان ب
ارز نیمایــی از حــدود 9 هــزار تومــان در ابتــدای ســال 1398 بــه حــدود 11 هــزار تومــان در پایــان آذرمــاه رســیده اســت. ایــن امــر، از 
کاالهــای وارداتــی مصرفــی و نیــز قیمــت نهاده هــای وارداتــی تولیــد بــه افزایــش شــاخص قیمــت تولیدکننــده و  طریــق افزایــش قیمــت 
کاهــش یافتــه اســت. کاالهــای مشــمول ارز دولتــی نیــز در طــول زمــان  درنهایــت بــه تــورم منجــر شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، فهرســت 

شاخص قیمت تولیدکننده
بــا عنایــت بــه اینکــه تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده تــا حــدی تغییــرات شــاخص قیمــت مصرف کننــده را نیــز توضیــح 
خ  کنترل شــده، لیکــن همچنــان نــر گرچــه در چنــد مــاه اخیــر رونــد رو بــه رشــد آن تــا حــدی  می دهــد، یــک شــاخص پیش نگــر اســت. ا
ــبت  ــال 1398 نس ــتان س ــد و در تابس ــال ١٣٩٦، 47/5 درص ــه س ــبت ب ــال ١٣٩٧ نس ــاخص در س ــن ش ــه ای ــت؛ به طوری ک ــاال اس آن ب
بــه مــدت فصــل مشــابه در ســال 1397، 49/5 درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن بیشــترین رشــد شــاخص قیمــت تولیدکننــده 
ــه افزایــش هزینه هــای تولیــد و قیمــت نهاده هــای  ــوط ب ــوده اســت. بخشــی از ایــن افزایــش مرب ــه صنعــت ب ــوط ب در ســال 1397 مرب
کاالهــا و نهاده هــای وارداتــی در ایــن ســال  خ ارز و بخشــی نیــز ناشــی از رشــد قیمت هــای بین المللــی  تولیــدی ناشــی از افزایــش نــر
بــوده اســت؛ بنابرایــن بهبــود ســاختار نظــام تأمیــن از طریــق ارتقــاء تولیــد داخلــی و مدیریــت واردات بــا اســتفاده از روش هــای نویــن و 

ــر اســت. ــاًل مؤث کام کاهــش هزینه هــای تولیــدی  ــی در  افزایــش رقابت پذیــری صادرات

شاخص قیمت مصرف کننده
ــا  کــردن مــردم ب ــر قــدرت خریــد آحــاد جامعــه و مواجــه  ــر تأثیــر منفــی ب ــورم عــالوه ب خ ت ــر ــاال بــودن ن در شــرایط فعلــی تحریمــی،  ب
کار نیــز آثــار ســوئی خواهــد داشــت.  مشــکل معیشــت، در بلندمــدت بــر رونــد ســرمایه گذاری، تشــکیل ســرمایه و تقاضــا بــرای نیــروی 
کــه رشــد  تــورم دوازده ماهــه مصرف کننــده در ســال 1397 برابــر بــا 26/9 درصــد و تــورم نقطه به نقطــه آن برابــر بــا 47/5 درصــد بــوده 
کی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات )38/2 درصــد( بــوده اســت. تــورم  گــروه خورا تــورم در ایــن بــازه زمانــی عمدتــًا ناشــی از افزایــش تــورم 
ــدت  ــا م ــاس ب ــه در قی ــن نقط ــده در همی ــه ای مصرف کنن ــورم نقط خ ت ــر ــد و ن ــور 40 درص کش ــای  ــرای خانواره ــاه ١٣٩٨ ب ــاالنه آذرم س
کی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات«  گروه هــای عمــده »خورا خ تــورم نقطــه ای  مشــابه ســال قبــل، 27/8 درصــد رشــد داشــته اســت. نــر
خ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه مــاه آذرمــاه  کــی و خدمــات« بــه ترتیــب 28/8 و 27/7 درصــد بــوده اســت. نــر و »کاالهــای غیرخورا
کــی و خدمــات 33/4 درصــد  کاالهــای غیرخورا کی هــا و آشــامیدنی ها 55/7 درصــد و در  نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل در خورا

خ تــورم را در 9 ماهــه نخســت ســال جــاری داشــته اند. کی هــا و آشــامیدنی ها ســهم 31/7 درصــدی از نــر بــوده اســت. خورا

ضریب جینی )شاخص برابری(
کم وبیــش رونــدی  ــا 1392  گرچــه ایــن شــاخص از ســال 1380 ت ضریــب جینــی از مهم تریــن شــاخص های توزیــع درآمــد اســت. ا
کاهشــی داشــته اســت، بااین حــال از ســال 1392 رو بــه افزایــش بــوده؛ به نحوی کــه از 0.365 در ایــن ســال بــه 0/4093 در ســال 1397 
لــت دارد. در حــال حاضــر بررســی  کشــور در ســال های اخیــر دال رســیده اســت. ایــن ارقــام بــر افزایــش بیشــتر شــکاف درآمــد در ســطح 
کــه مابه التفــاوت هزینــه و درآمــد پنــج دهــک اول خانوارهــای روســتایی و ســه دهــک اول  وضعیــت بودجــه خانــوار نیــز نشــان می دهــد 
کــه بخــش عمــده ای از سیاســت های تنظیــم بــازاری بهبــود رفــاه ایــن خانوارهــا  خانوارهــای شــهری منفــی اســت. ایــن در حالــی اســت 

را هــدف قــرار می دهــد.

تسهیالت بانکی به بخش های اقتصادی
در ســال 1397 بیشــترین میــزان تســهیالت اعطایــی بــه بخش هــای اقتصــادی بــا 37/4 درصــد بــه بخــش خدمــات اختصــاص 
کشــاورزی 7/6 درصــد بــوده اســت. طــی 9 ماهــه نخســت  داشــته اســت. ایــن ســهم در بخــش صنعــت و معــدن 27 درصــد و در بخــش 
ســال جــاری نیــز تســهیالت اعطایــی بــه بخش هــای اقتصــادی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل آن 29/8 درصــد رشــد داشــته 
کل تســهیالت اعطایــی نظــام بانکــی بــه بخــش صنعــت و معــدن و حــدود 8/4 درصــد بــه  اســت. در ایــن مــدت حــدود30/5 درصــد از 

کشــاورزی پرداخت شــده اســت. بخــش 
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شاخص های بخش تأمین و توزیع
تأمین )واردات و تولید(

ــه مصــرف در برخــی دیگــر از 	  کاالهــای اساســی طــی ســنوات اخیــر، همچنــان نســبت واردات ب علی رغــم افزایــش تولیــد برخــی از 
خ ارز و هزینه هــای  کاالهــای اساســی، بیــش از 50 درصــد اســت. ایــن امــر ســبب می شــود تغییــرات قیمــت جهانــی،  تغییــرات نــر
ــاری،   ــک های تج ــار ریس ــی آث ــی و حت ــادی واردات ــوع مب ــدم تن ــی، ع ــع مال ــی مناب ــل، جابه جای ــه حمل ونق ــن ازجمل ــره تأمی زنجی

ــذار باشــد. ــازار ایــن نهاده هــا و رشــته فعالیت هــای مرتبــط اثرگ ــر تنظیــم مناســب ب ــی و سیاســی ب مال
کاالهــای 	  کاالی واســطه ای بــوده اســت. ایــن ســهم از  کــه 63 درصــد واردات در ســال 1397  کشــور نشــان می دهــد  ترکیــب واردات 

ج اســت. کاالهــای واســطه ای از خــار واســطه ای در واردات نشــان دهنده وابســتگی تولیــد داخلــی بــه واردات مــواد اولیــه و 
کارگــروه مربــوط بــه 	  کــه بیشــترین فراوانــی در تصمیمــات  ــازار در ســال 1397 نشــان می دهــد  کارگــروه تنظیــم ب بررســی مصوبــات 

ــروه در دو  کارگ ــرد  ــه رویک ک ــت  ــوان داش ــوان عن ــن می ت ــت؛ بنابرای ــوده اس ــن ارز ب ــن تأمی ــاماندهی واردات و همچنی ــهیل و س تس
کاال بــوده اســت. ــًا تســهیل و تســریع امــور در موضــوع تأمیــن  ســال اخیــر عمدت

کــه 	  بــر اســاس آخریــن  بررســی ها، تعهــدات دولــت در خصــوص سیاســت های تنظیــم بــازار بالغ بــر 21869 میلیــارد ریــال بــوده 
کارخانه هــای آرد(، شــرکت ســهامی پشــتیبانی امــور دام  کارخانه هــای تولیــد شــکر،  کشــاورزی )مطالبــات  مربــوط بــه وزارت جهــاد 
کاال( و ســازمان مرکــزی تعاونــی  کار و رفــاه اجتماعــی بابــت ســبد  گوشــت قرمــز، مطالبــات از وزارت تعــاون،  غ،  )تنظیــم بــازار تخم مــر

روســتایی )ضــرر و زیــان ناشــی از تنظیــم بــازار میــوه در ســال های 97-1394( بــوده اســت.
دولــت 	  تأمیــن  مباشــرین  وارداتــی،  تشــکل های  واردکننــدگان،  تولیدکننــدگان،  شــامل  تأمیــن  حــوزه  بازیگــران  عمده تریــن 

هســتند. تقاضــا  طــرف  تشــکل های  و  عرضــه  طــرف  تشــکل های  ایــران(  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  دام،  امــور  )پشــتیبانی 
کشــاورزی و تکمیــل 	  ح هــای تنظیــم بــازار، خریــد تضمینــی و توافقــی محصــوالت  در راســتای انجــام تکالیــف قانونــی در اجــرای طر

گــردش موجــودی ذخایــر راهبــردی، در ســال 1397 حــدود 18000 میلیــارد تومــان از محــل منابــع مختلــف و مبلــغ 950 میلیــون  و 
کنــون درمجمــوع مبلــغ 20300 میلیــارد تومــان و 204 میلیون  دالر از محــل صنــدوق توســعه ملــی تأمیــن شــد. در ســال 1398 نیــز تا

دالر بــه شــرکت های مباشــر اختصــاص یافتــه اســت.

ذخایر راهبردی
گنــدم، برنــج، روغــن خــام، شــکر )توســط شــرکت بازرگانــی  کاالهــای  در حــال حاضــر بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــر  غ )توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام( ذخیره ســازی می شــوند. ب گوشــت مــر گوشــت قرمــز،  ــه،  جــو،  کنجال ــران(، ذرت،  دولتــی ای
غ  گنــدم، برنــج، روغــن، شــکر و مر اســاس آخریــن اطالعــات و همچنیــن وابســتگی تأمیــن داخــل بــه واردات، ذخایــر راهبــردی در حــوزه  
نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت. دراین ارتبــاط، متناســب بــا مقتضیــات زمانــی نســبت بــه تغییــر میــزان مصــوب ذخایــر سیاســت گذاری 

می شــود.

وضعیت ثبت سفارش،  واردات و تأمین ارز
کاالهــا از ابتــدای ســال 1398 تــا انتهــای آذرمــاه و مقایســه آن بــا مــدت مشــابه ســال قبــل  کل  وضعیــت ثبــت ســفارش و واردات 
کاهــش 33  کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  کــه میــزان ثبــت ســفارش در ایــن دوره 43/9 میلیــارد دالر بــوده  نشــان می دهــد 
کاهــش 3/8 درصــدی را  کــه  کاال طــی ایــن دوره 32/3 میلیــارد دالر بــوده  درصــدی را نشــان می دهــد. همچنیــن ارزش واردات 
کــرده اســت. میــزان تخصیــص ارز بــرای ثبــت ســفارش های ســال جــاری حــدود 28 میلیــارد دالر بــوده اســت. همچنیــن ارزش  تجربــه 
ــارد دالر  ــاری 8/6 میلی ــال ج ــت س ــاه نخس ــده در 9 م ــص ش ــوزه دارو( ترخی ــر از ح ــروری )غی ــی و ض ــب اساس ــای منتخ کااله واردات 
کــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 22/8 درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن، از مجمــوع حــدود 28 میلیــارد  بــوده 
دالر تخصیــص ارز در 9 مــاه نخســت ســال جــاری، تأمیــن ارز دولتــی و تأمیــن ارز از بــازار نیمــا بــه ترتیــب معــادل 6/9 و 6/6 میلیــارد 

دالر بــوده اســت.
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تجارت غیررسمی و قاچاق معکوس
کاال  کاهش یافتــه اســت، بــر اســاس آخریــن اطالعــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق  هرچنــد در دو ســال اخیــر حجــم تجــارت غیررســمی 
کــه حجــم قابل توجهــی نســبت بــه واردات رســمی در  کاال در ســال 1397 حــدود 12،5 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت  و ارز، قاچــاق 
خ ارز بــازار ثانویــه و غیررســمی، پدیــده قاچــاق  خ ارز رســمی و نــر کشــور محســوب می شــود. عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه شــکاف میــان نــر
خ  ــر ــا افزایــش قابل توجــه ن کاالهــای مشــمول ارز رســمی مشاهده شــده اســت. در حــال حاضــر ب ــا برخــی از  معکــوس نیــز در ارتبــاط ب
کاال می توانــد در مــواردی رفــاه مصرف کننــده را افزایــش دهــد،  کمتــر شــده اســت. هرچنــد قاچــاق  کاال  ارز، توجیه پذیــری قاچــاق 

کل جامعــه اثرگــذار اســت. به عنــوان رقیــب اصلــی تولیــد بــر رفــاه تولیدکننــدگان و درنهایــت رفــاه 

کاالهای اساسی مصرف 
غ، روغــن خــام، شــکر خــام،  غ، تخم مــر گوشــت مــر گنــدم، برنــج،  کشــور )شــامل  کاالی اساســی مهــم در  درمجمــوع مصــرف 10 قلــم 

کــه حــدود نیمــی از آن از تولیــد داخــل تأمیــن می شــود. کنجالــه و دانه هــای روغنــی( بیــش از 42 میلیــون تــن اســت  جــو، ذرت، 

اهم بازیگران نظام توزیع
کســب به صــورت رســمی در بخش هــای بازرگانــی  واحدهــای صنفــی: در حــال حاضــر بیــش از 2،6 میلیــون واحــد صنفــی دارای پروانــه 

کشــور و در حوزه هــای تولیــدی، توزیعــی، خدماتــی و خدمــات فنــی و مهندســی فعالیــت دارنــد. داخلــی 
کــه نســبت بــه ســال قبــل  کشــور مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد  شــرکت های پخــش: در ســال 1397 حــدود 650 شــرکت پخــش در ســطح 

از آن حــدود دو برابــر شــده اســت.
فروشــگاه های زنجیــره ای: در ســال 1397 تعــداد فروشــگاه بــزرگ چندمنظــوره، فروشــگاه بــزرگ زنجیــره  ای و فروشــگاه زنجیــره  ای 

همگــن بــه ترتیــب بــه 859، 121 و 18 رســیده اســت.
کســب وکار مجــازی و 31 مجــوز بــرای بازاریابــی شــبکه ای صادرشــده  کســب وکارهای اینترنتــی: در ســال 1397 حــدود 954 مجــوز بــرای 

کــه رشــد قابل مالحظــه ای در قیــاس بــا ســال قبــل از آن دارد. اســت 
کارمنــدان ارتــش( در سراســر  شــرکت های تعاونــی مصــرف: بــر اســاس آخریــن اطالعــات در دســترس، 256 فروشــگاه اتــکا )اداره تــدارکات 
کشــور  کشــور، 600 شــعبه اتمــا )اتحادیــه تعاونــی مصــرف فرهنگیــان ایــران( و 400 هــزار مترمربــع انبــار و فضــای توزیعــی در 29 اســتان 
کشــور را بــر  کاال در  کارگــران ایــران( نقــش قابل توجهــی در توزیــع  در خصــوص اتحادیــه امــکان )اتحادیــه مرکــزی تعاونی هــای مصــرف 

عهــده دارنــد.

سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار
کــه محــور تأمیــن ســهم 41 درصــدی، قیمت گــذاری و  کارگــروه تنظیــم بــازار در ســال 1398 نشــان می دهــد  بررســی مصوبــات 
کنتــرل قیمــت ســهم 10 درصــدی، توزیــع و عرضــه ســهم 12 درصــدی، نظــارت و بازرســی ســهم 17 درصــدی و ســایر مــوارد ســهم 20 

درصــدی را از مصوبــات تنظیــم بــازار داشــته اند.

حوزه نظارت و بازرسی
کــه 	  در ســال 1397 تعــداد 3.8 میلیــون فقــره بازرســی توســط ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان انجام شــده 

نســبت بــه ســال قبــل 5.6 درصــد رشــد داشــته اســت. همچنیــن در 8 ماهــه نخســت ســال 1398 تعــداد بازرســی های انجام شــده 
کــه 13/6 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت. بیــش از 2/6 میلیــون فقــره رســیده 

ــازار، اعتبــارات هزینــه ای دســتگاه های مربــوط در قانــون بودجــه 	  ــر ب هرچنــد به منظــور تقویــت ســازوکارهای بازرســی و نظــارت ب
1398 افزایــش داشــته اســت، الزم اســت بــرای تقویــت ایــن فراینــد منابــع اعتبــاری الزم بــرای ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 

گرفتــه شــود. تولیدکننــدگان و ســازمان تعزیــرات حکومتــی در نظــر 
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آسیب شناسی تنظیم بازار
کشــور  کشــور بــر اســاس روش ســه وجهــی )SBC( و همچنیــن بررســی تجربــه و عملکــرد تنظیــم بــازار در  آسیب شناســی تنظیــم بــازار 
کــه بخــش عمــده ای از دخالت هــای دولــت در بــازار ریشــه در وقــوع شــوک های پیرامونــی و نوســانات متغیرهــای  نشــان می دهــد 
ــرای  ــه مداخلــه دولــت ب کــه ایــن امــر همــواره نیــاز ب کامــل اهــداف سیاســت های بخشــی داشــته  کالن اقتصــادی و نیــز عــدم تحقــق 
کــرده اســت. بــا عنایــت بــه اینکــه تنظیــم بــازار  کــردن عرضــه و تقاضــا و جلوگیــری از نوســانات قیمــت را در بــازار اجتناب ناپذیــر  متعــادل 
گامــی مهــم در  ــذار اســت، آسیب شناســی ایــن حــوزه  کارآمــد آن اثرگ ــر عملکــرد  ــه ای فرابخشــی اســت و موضوعــات متعــددی ب مقول
تدویــن نقشــه راه تنظیــم بــازار خواهــد بــود. بــا عنایــت بــه بررســی های به عمل آمــده بــر اســاس مدل هــای آسیب شناســی ســه وجهــی 
کشــور، عمــده آســیب های ایــن حــوزه را می  تــوان در ســه ســطح محیطــی، ســاختاری و اجــرا  کارگــروه تنظیــم بــازار  و بــا تکیه بــر تجــارب 

ــرد. ک طبقه بنــدی 

کشور طبقه بندی آسیب های عمده تنظیم بازار 

 
 

های مربوط در قانون بودجه  ای دستگاه منظور تقویت سازوکارهای بازرسی و نظارت بر بازار، اعتبارات هزینه هرچند به -
کنندگان و  سازمان حمایت مصرفم برای است، الزم است برای تقویت این فرایند منابع اعتباری الزافزایش داشته  8931

 در نظر گرفته شود. تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی
 


شناسیتنظیمبازارآسیبب.

ررسی تجربه و عملکرد تنظیم بازار در کشور و همچنین ب( SBC) وجهی سهشناسی تنظیم بازار کشور بر اساس روش  آسیب
های پیرامونی و نوسانات متغیرهای کالن  وقوع شوکریشه در  بازار های دولت در ای از دخالت عمدهبخش که  دهد نشان می

که این امر همواره نیاز به مداخله دولت برای متعادل کردن داشته های بخشی  اقتصادی و نیز عدم تحقق کامل اهداف سیاست
ای  با عنایت به اینکه تنظیم بازار مقوله. ناپذیر کرده است اجتنابعرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات قیمت را در بازار 

شناسی این حوزه گامی مهم در تدوین نقشه راه  فرابخشی است و موضوعات متعددی بر عملکرد کارآمد آن اثرگذار است، آسیب
تجارب  بر تکیهو با ی سه وجهشناسی  های آسیب مدل اساس بر آمده عمل بههای  تنظیم بازار خواهد بود. با عنایت به بررسی

 .بندی کرد طبقهاجرا و ساختاری ، محیطیسه سطح توان در   را می های این حوزه کارگروه تنظیم بازار کشور، عمده آسیب
 



هایعمدهتنظیمبازارکشوربندیآسیبطبقه


  محیطی اجرایی ساختاری

عدم تناسب جایگاه و اختیارات نهاد تنظیم  -
تجربیات گذشته بازار در کشور در مقایسه با 
 و الزامات و اقتضائات کنونی

مدت به مسائل تنظیم نگاه گذرا و کوتاه -
 بازاری

عدم شفافیت اطالعات و نبود سامانه جامع  -
برخط حاوی تمامی اطالعات مربوط به تأمین 

 صورت یکجا و توزیع به
عدم تطابق کامل قوانین، مقررات و  -

 اقتضائی موجودها با توجه به شرایط بخشنامه
های عدم هماهنگی کامل میان دستگاه -

 متولی 
ها هنگام نبودن اجرای برخی از سیاست به -

های تأمین )تولید و واردات( و توزیع و برنامه
 )مصرف و صادرات( 

های تشکل گیری ناکامل از ظرفیتبهره -
بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای 

 های تنظیم بازارسیاست
های تنظیم بازاری دوین و اجرای سیاستت -

نگر و عدم اساس وقایع گذشته عمدتاً بر
بینی در این نگری و پیشتوجه کامل به آینده

 حوزه 
های اتخاذ تصمیمات بر اساس اولویت -

استانی و بخشی )ترجیح منافع بخشی در 
 تأمین نیازهای استان بر منافع ملی( 

های واردات و بر بودن فرایندطوالنی و زمان -
تأمین کاال در برخی از موارد و افزایش رسوب 

 کاال در بنادر
هنگام  های تأمین اعتبارات بهمحدودیت

 ارزی و ریالی برای تأمین و توزیع
 
 

تداخل و تناقض برخی از قوانین بخشی با  -
 حفظ تعادل در بازار

عدم تقارن های زیرساختی، محدودیت -
 های مبادلهبودن هزینهاطالعاتی، باال 

وابستگی تأمین به واردات در برخی از  -
 های تولیدیکاالهای اساسی و نهاده

وری و  های تولید )بهرهباال بودن هزینه -
های مقیاس پایین( و توزیع و آثار آن بر صرفه

 قیمت در بازار
محدودیت در رصد و پایش کاالها در طول  -

 های نظام توزیع  زنجیره و ضعف در حلقه
 قاچاق) غیررسمی مجاری از کاال مبادالت -

 کاال(
عدم تعادل عرضه  و تقاضا ناشی از نوسانات  -

فصلی تولید و مصرف در کاالهای تنظیم بازاری 
 )امکان اخالل در عرضه( 

، انتظارات و های خاصافزایش تقاضا )مناسبت-
تقاضای سوداگرانه، احتکار، عدم عرضه و عرضه 

 خارج از شبکه( 
مازاد تقاضای کاال ناشی از آثار اقتصادی تغییر -

 متغیرهای کالن برای حفظ ارزش پول
های  عدم کارایی کامل ابزارها و سیاست -

 قیمتی در حمایت از عاملین اقتصادی 
با  توجهی به آمایش سرزمین در ارتباطکم -

های تولیدی )کشاورزی و  صنعتی( و فعالیت
 تجاری

های بیرونی  افزایش مخاطرات ناشی از تکانه-
 هایناامنی و تشدید هاهمچون تحریم

   ایمنطقه
کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم )رکود  -

 تورمی(
کاهش درآمد ارزی نفتی و آثار آن بر تأمین  -

 مالی واردات کاالهای اساسی
ثباتی ر سوء جهش، نوسان و بیآثا -

ویژه نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی به
 ها  قیمت کاالها و نهاده

ها در بازار قیمت کاالها و نهاده اثرپذیری -
  جهانی قیمت داخل از نوسانات

های عدم هماهنگی کامل  میان  سیاست -
کالن و بخشی )تولیدی، تجاری، فناوری( با 

 بازاریهای تنظیم سیاست
های تولید  ها و برنامهبینیعدم تحقق پیش -

 داخل
ویژه در بخش  وکار به ضعف در محیط کسب-

 تجارت فرامرزی
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کشور بخش دوم: نقشه راه تنظیم بازار 
تعاریف

کــه وضعیــت  کــه به طورمعمــول در برنامه ریــزی بلندمــدت مورداســتفاده قــرار می گیــرد تــا مســیری را نشــان دهــد  نقشــه راه: ســندی اســت 
کارکردهــای مــورد انتظــار تشکیل شــده و فرآینــد  فعلــی را بــه آینــده یــا وضعیــت مطلــوب پیونــد دهــد. هــر نقشــه راه از دو بعــد زمــان و 

کلیــدی اســت. کــردن منابــع بــر روی فعالیت هــای  تدویــن آن شــامل تعییــن اهــداف، مســیرهای مختلــف رســیدن بــه آن هــا و متمرکــز 
کــه به منظــور ایجــاد همگرایــی در  بــازار مجموعــه ای از مقــررات، سیاســت  ها و برنامه هــا و اقداماتــی اســت  تنظیــم  بــازار:  تنظیــم 
کاالهــا و خدمــات در بــازار و حمایــت، هدایــت و نظــارت تمامــی عاملیــن آن )مصرف کننــدگان،  کل زنجیــره ارزش  عملکــرد حلقه هــای 
کاهــش نوســانات  تأمین کننــدگان )تولیــد و واردات(، توزیع کننــدگان، انجمن هــا و تشــکل های غیردولتــی و ...( اتخــاذ و در راســتای 
کلیــدی قیمــت و مقــدار بــا اســتفاده از ابزارهــای سیاســتی مناســب در حوزه هــای تأمیــن، توزیــع و مصــرف  غیرمنطقــی دو متغیــر 

کنــد. کمــک  ــازاری و افزایــش رفــاه اجتماعــی  ــه تخصیــص بهینــه  منابــع،  رفــع شکســت های ب کــه ب اعمــال می شــود 
کاالهــای اولویــت دار )اساســی و ضــروری( در وضعیــت شــوک های  قلمــرو تنظیــم بــازار: سیاســت  های تنظیــم بــازاری عمدتــًا بــرای 
کالن اقتصــاد و شکســت های بــازاری شــامل وجــود انحصــار طبیعــی و ســاختارهای غیررقابتــی در بــازار، وجــود آثــار خارجــی،  ســطح 
ــا  ــه و تقاض ــوازن عرض ــدم ت ــی و ع ــانات فصل ــاختی، نوس ــای زیرس ــا محدودیت ه ــی و ی ــای عموم کااله ــد  ــات، تولی ــارن اطالع ــدم تق ع
کاهــش تولیــد در وضعیــت  در برهه هــای زمانــی خــاص، نقص هــای نهــادی در بــازار به ویــژه در حمایــت از حقــوق مصرف کننــده، 
ــادی و  ــی و اقتص ــوالت سیاس ــی از تح ــرف ناش ــوی مص ــرات الگ ــع ارزی، تغیی ــود مناب ــا نب ــود ی کمب ــی،  ــوادث طبیع ــا ح ــی ی ــود تورم رک

کلــی طراحــی و تنظیــم می  شــود. کســب وکار بــرای رســیدن بــه اهــداف و چشــم  انداز  محدودیــت  محیــط 

چشم انداز تنظیم بازار
کلــی اقتصــاد  کیــد بــر قانــون برنامــه ششــم توســعه و سیاســت های  کیــد اســناد باالدســتی )بــا تأ بــا توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و تأ
مقاومتــی( بــر حمایــت توأمــان از تأمین کننــدگان، تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان و بهبــود معیشــت جامعــه؛ ارتقــای رقابت پذیــری 
کیفیــت آن؛ رشــد تولیــد، توســعه صــادرات و مدیریــت واردات؛  و تقویــت ســاختار رقابتــی در بــازار؛ حمایــت از تولیــد و ارتقــای ســطح 
کاهــش تصدی گری هــای غیرضــروری دولتــی؛ حفــظ نــگاه آمایــش ســرزمین در برنامه ریــزی بخشــی؛  بازبینــی در نقــش دولــت در بــازار و 
کســب و کار نویــن چشــم انداز زیــر  گســترش فضــای  کاهــش فســاد؛   اطمینــان از رونــد مناســب تأمیــن؛ ایجــاد شــفافیت در اطالعــات و 

بــرای تنظیــم بــازار متصــور اســت:
کارا و رقابت پذیــر در حوزه هــای تولیــد، توزیــع، تجــارت و نظــارت، مبتنــی بــر ابزارهــای نویــن و  »جامعــه  ای برخــوردار از شــبکه ای جامــع، 
گســترش فرصت هــای شــغلی، ارتقــاء رفــاه  کاهــش هزینــه مبادلــه،  کــه رونــق تولیــد داخــل و افزایــش تــاب آوری،  بخــش خصوصــی توانمنــد 
کاالهــای  کالن اقتصــادی، تأمیــن بــه هنــگام و دسترســی آســان و مطمئــن بــه  و عدالــت اجتماعــی را از طریــق هماهنگــی در سیاســت های 
گســترده در حمایــت از  کارآمــد، نویــن و  کمتریــن زمــان در شــبکه توزیــع  ــا قیمــت مناســب و در  مصرفــی و نهاده  هــای موردنیــاز تولیــد، ب

کاالهــای ایرانــی را در بازارهــای جهانــی تســهیل نمایــد«. کنــد و امــکان حضــور و توســعه  اقشــار آســیب پذیر جامعــه فراهــم 

ضرورت تدوین نقشه راه تنظیم بازار
 تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین نقشه راه تنظیم بازار و برنامه های عملیاتی تنظیم بازار؛

 اجرای مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا؛	 
کالن و بخشی و از میان برداشتن تعارضات این سیاست ها در سطوح مختلف؛	  هماهنگی میان سیاست های 
کردن دستگاه های دخیل در اجرای سیاست  های تنظیم بازاری؛	  هماهنگ  
کاهش آثار سوء ناشی از وضع تحریم های ظالمانه اقتصادی بر معیشت مردم؛	 
کاال؛	  کل زنجیره  یکپارچه سازی سیاست های تنظیمی در 
توجه هم زمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین، توزیع، قیمت، بازرسی، نظارت و اطالع رسانی؛	 
گذشته نگر؛	  اتخاذ سیاست های تنظیم بازاری به صورت آینده نگر به جای سیاست های 
کثری از ظرفیت تشکل ها و انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی در حوزه تصمیم سازی و اجرای تنظیم بازار؛	  بهره گیری حدا
کردن چارچوب برنامه های عملیاتی و پشتیبان سیاست های تنظیم بازاری.	  مشخص 
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رویکردهای نقشه راه تنظیم بازار
کشــور، رویکردهــای زیــر در نقشــه   بــر اســاس مقتضیــات زمانــی و جهت گیری هــای اســناد باالدســتی در خصــوص تنظیــم بــازار در 

کیــد اســت:  راه تنظیــم بــازار مــورد تأ

محورهارویکرد

ارتقاء سیاست گذاری

کالن و خــرد بــر تنظیــم بــازار )ازجملــه شــاخص قیمــت مصرف کننــده، شــاخص  - لحــاظ آثــار تغییــر شــاخص های اقتصــادی 
رشــد  خارجــی،  تجــارت  کســب وکار،  فضــای  شــاخص  خانــوار،  ج  مخــار اقتصــاد،  برابــری  شــاخص های  تولید کننــده،  قیمــت 

کاالهــای اساســی و ضــروری( اقتصــادی، زنجیــره ارزش 
- توجــه بــه سیاســت های تنظیــم بــازاری طــرف تقاضــا )سیاســت های درآمــدی( و طــرف عرضــه )همچــون اولویت بنــدی تولیــد، 

کاهــش وابســتگی بــه واردات، مدیریــت بــازار ارز و تقویــت رقابــت(
کز دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی؛ - تقویت ارتباط با مرا

یکپارچگی و هماهنگی 
سیاستی

کالن اقتصادی اثرگذار بر تنظیم بازار؛ - هماهنگی در سیاست های 
- ایجــاد هماهنگــی و یکپارچگــی بیشــتر میــان دســتگاه های متولــی در حوزه هــای تأمیــن،  توزیــع، قیمــت، بازرســی و نظــارت و 

اطالع رســانی؛
- بهره گیری از ظرفیت استان ها و مناطق در تدوین و اجرای سیاست های تنظیم بازار؛

کاالهای اولویت دار )اساسی و ضروری(؛معیشتی کید بر  - تأمین معیشت و سفره عمومی مردم با تأ

گسترش زیرساخت های تجاری و لجستیکی همگام با توسعه ظرفیت های تولیدی؛تقویت زیرساخت ها  -

تولیدی

ــم در حوزه هــای تولیــد،  مصــرف و  ــی همچــون تحری ــار ناشــی از شــوک های پیرامون ــا آث ــه ب ــاب آوری اقتصــاد در مقابل - افزایــش ت
صــادرات؛

کثــری از ظرفیت هــای خالــی  - حمایــت از تولیــد داخلــی و افزایــش تــوان رقابتــی و بهــره وری تولیــد در راســتای اســتفاده حدا
تولیــدی؛

کاالیی؛ کاال در دوره های آتی و مواقع بحرانی با تنظیم تقویم  کردن اطالعات موردنیاز برای تنظیم بازار  - پیش بینی پذیر 
- هماهنگی بین تأمین،  توزیع، قیمت، بازرسی و نظارت و اطالع رسانی در تنظیم بازار در شرایط عادی و بحرانی؛

کاهش فساد و تجارت غیررسمی )قاچاق( در راستای حمایت از تولید داخل؛  -
کاالهای اولویت دار )اساسی و ضروری(؛ کاهش وابستگی به واردات در تأمین   -

توزیعی
کاال؛ گسترده به شبکه مویرگی در توزیع  - چابک سازی شبکه توزیع و دسترسی 

گسترش و نفوذ استفاده از فناوری های نوین و ظرفیت استارت آپ ها در تنظیم بازار؛  -
کاهش هزینه های مبادله در فرایند توزیع؛  -

تجارت

کاالهــای لوکــس و غیرضــروری و تأمیــن به موقــع نهاده هــای تولیــد به ویــژه در  کاهــش واردات  کیــد بــر  - مدیریــت واردات بــا تأ
کاالهــای اولویــت دار؛ خصــوص 

- ایجاد هماهنگی میان تنظیم بازار داخلی،  مدیریت واردات و توسعه صادرات؛
کنتــرل صــادرات مــواد خــام بــه همــراه توســعه صــادرات محصــوالت نهایــی بــا ارزش  افــزوده بــاال )کاالهــای ساخته شــده،   -
کشــورهای همســایه و توســعه و افزایــش مانــدگاری بازارهــای  کیــد بــر ظرفیــت بازارهــای  صنایــع هایتــک، صنایــع خــالق و ...( بــا تأ

کاال و شــرکت های صادراتــی؛ صادراتــی، تنوع بخشــی صــادرات از منظــر بــازار،  

نظارتی

کلیدی تنظیم بازار؛ کاال به عنوان دو شاخص  - رصد و پایش موجودی و قیمت 
کاال و ...؛ - افزایش شفافیت و اطالع رسانی در بازار با استفاده از ابزارهایی همچون برچسب 

- تسهیل دسترسی به آمار و اطالعات با تکمیل سامانه های مرتبط با تولید، قیمت، تجارت و ...؛
ح های نظارتی و بازرسی ویژه در مناسبت ها؛ کید بر نظارت و بازرسی با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار و اجرای طر - تأ

تقویت نقش تشکل های 
بخش خصوصی

- تقویــت نقــش تشــکل های بخــش خصوصــی، تعاونی هــا و تشــکل های مردم نهــاد در تصمیم ســازی سیاســت های تنظیــم 
کثــری امــور تصدی گــری بــه تشــکل ها؛ گــذاری حدا بــازار و وا

- تعامل مستمر با رسانه ها با هدف اطالع رسانی به هنگام و مؤثر؛اطالع رسانی
- تعامل مستمر با رسانه ها و افزایش نقش آن ها در همراهی افکار عمومی با سیاست های تنظیم بازاری؛
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اهداف نقشه راه تنظیم بازار
کاهش آثار نامطلوب نوسان مقدار و قیمت؛	  بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از طریق 
کیفی تولید داخلی و مدیریت واردات با استفاده از روش    های نوین؛	  کمی و  بهبود ساختار نظام تأمین از طریق ارتقاء 
افزایش تولیدات رقابت پذیر و ماندگاری در بازارهای صادراتی؛	 
یکپارچه ســازی، 	  طریــق  از  خرده فروشــی  و  عمــده  ســطوح  در  مبادلــه  هزینه هــای  کاهــش  و  توزیــع  نظــام  بهــره وری  ارتقــاء 

رویه هــا؛ و  فراینــد  هم افزایــی  هماهنگــی، 
کارکردهای تنظیم بازاری؛	  گسترش تجارت الکترونیکی و رسوخ فناوری های نوین در 
تقویت نظارت و بازرسی در بازار به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛	 
فرآینــد 	  در  پاســخگو  حرفــه ای  و  غیردولتــی  تشــکل های  جایــگاه  تقویــت  و  دولتــی  غیرضــروری  مداخــالت  ســطح  کاهــش 

بــازار. تنظیــم  اجرایــی  امــور  و  تصمیم ســازی 

الزامات تحقق اهداف نقشه راه تنظیم بازار
کالن )سیاست افقی( الف. الزامات سطح 

کالن اقتصادی؛	  ثبات نسبی در متغیرهای 
کار، پول و ارز( و سیاست های تنظیم بازار؛	  کاال،  کالن )بازار  هماهنگی سیاست های 
هماهنگی سیاست های بخشی )تولیدی و تجاری( و سیاست های تنظیم بازار؛	 
کسب وکار مؤثر بر سیاست های تنظیم بازار و ثبات قوانین و  مقررات مؤثر بر حوزه تنظیم بازار؛	  تسهیل مقررات حوزه 

کارکردی و عمودی ب. الزامات سطح 
اصالح نهادها و ساختارها؛	 
اصالح زیرساخت ها؛	 
اصالح فرایندها؛	 
اصالح رویه ها؛	 

ج. الزامات اجرای نقشه راه
کارگروه تنظیم بازار همچون اختیارات اصل 127 و 138 قانون اساسی1؛	  اعطای اختیارات متناسب با اجرا به 
التزام تمامی دستگاه های متولی به اجرای سیاست های تنظیم بازاری؛	 
تأمین منابع و اعتبارات موردنیاز برنامه ها؛	 
راه اندازی، تکمیل و توسعه سامانه ها و پایگاه های اطالعاتی موردنیاز.	 

1. اصــل 127: »رئیس جمهــور می توانــد در مــوارد خــاص، برحســب ضــرورت بــا تصویــب هیــات وزیــران نماینــده یــا نماینــدگان ویــژه بــا اختیــارات مشــخص تعییــن نمایــد. در ایــن مــوارد 
تصمیمــات نماینــده یــا نماینــدگان مذکــور در حکــم تصمیمــات رئیس جمهــور و هیــات وزیــران خواهــد بــود«.

ــن  ــف اداری و تأمی ــرای انجــام وظای ــران حــق دارد ب ــن می شــود، هیئت وزی ــی قوانی ــن آیین نامه هــای اجرای ــور تدوی ــری مأم ــا وزی ــران ی ــه هیئت وزی ــواردی ک ــر م ــل 138: »عــاوه ب اص
ــران حــق وضــع  ــات هیئت وزی ــش و مصوب ــف خوی ــز در حــدود وظای ــران نی ــک از وزی ــردازد. هــر ی ــه بپ ــه و آیین نام ــه وضــع تصویب نام ــم ســازمان های اداری ب ــن و تنظی اجــرای قوانی
آیین نامــه و صــدور بخشــنامه را دارد ولــی مفــاد ایــن مقــررات نبایــد بــا متــن و روح قوانیــن مخالــف باشــد. دولــت می توانــد تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه وظایــف خــود را بــه 
کمیســیون های متشــکل از چنــد وزیــر واگــذار نمایــد. مصوبــات ایــن کمیســیون ها در محــدوده قوانیــن پــس از تأییــد رئیس جمهــور الزم االجــرا اســت. تصویب نامه هــا و آیین نامه هــای 
دولــت و مصوبــات کمیســیون های مذکــور در ایــن اصــل ، ضمــن ابــاغ بــرای اجــرا بــه اطــاع رئیــس مجلــس شــورای اســامی می رســد تــا درصورتی کــه آن هــا را برخــاف قوانیــن بیابــد بــا 

ذکــر دلیــل بــرای تجدیدنظــر بــه هیئت وزیــران بفرســتد«.
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چارچوب مفهومی نقشه راه تنظیم بازار
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تشدید و  مورداشارهگر امکان استفاده خاص از ابزارهای  مجموعه نهادهای تنظیمدر صورت تشدید وضعیت بحرانی در کشور )همچون تحریم و یا جنگ(، *

 را برای مدیریت و تنظیم بازار کشور در چنین وضعیتی در اختیار خواهند داشت. و میدانی های مستقیم شیوه

 
 

:*ابزارهای مداخله  
و  کنندهتأمینجبرانی ) هایپرداخت

 کننده(مصرف
های وارداتی و صادراتی محدودیت 
 ،عوارض صادراتتعرفه واردات 
1التفاوتدریافت یا پرداخت مابه 
 رصد کاال و کنترل عرضه 
 ،سیاست قیمتی )تضمینی، توافقی

 2سقف و کف قیمت(حمایتی، تثبیتی، 
سازیذخیره 
و سقف مقداری بندیسهمیه 
بندی در تخصیص ارز اولویت 
 تسهیالتمالی و پرداخت  تأمین 
های الکترونیکیکاالبرگ و کارت 
 توزیع کاال یا سبد کاالیی برای

 هدف هایگروه
  تحت نظارت  هایشبکهتوزیع در

 دولت
های توزیع، رصد کاالها در شبکه

  انبارهاها و سردخانه
... 

 و ترسیم اهداف انداز تنظیم بازارچشم

حوزه 
 یالتورورگ

:کارکردها  
  تولید داخل 
واردات  
سازیهموجودی و ذخیر 
های و زیرساخت لجستیک

 تجاری
توزیع 
نظارت و بازرسی 
قیمت 
صادرات 
رسانی اطالع 
های نوین و تجارت فناوری

 الکترونیک
...... 

 :نهادهای مرتبط
 تنظیم بازار و نهادهای مرتبط کارگروه

  ملی و استانین در سطوح با آ
های مرتبط  همچون  نهسایر وزارتخا

، وزارت وپرورشوزارت نفت، آموزش
  ...  فرهنگ و ارشاد اسالمی و

های تخصصی تنظیم بازار کمیته 
.بانک مرکزی ج.ا.ا 
کنندگان و سازمان حمایت مصرف

 تولیدکنندگان 
عه تجارت ایرانسازمان توس 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت و

 کشاورزی استانی و واحدهای تابعه
شرکت بازرگانی دولتی ایران 
 شرکت پشتیبانی امور دام 
 شرکت بورس کاالی ایران 
گمرک جمهوری اسالمی ایران 
 مرزی هایبازارچهمناطق آزاد و 
های غیردولتی )اتاق بازرگانی،  تشکل

کشاورزی؛ اتاق تعاون و صنایع، معادن و 
)... 
 اتاق اصناف ایران 
هااستانداری 
سازمان تعاون روستایی 
بارسازمان میادین میوه و تره 
.... 

های عمودیسیاست  
های کاالیی()حوزه های کارکردیسیاست   

 : 1سطح 
 الزامات سطح کالن

 های بازارنارسایی
 های بازاری شکست

)انحصار طبیعی، ساختار 
آثار غیررقابتی بازار، 

خارجی، عدم تقارن 
اطالعات، کاالهای 

 عمومی(
 هایمحدودیت 

 زیرساختی
 عدم توازن عرضه و

 هایبرههتقاضا در 
 زمانی خاص

 نهادی در های نقص
در حمایت  ویژهبهبازار 

 کنندهحقوق مصرف از

تعیین سطح 
مداخله دولت 

بازاردر   

ها در سطح شوک
 کالن:  

 های تغییرات هزینه
تولید )نوسانات نرخ 
ارز، تغییرات دستمزد، 

، هانهادهتغییر قیمت 
 )... 
 تغییر اندازه بازار 
 نرخ  تغییر

 سودبانکی
همچون  انواع ریسک 

 های طبیعیریسک
تحریک انتظارات 
تحریم 
 محیط محدودیت

 وکارکسب
 

 :2سطح
های تنظیم سیاست
 بازاری 

 نهادهای مرتبط: 
های مرتبط وزارتخانه 

 نهادهای مرتبط: 
.بانک مرکزی ج.ا.ا 
 وبودجهبرنامهسازمان  
 وزارت امور اقتصادی و

 دارایی

 و تجاری()تولیدی های بخشی سیاست

 های کالن )ارزی، مالی و پولی(الزامات سیاست
های سیاست

 افقی 

ــر امــکان اســتفاده خــاص از ابزارهــای مورداشــاره و تشــدید شــیوه های  ــا جنــگ(، مجموعــه نهادهــای تنظیم گ ــم و ی ــی در کشــور )همچــون تحری ــت بحران *در صــورت تشــدید وضعی
ــار خواهنــد داشــت. ــازار کشــور در چنیــن وضعیتــی در اختی ــرای مدیریــت و تنظیــم ب مســتقیم و میدانــی را ب
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نقشه راه تنظیم بازار در یک نگاه
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تدوین ضرورت  

 

 اهداف اصلی

اندازچشم  

 

ماتاالز  

 و کارا جامع، ايشبکه از برخوردار ايجامعه»
 و تجارت توزیع، تولید،هاي حوزه در پذیررقابت

 خصوصی بخش و نوین ابزارهاي بر مبتنی نظارت،
 آوري،تاب افزایش و لداخ تولید رونق که توانمند
 شغلی، هايفرصت گسترش مبادله، هزینه کاهش
 هماهنگی طریق از را اجتماعی عدالت و رفاه ارتقاء

 و هنگام به تأمین اقتصادي، کالن هايسیاست در
 و مصرفی کاالهاي به مطمئن و آسان دسترسی

 در و مناسب قیمت با تولید، موردنیاز هاينهاده
 و نوین کارآمد، توزیع شبکه در زمان کمترین
 فراهم جامعه پذیرآسیب اقشار از حمایت در گسترده

 در را ایرانی کاالهاي توسعه و حضور امکان و کند
 .«نماید تسهیل جهانی بازارهاي

طریق از تولیدکنندگان و کنندگانمصرف رفاه بهبود 
 قیمت؛ و مقدار نوسان نامطلوب آثار کاهش

و کمی ارتقاء طریق از تأمین نظام ساختار بهبود 
  از استفاده با واردات مدیریت و داخلی تولید کیفی
 نوین؛ هايروش

بازارهاي در ماندگاري و پذیررقابت تولیدات افزایش 
 صادراتی؛

هايهزینه کاهش و توزیع نظام وريبهره ارتقاء 
 طریق از فروشیخرده و عمده سطوح در مبادله

  ؛هارویه و فرایند یافزایهم هماهنگی، سازي،یکپارچه
هايفناوري رسوخ و الکترونیکی تجارت گسترش 

 بازاري؛ تنظیم کارکردهاي در نوین
حفظ منظوربه بازار در بازرسی و نظارت تقویت 

  تولیدکنندگان؛ و کنندگانمصرف حقوق
تقویت و دولتی غیرضروري مداخالت سطح کاهش 

 در پاسخگو ايحرفه و غیردولتی هايتشکل جایگاه
 . بازار تنظیم اجرایی امور و سازيتصمیم فرآیند

 

تدوین نقشه راه  بر مبنیمقام معظم رهبري  تأکید
تنظیم بازار و اجراي مصوبات شوراي عالی هماهنگی 

 سران قوا؛
هاي بخشی و فرابخشی و از هماهنگی میان سیاست

ها در سطوح میان برداشتن تعارضات این سیاست
 مختلف؛ 

هاي دخیل در اجراي دستگاه کردنهماهنگ
 هاي تنظیم بازاري؛سیاست

هاي ظالمانه کاهش آثار سوء ناشی از وضع تحریم
 اقتصادي بر معیشت مردم؛ 

هاي تنظیمی در کل زنجیره سازي سیاستیکپارچه
 کاال؛
 تأمینبه ارکان تنظیم بازار شامل  زمانهمتوجه ،

 توزیع و نظارت؛
نگر آینده صورتبهي هاي تنظیم بازاراتخاذ سیاست
 ؛نگرهاي گذشتهسیاست جايبه
هاي غیردولتی ها و انجمنبرجسته کردن نقش تشکل

 سازي تنظیم بازار کاال؛و نهادهاي مدنی در تصمیم
 هاي و مجري در سیاست گذارسیاستتفکیک وظایف

 ؛تنظیم بازار
 هاي عملیاتی و مشخص کردن چارچوب برنامه

 .یم بازاريهاي تنظپشتیبان سیاست
 

 الف. الزامات سطح کالن )سیاست افقی(
اقتصادي؛ کالن متغیرهاي ثبات 
و پول کار، کاال، بازار) کالن هايسیاست هماهنگی 

  بازار؛ تنظیم هايسیاست و( ارز
و( تجاري و تولیدي) بخشی  هايسیاست هماهنگی 

  بازار؛ تنظیم هايسیاست
بر مؤثر تمقررا و قوانین ثبات و تسهیل مقررات 

  بازار؛ تنظیم حوزه
 الزامات سطح کارکردی و عمودی .ب 
 اصالح نهادها و ساختارها؛ 
ها؛ اصالح زیرساخت 
اصالح فرایندها؛ 
ها؛ اصالح رویه 

 ج. الزامات اجرای نقشه راه 
تنظیم کارگروه به اجرا با متناسب اختیارات اعطاي 

زام اساسی الت قانون 127 اصل اختیارات همچون بازار
هاي تنظیم هاي متولی به اجراي سیاستتمامی دستگاه

 بازاري؛ 
؛هابرنامه موردنیازمنابع و اعتبارات  تأمین 
هاي ها و پایگاهاندازي، تکمیل و توسعه سامانهراه

 ؛موردنیازاطالعاتی 

نقشه راه ابالغحداکثر سه ماه پس  از زمان  نقشه راه ابالغحداکثر دو ماه پس از زمان   

 بندیاولویتمدت و های کوتاهتعیین سیاست

 بندی های بلندمدت و اولویتتعیین سیاست 

های عملیاتی متناسب با محورهای سیاستیتدوین برنامه  

 «هاي عملیاتی ها و برنامه بندي ارایه سیاست زمان »
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نهادها و تقسیم وظایف نهادی
تکالیف، سیاست ها و برنامه هانهادهای ذی ربطسیاست

افقی 
)کالن(

- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کشور - سازمان برنامه وبودجه 

- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت

کشاورزی - وزارت جهاد 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی - وزارت 

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کالن اقتصادی؛ - ثبات نسبی در متغیرهای 
کالن و سیاست های تنظیم بازار؛ - هماهنگی سیاست های 

تنظیــم  تجــاری( و سیاســت های  و  )تولیــدی  - هماهنگــی سیاســت های بخشــی 
ــازار؛ ب

- تسهیل مقررات و ثبات قوانین و  مقررات مؤثر بر حوزه تنظیم بازار؛

کارکردی*

- وزارت صنعت،  معدن و تجارت )متولی(
کشاورزی - وزارت جهاد 
- وزارت راه و شهرسازی

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت اطالعات

- وزارت دادگستری
کشور - وزارت 
- وزارت نفت

- آموزش وپرورش
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

- سازمان ملی استاندارد ایران
- سازمان تعزیرات حکومتی

کشاورزی ایران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
- اتاق تعاون ایران

- اتاق اصناف ایران
- سازمان صداوسیما

کاالهــا و نهاده  هــای تولیــدی بــا تکیه بــر تــوان تولیــد  -  اطمینــان بخشــی از تأمیــن 
کمتریــن هزینــه و زمــان ممکــن، بــا لحــاظ آمایــش ســرزمین و  داخــل و واردات بــا 
کیفیــت محصــوالت متناســب بــا اســتاندارد داخلــی و بین المللــی و اصــالح  ارتقــای 

ســاختار نظــام تعرفــه ای دراین ارتبــاط؛
کاال از تولیــد تــا مصــرف )نظــام توزیــع(، شفاف ســازی  گــردش  -  ســاماندهی جریــان 

کاال؛ فرآیندهــا در نظــام توزیــع، نوین  ســازی روش  هــا و ابزارهــای توزیــع 
و  تولیدکننــدگان  نیــاز  مــورد  برخــط  و  بانــک اطالعاتــی جامــع  تکمیــل  و  ایجــاد    -
کاال و  گســترش؛ سیســتم  های فنــاوری اطالعــات جهــت توزیــع  مصرف کننــدگان و 

کاهــش ضایعــات در ایــن بخــش؛
از  اســتفاده  بــا  مشــمول  کاالهــای  در  احتیاطــی  و  راهبــردی  ذخیره  ســازی    -

کاالهــا؛ قیمتــی  و  مقــداری  تحــوالت  رونــد  پیش  بینــی 
-  نوین  ســازی، روزآمدســازی و بازطراحــی شــیوه های نظــارت و بازرســی بــر بــازار و 

ــکایات؛ ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــریع در فرآین ــن تس همچنی
کارایــی سیاســت  های قیمت  گــذاری در ســطح  کشــف قیمــت مناســب و بهبــود    -

کاالهــا و خدمــات؛ کالن و بــه هنــگام ســازی ضوابــط قیمت گــذاری 
-  تقویــت، نوین ســازی و توســعه زیرســاخت های نظــام توزیــع )انبــار، ســردخانه، 
حمل ونقــل،  اطالعــاِت  یکپارچه ســازی  و  و...(  لجســتیك  توزیــع،  پایانه هــای 

کاال؛ توزیــع  و  جابه جایــی  انبــارداری،  کاال،  موجــودی 
- اصــالح الگــوی مصــرف مطابــق بــا اســتاندارد های جهانــی و پیش بینــی مناســب از 

کاالهــای اولویــت  دار؛ کل ســال به منظــور تأمیــن به موقــع  مصــرف 
صادراتــی  عــوارض  تعییــن  و  هــدف  بازارهــای  نیازســنجی  و  صــادرات  توســعه    -

داخــل؛ از  تأمیــن  سیاســت های  بــا  متناســب 
- یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی در حوزه تولید و تجارت؛

گســترش تجــارت الکترونیــک و بهره گیــری از فناوری هــای نویــن در فعالیت هــای    -
تنظیــم بــازار؛

 اطالع رسانی و مدیریت افکار عمومی در خصوص فعالیت های حوزه تنظیم بازار.

عمودی

- وزارت صنعت،  معدن و تجارت )متولی(
کارگــروه تنظیــم بــازار و نهادهــای مرتبــط بــا آن در ســطوح   -

ملــی و اســتانی
کمیته های تخصصی تنظیم بازار  -

- استانداری    ها
- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- سازمان توسعه تجارت ایران

- سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی
کشور - سازمان دامپزشکی 

- سازمان راهداری و حمل ونقل جاده  ای
- سازمان حفظ نباتات

- سازمان ملی استاندارد ایران
- سازمان غذا و دارو

- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- سازمان میادین میوه و تره  بار

- شرکت بازرگانی دولتی ایران
- شرکت پشتیبانی امور دام
کاالی ایران - شرکت بورس 

- تشکل های بخش خصوصی )اتاق ها، انجمن ها و ...(
- مناطق آزاد و بازارچه های مرزی

گمرک جمهوری اسالمی ایران  -
- سازمان بنادر و دریانوردی

کاالهــای اولویــت  دار** و تعییــن وضعیــت بــازار در وضعیــت عــادی،  - تدویــن تقویــم 
کیــد بــر رویکــرد پیش نگــر؛ هشــدار و بحرانــی بــا تأ

کمیته هــای تخصصــی تنظیــم  - تدویــن بســته  های سیاســتی پیشــنهادی از ســوی 
ــزار  ــازاری )تعییــن اب ــالت ب ــرای مداخ ــی ب ــروه مل کارگ ــب در  ح و تصوی ــازار جهــت طــر ب

ــی(؛ ــام عــادی، هشــدار و بحران ــر در ای مداخلــه/ زمــان مداخلــه و نهــاد مداخله  گ
شــوک های  آثــار  بــا  مقابلــه  بــرای  موردنیــاز  سیاســت های  و  برنامه هــا  تدویــن   -
کاالهــای اولویــت دار  بیرونــی همچــون تحریــم در حوزه هــای تأمیــن، توزیــع و نظــارت 

)اساســی و ضــروری( بــا بهره گیــری از ابزارهــای مداخلــه ویــژه ایــن شــرایط؛

*سیاســت و برنامه هــای حــوزه کارکــردی به عنــوان برنامــه عملیاتــی اجــرای نقشــه راه تنظیــم بــازار، بــر اســاس کاربــرگ شــماره )1( از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )کارگــروه 
تنظیــم بــازار( و بــا مشــارکت نهادهــای ذی ربــط تدویــن می شــود.

** تدویــن تقویــم کاالیــی در حــوزه عمــودی در قالــب کاربــرگ شــماره )2( از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )کارگــروه تنظیــم بــازار( و بــا مشــارکت نهادهــای ذی ربــط تدویــن 
و به صــورت مســتمر از ســوی کمیته   هــای تخصصــی رصــد و پایــش می شــود.
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کلیدی کارکردی و اهم وظایف  کاال در حوزه های  بازیگران مرتبط با تنظیم بازار 
حوزه های 

کلیدیاهم بازیگران اصلیکارکردی اهم وظایف 

حوزه تأمین و 
ذخیره سازی

-  نهادهــای صادرکننــده مجوزهــای تولیــد 
واردات و 

-  دفتر مقررات صادرات و واردات
-  بانک مرکزی و بانک های عامل

- مباشــرین تأمیــن غیردولتــی )شــرکت  ها و 
خصوصــی( بخــش  تشــکل  های 

)شــرکت های  دولتــی  تأمیــن  مباشــرین    -
بازرگانــی دولتــی ایــران، پشــتیبانی امــور دام، 
ســازمان تعــاون روســتایی و شــرکت تأمیــن 

جاهــد ( دامــی  نهاده هــای 
- تولیدکنندگان و واردکنندگان

تأمیــن  هــدف  بــا  واردات  مجــوز  صــدور    -
کیــد بــر تــوان تولیــد  مکفــی و بــه هنــگام بــا تأ

داخلــی؛
- تعیین اولویت تخصیص ارز؛

به منظــور  داخلــی  تولیــد  از  حمایــت   -
افزایــش  و  داخــل  تولیــد  از  تأمیــن  ارتقــای 

رقابتــی؛ تــوان 
گروه هــای  - تأمیــن معیشــت اقشــار هــدف، 
و  عــادی  شــرایط  در   ... و  آســیب پذیر 

بحرانــی؛
کاالهای اولویت دار؛ - ذخیره سازی 

ذخیره ســازی  و  تولیــد  مــداوم  رصــد   -
و ضــروری(؛ )اساســی  اولویــت دار  کاالهــای 
کاهــش زمــان و  - شناســایی عوامــل مؤثــر بــر 

هزینــه فراینــد تأمیــن از محــل واردات؛

کاالهای مشمول؛ -  خریدهای تضمینی 
کاالهــای  تأمیــن  مباشــران  تقویــت   -

؛ ر ا یــت د لو و ا
کاهــش  بــر  کیــد  تأ بــا  واردات  مدیریــت   -
و  غیرضــروری  و  لوکــس  کاالهــای  واردات 

تولیــد؛ نهاده هــای  به موقــع  تأمیــن 
بــا  مرتبــط  کاالیــی  اقــالم  ذخیره ســازی   -
ذخایــر راهبــردی در ســقف مصــوب و رصــد 

آن؛ مســتمر 
انبارهــای  پایــش  و  رصــد  شناســایی،    -

کاال؛ نگهــداری 
- پیشــنهاد وضــع تعرفــه واردات و عــوارض 

صــادرات؛

حوزه توزیع، 
لجستیک و 

زیرساخت های 
تجاری

و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان   -
ن گا کننــد لید تو

واحدهــای  و  اســتانی  بازرگانــی  ســازمان   -
تابعــه

- شرکت  بازرگانی دولتی ایران
- شرکت پشتیبانی امور دام

-  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
کاالی ایران -  شرکت  بورس 

-  فروشــگاه های زنجیــره ای )خرده فروشــی 
ــزرگ( و ب

- شهرداری )میادین میوه و تره بار(
-  شرکت  های پخش

- تعاونی  های مصرف
کاال کز عرضه مستقیم  - مرا

کاال )موقت و دائم( - نمایشگاه عرضه 
- اصناف و بازرگانان

- تولیدکنندگان و واردکنندگان

کردن نظام توزیع؛ کارآمد    -
-  چابک ســازی شــبکه توزیــع و دسترســی 
ــد  کی ــا تأ کاال ب ــع  ــی در توزی ــبکه مویرگ ــه ش ب

ــر ظرفیــت اصنــاف؛ ب
کاالهــای اولویــت دار  - رصــد مــداوم توزیــع 

)اساســی و ضــروری(؛
در  صنفــی  تعاونی  هــای  از  بهره گیــری   -

کاال؛ توزیــع 
کاهش هزینه  های مبادله؛   -

کاالها در جامعه؛ -  بازار رسانی مناسب 
و  کاالبــرگ  کاالیــی،  ســبد  توزیــع    -
کاالیــی در شــرایط بحرانــی؛ ســهمیه بندی 
لجســتیک  کــز  مرا ســاماندهی   -

کاال؛ ذخیره ســازی 
گســترش  و  بهســازی  نوســازی،     -
لجســتیکی  و  تجــاری  زیرســاخت های 
تجــاری و اســتفاده از ظرفیت هــای بنــادر و 

کاال؛ باراندازهــای 

کاال در  کانال هــای تخلیــه  کــردن  متنــوع   -
کشــور بــا اولویــت بنــادر شــمالی و جنوبــی؛

فــرآوری،  زیرســاخت های  گســترش   -
کاال؛ نگهــداری  و   بســته بندی 

ــی  ــرل فن کنت ــز  ک ــگاه  ها و مرا ــت آزمایش - تقوی
در بنــادر و مرزهــا؛

و  حمل ونقــل  هزینه هــای  کاهــش    -
موقعیــت  و  ترانزیــت  از  بهینــه  اســتفاده 

ایــران؛ ژئوپلتیــک 
نقــل،  و  حمــل  زیرســاخت های  توســعه    -
و  واردات  حــوزه  در  بارگیــری  و  تخلیــه 

صــادرات؛
تأمیــن  نویــن  روش هــای  از  بهره گیــری    -
بــازار؛ تنظیــم  حــوزه  فعالیت هــای  در  مالــی 
و  خــوان  کارت  دســتگاه های  اســتقرار    -
صنــدوق مکانیــزه فــروش در حــوزه صنــوف؛
و  مســتقیم  عرضــه  کــز  مرا تقویــت    -

فوق العــاده؛ فــروش  ســاماندهی 
کاال  الکترونیکــی  کارت  از  بهره گیــری    -
کاالهــای  تخصصــی  کارت خوان هــای  و 

؛ ســی سا ا

قیمت 

-  شورای اقتصاد
کارگروه تنظیم بازار ملی و استانی   -

و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان    -
ن گا کننــد لید تو

-  هیات تعیین و تثبیت قیمت ها
- دفتر مقررات صادرات و واردات

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق   -
ایــران کشــاورزی 

کمیسیون  های نظارت صنفی  -
- مجامع و اتحادیه  های صنفی

-  انجمن  ها و تشکل  های تولیدی
حقــوق  از  حمایــت  ملــی  انجمــن    -

ن گا ف کننــد مصر
کاالی ایران - شرکت بورس 

- شورای شهر
- شهرداری )میادین میوه و تره بار(

- تولیدکنندگان و واردکنندگان

مشــمول  کاالهــای  دامنــه  تعییــن   -
و  حمایتــی  )تثبیتــی،  قیمت گــذاری 

؛ ) فقــی ا تو
تضمینــی،  قیمت  هــای  پیشــنهاد    -
خصــوص  در  تثبیتــی  و  توافقــی  حمایتــی، 
همزمــان  حفــظ  بــا  اولویــت دار  کاالهــای 
مصرف کننــدگان؛ و  تولیدکننــدگان  حقــوق 

قیمت گــذاری  ضوابــط  هنگام  ســازی  بــه   -
بــازار؛ کاالهــا و خدمــات در 

در  قیمتــی  تحــوالت  مســتمر  پایــش   -
خدمــات؛ و  کاالهــا  خصــوص 

ــا توســعه  کنتــرل قیمت هــا ب ــازار و  - تنظیــم ب
بازارهــای محلــی؛

بــرای  قیمــت  تغییــرات  دامنــه  تعییــن   -
بــازاری؛ تنظیــم  مداخــالت  انجــام 
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حوزه های 
کلیدیاهم بازیگران اصلیکارکردی اهم وظایف 

 حوزه بازرسی و 
نظارت

کشور - وزارت 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان   -

ن گا کننــد لید تو
- مجامع و اتحادیه  های صنفی

کمیسیون  های نظارت صنفی  -
- انجمن  ها و تشکل  ها

اســتانی صنعــت،  معــدن و  - ســازمان  های 
تجــارت

- سازمان ملی استاندارد ایران
-  سازمان غذا و دارو

-  سازمان تعزیرات حکومتی
مصــرف  حقــوق  از  حمایــت  انجمــن     -

اســتانی( و  )ملــی  کننــدگان 
- سازمان های مردم  نهاد

- شهرداری ها

خــروج  یــا  ورود  و  قاچــاق  بــا  برخــورد   -
کاال؛ غیرقانونــی 

در  کاالهــا  مناســب  توزیــع  بــر  نظــارت    -
نهایــی؛ مصرف کننــده  تــا  شــبکه 

و  بازرســی  ویــژه  برنامه هــای  اجــرای   -
نظــارت در ایــام خــاص و شــرایط بحرانــی؛
هــدف  بــا  بازرســی  و  نظــارت  بــر  کیــد  تا   -
ــات  ــا تخلف ــتقیم ب ــورد مس ــگیری و برخ پیش

...(؛ و  احتــکار  )گرانفروشــی،  رایــج 
کاال؛ کز نگهداری  -  بازرسی مستمر مرا

و  نظــارت  روش هــای  کــردن  روزآمــد   -
؛ ســی ر ز با

در  نظــارت  و  بازرســی  ســامان دهی    -
ف صنــو

- ساماندهی استفاده از نظارت مردمی؛

-  تقویــت و حمایــت از انجمن هــای حمایــت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان؛

و  تشــکل ها  نقــش  برجســته  کردن    -
ــی  ــی و نظارت ــای اجرای ــا در فراینده انجمن ه

بــازار؛ تنظیــم 
فنــی،  کنترل هــای  ضوابــط  بازبینــی    -

بازرســی؛ و  بهداشــت  اســتاندارد، 
شــکایت  قیمــت،  ســامانه  تکمیــل    -

صنفــی؛ تخلفــات  و  گرانفروشــی 
پروانه هــای  ارســال  الکترونیکی کــردن    -

SUIP؛ بازرســی  و  تعزیراتــی 
تشــکل های  و  انجمن هــا  نقــش  تقویــت   -

نظــارت  و  بازرســی  در  نهــاد  مــردم 

صادرات

- سازمان توسعه تجارت ایران
- دفتر مقررات صادرات و واردات

- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
گمرک جمهوری اسالمی ایران   -

- سازمان ملی استاندارد ایران
- بانک توسعه صادرات

- صندوق ضمانت صادرات ایران
کاالی ایران - شرکت بورس 

-  تشکل های بخش خصوصی و تعاونی
- تولیدکنندگان و صادرکنندگان

-  شناســایی بازارهــای هــدف و بازارهــای 
کاالیــی، بــازاری و  جدیــد صادراتــی )تنــوع 

شــرکتی(؛
مانــدگاری  و  توســعه  بــرای  برنامه ریــزی    -

صادراتــی؛ بازارهــای 
شــرکت های  ظرفیــت   از  اســتفاده    -

)EMC(؛ صــادرات  مدیریــت 
بازارهــای  در  رقبــا  رفتــار  پایــش  و  رصــد    -

صادراتــی؛ هــدف 
کاالیــی صادارتــی بــه  -  تعییــن اولویت هــای 

کشــور همســایه؛
زیرســاخت های  گســترش  و  تــدارک    -

صادراتــی؛ تجــاری 
-  تقویــت خوشــه های صادراتــی در بخــش 

صنعــت و صنــوف تولیــدی؛
- اعطای مشوق های صادراتی هدفمند؛

بــا  فرامــرزی  تجــارت  شــاخص  بهبــود    -
مقــررات؛ و  قوانیــن  اصــالح 

و  صادراتــی  عــوارض  وضــع  پیشــنهاد    -
وارداتــی؛ تعرفه  هــای 

-  تعیین فهرست اقالم ممنوعه صادراتی؛
کاال بــرای  -  ســهولت در رویه هــای ترخیــص 

صــادرات؛
کنترل صادرات مواد خام؛   -

تغییــر  و  بازرگانــی  رایزنــان  فعال کــردن    -
آن هــا؛ کارکــردی  شــیوه 

کیفــی اعتبــارات صادراتــی  کمــی و  -  توســعه 
از طریــق نهادهــای تخصصــی؛

-  انعقــاد توافقنامه هــای تجــاری دو جانبــه و 
چندجانبــه )منطقــه ای و بین المللــی(؛

بــرای  موقــت  ورود  ظرفیــت  از  اســتفاده   -
صادراتــی؛ کاالهــای  تولیــد 

فناوری های 
نوین و تجارت 

الکترونیک

- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
- سازمان توسعه تجارت ایران

- تشکل های بخش خصوصی و تعاونی
کاال و خدمات ایران - مرکز شماره گذاری 

گســترش و نفــوذ اســتفاده از فناوری هــای    -
نویــن در حــوزه تنظیــم بازار؛

الکترونیکــی  و  نویــن  ابزارهــای  توســعه   -
فعالیت هــا؛  کــردن 

- بکارگیــری روش هــای نویــن تنظیــم بــازار 
کشــورهای موفــق؛ بــا الگوبــرداری از 

- بهره گیــری از ظرفیــت قانونــی در راه انــدازی 
و توســعه ســامانه های تجــارت برخــط؛

- تکمیــل ســامانه  جامــع مرتبــط بــا تولیــد، 
کاال؛ قیمــت و تجــارت 

گسترش تجارت الکترونیک؛  -

اطالع رسانی

کارگروه تنظیم بازار - دبیرخانه 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان    -

ن گا کننــد لید تو
- سازمان تعزیرات حکومتی

-  سازمان صدا و سیما
- رسانه  های مکتوب و اجتماعی
- تشکل ها و انجمن های صنفی

- روابط عمومی وزارتخانه ها
- تشکل های مردم نهاد

ــررات  ــت  و مق ــترده قیم گس ــانی  -  اطالع رس
اســتفاده  بــا  فروشــگاه ها  در  کاالهــا  عرضــه 
بــرای  گیــر  فرا اطالع رســانی  ســامانه  از 

مــردم؛ برخــط  دسترســی 
بــا  اطالع رســانی  نقــش  کــردن  برجســته   -
برچســب  همچــون  ابزارهایــی  بــر  کیــد  تا

؛ قیمــت
- آمــوزش، اطــالع رســانی و فرهنگ ســازی 

در حوزه  هــای تنظیــم بــازار؛

انتخــاب  و  ارزیابــی  فراینــد  توســعه    -
بنگاه هــای حامــی حقــوق مصرف کننــدگان؛
در  رســانه  نقــش  و  رســانه ها  بــا  تعامــل    -
بــازار؛ تنظیــم  سیاســت های  بــا  همراهــی 
کاالهــای  -  ارتقــاء شــفافیت ، توســعه برنــد 

ایرانــی؛
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ــازار  بخــش ســوم: چارچــوب برنامه هــای عملیاتــی و پشــتیبان اجــرای نقشــه راه تنظیــم ب
کشــور

کارکــردی و عمــودی و نگاشــت نهــادی،  کامــل نقشــه راه عــالوه بــر تدویــن مــدل مفهومــی، تعییــن سیاســت های افقــی،  اجــرای 
کوتاه مــدت و میان مــدت و نیــز بلندمــدت اســت. در  نیازمنــد تدویــن برنامه  هــای اجرایــی و پشــتیبان تنظیــم بــازار در دو بــازه زمانــی 
ــرای تحقــق وظایــف مشــخص شــده در جــدول  کــه بــه صــورت دقیــق سیاســت  ها و برنامه  هــای مــورد نیــاز ب ایــن ارتبــاط الزم اســت 
ــذا، چارچــوب برنامه  هــا و  ــه شــود. ل کلیــدی آن  هــا ارای ــف  ــردی و اهــم وظای کارک کاال در حوزه هــای  ــازار  ــا تنظیــم ب بازیگــران مرتبــط ب
ــت. در  ــده اس ــخص ش ــماره )1( و )2( مش ــای ش کاربرگ  ه ــب  ــور در قال کش ــازار  ــم ب ــه راه تنظی ــودی نقش ــردی و عم کارک ــت های  سیاس
کاالیــی بــه  کاربــرگ )2( چارچــوب تقویــم  کارکــردی در حوزه هــای مرتبــط بــا تنظیــم بــازار ارایــه می شــود و در  کاربــرگ )1( سیاســت های 

ــی تهیــه می شــود. ــرای اجــرای سیاســت ها توســط دســتگاه های متول منظــور برنامه ریــزی پیشــنگر ب

کشور  کاال در  کارکردی در تدوین نقشه راه تنظیم بازار  کاربرگ )1(. چارچوب برنامه ها و سیاست های 
کشاورزی، صنایع تبدیلی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات پزشکی  کاالهای مرتبط با حوزه های صنعتی و معدنی،  کید بر  )با تا

و حمل و نقل(

کارکردی در تنظیم بازار سیاست های 
تبیین وضع 

مطلوب
آسیب های 

وضع موجود کارکردها
زمانبندی شاخص ارزیابی نهادهای 

اجرایی
ابزارهای 
سیاستی سیاست ها

تولید داخل

واردات

موجودی و ذخیره سازی

لجستیک و زیرساخت های تجاری

توزیع

نظارت و بازرسی

صادرات

قیمت

فناوری های نوین و تجارت الکترونیک

اطالع رسانی
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کاال  کاربرگ )2(. چارچوب برنامه سیاست های عمودی در تدوین نقشه راه تنظیم بازار 
کاالیی( کمیته های تخصصی   - X کاالیی تنظیم بازارکاالی )تقویم 

اسفندبهمن...خرداداردیبهشتفروردینابعاد/ماه

وضعیت تامین توزیع 
و مصرف

مصرف )نیاز(

تامین از داخل

مبادی تامین از داخل

تامین از واردات

مبادی وارداتی

صادرات

کسری/ مازاد

وضعیت قیمت داخلی 
و خارجی

قیمت )عمده فروشی(

قیمت )خرده فروشی(

قیمت های جهانی

ارز مورد نیازتامین ارز

تعیین وضعیت بازار* )وضعیت سبز-عادی(                وضعیت زرد - هشدار                        وضعیت قرمز-بحران    

مداخالت بازاری )تعیین ابزار مداخله/ زمان مداخله** و نهاد مداخله  گر(

* تعیین شاخص های وضعیت  عادی، هشدار و بحران بر عهده کارگروه تنظیم بازار )کمیته های تخصصی کاالیی( است.
** یکــی از مهمتریــن کارکردهــای تقویــم کاالیــی امــکان پیش بینــی تغییــرات عرضــه و تقاضــا در مناســبت های ملــی همچــون نــوروز، شــب یلــدا، بازگشــایی مــدارس و مناســبت های 

مذهبــی همچــون مــاه رمضــان، محــرم و ایــام حــج اســت.

ــه  ــازار موظفنــد ضمــن رصــد و پایــش مســتمر، نســبت ب ــروه تنظیــم ب کارگ کمیته هــای تخصصــی  کاالیــی،  پــس از تدویــن تقویــم 
کارگــروه تنظیــم بــازار در خصــوص مداخــالت بــازاری به تفکیــک وضعیت هــای  بروزرســانی اطالعــات و ارایــه پیشــنهادات الزم بــه 

ــد. ــدام نماین ــی اق ــدار و بحران هش
کاهــش هزینــه و زمــان فراینــد تأمیــن بــه ویــژه از محــل واردات نســبت بــه  کارگــروه تنظیــم بــازار موظفنــد بــه منظــور  کمیته هــای 
ــازار  ــروه تنظیــم ب کارگ ــه  کاهــش آن ب ــرای  ــر آن اقــدام و پیشــنهادات سیاســتی الزم را ب شناســایی تمامــی فرایندهــا و مقــررات ناظــر ب

کننــد. ارایــه 



22 کشور سند نقشه راه تنظیم بازار 

کار در تصمیم سازی، سیاست گذاری و اجرا در تنظیم بازار گردش  فرایند 

 
 

 

 

 

 کارگروه تنظیم بازار دبیرخانه 

آیا مسئله نیاز 
به بررسی در 

 ها دارد؟کمیته
 های تنظیم بازار کمیته

 )حسب موضوع(

 و سازیهای تصمیمضرورت
  بازار گذاری تنظیمسیاست

 )در سطوح ملی و استانی(

 بلی

 خیر 

 کارگروه تنظیم بازار ملی

تصمیم متخذه اگر 
در حوزه تأمین 

 باشد  

اگر تصمیم متخذه 
در حوزه توزیع و 
 لجستیک باشد 

های تولیدی، تجاری، بانک وزارتخانه
 وبودجه و ...مرکزی و سازمان برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
 وزارت راه و شهرسازی و ...

ارسال نتایج به دبیرخانه کارگروه 
 یگیریپتنظیم بازار جهت 

ها رسانی و  اجرا به دستگاهبرای اطالع ابالغ تصمیمات در سامانه الکترونیکی پیگیری عملکرد 
 های اجرایی مرتبط ملی و استانیو سازمان

 استانی بازار تنظیمکارگروه 

کنندگان و های حمایت مصرف سازمان
های نظارتی و  دستگاهتولیدکنندگان، 
 و ... رسانیاطالع

تصمیم متخذه در  اگر 
حوزه نظارت، بازرسی  

 رسانی باشد و اطالع

 مسائل  بررسی دقیق و کارشناسی
و احصاء مشکالت و 

قوانین سازی متناسب با  تصمیم
 کشور باالدستی و شرایط اقتضائی

فرهنگی و امنیتی   بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
 مسائل با توجه به جامعیت حاضرین و اعضا در جلسه

کنندگان،  فعالین اقتصادی )تامین
 کنندگان( تولیدکنندگان و توزیع

 های اجرایی  دستگاه
)سازمان امور مالیاتی، سازمان 

 حمایت، سازمان بورس و ...(
 ی بخش خصوصی ها تشکل

)اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق 
 ها( اصناف، اتحادیه

ارایه گزارش عملکرد در خصوص تصمیمات و نتایج از سوی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار 
 ، سران قوا و سایر مراجع هیات وزیرانهای نظارتی،  ه دستگاهبه مراجع باالتر از جمل
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فرایند تصمیم سازی، سیاست گذاری و اجرا

 
 

گذاری و اجرا سازی، سیاست فرایند تصمیم  
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 تنظیم بازارگذاری سازی و سیاستهای تصمیمضرورت
ویژه به ثباتی متغیرهای کالن اقتصادیبی آثارهای پیرامونی همچون تحریم،بروز شوکدست، ر بازار یا صنایع پایینکمبود کاال یا نهاده د جهش قیمت،

، کاهش تولید و رشد وکارکسب ها همچون ریسک و بالیای طبیعی، نامساعد بودن فضای، افزایش ریسکهای اصلی تنظیم بازار کشورارز بر حلقه
ایام عرضه در های بازاری، تغییر تقاضا و های خانوارهای شهری و روستایی، افزایش تجارت غیررسمی، انواع شکستاقتصادی، افزایش نابرابری در دهک

 های استانی.ها و کارگروهی پیشنهادی کمیتهخاص، موضوعات اقتضائ

 ها و  کارگروه تنظیم بازار گیری در کمیتهسازی و تصمیممالحظات تصمیم
دار کشور، ی کاالهای اولویتبا لحاظ اقتضائات زمانی، آثار تغییر متغیرهای کالن بر تنظیم بازار، تأمین مکف های قوانین و مقررات باالدستیگیریجهت

ها و تصمیمات، لحاظ الگوی مصرف و جامعه گذاریهنگام بودن سیاست دار، جامعیت و بهتأمین ذخایر راهبردی، رفع کمبودهای کاالهای اولویت
یکردهای صادراتی،  رعایت لحاظ رو هدف، حمایت از تولید داخل، در نظر گرفتن سطوح تولید، مصرف، تجارت، توزیع و نظارت و بازرسی کاالها،

 خصوص تولید و مصرف. المللی دراستانداردهای داخلی و بین
 

  

 مجریان
های بخش ها و انجمنتشکل

  خصوصی و تعاونی
های تولیدی و تجاری بخش شرکت

 خصوصی و تعاونی
 صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی

 فروشی(/خرده)عمده
های های پخش، فروشگاهشرکت

 های مصرف ای و تعاونیزنجیره
.بانک مرکزی ج.ا.ا 
 کشور وبودجهبرنامهسازمان 
 شرکت بازرگانی دولتی ایران 
 شرکت پشتیبانی امور دام 
سازمان مرکزی تعاون روستایی 
های دامی جاهد شرکت نهاده 
های صنعت، معدن و سازمان

 تجارت استانی 
های جهاد کشاورزی سازمان

 استانی 
سازمان غذا و دارو 
کنندگان و سازمان حمایت مصرف

 تولیدکنندگان
 سازمان تعزیرات حکومتی 
 .گمرک ج.ا.ا 
شرکت بورس کاالیی ایران 
  سازمان ملی استاندارد 
 سازمان بازرسی کل کشور 
دفتر مقررات صادرات و واردات 
سازمان توسعه تجارت ایران 
 دامپزشکی کشورسازمان 
ها و سازمان میوه و شهرداری

 بارتره
های عاملبانک 
 صندوق ضمانت صادرات ایران 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
گذاری کاال و خدمات مرکز شماره

 ایران
 مایصداوسسازمان 
های روابط عمومی نهادها و سازمان

 ربط در تنظیم بازار ذی
                                           

 تنظیم بازار  های کمیته
 کمیته اقتصاد کالن 

 بازار پایش و قیمت بررسی کمیته 

  کمیته اقالم اساسی )برنج،سه  
 شکر( روغن، 

  ی )گوشت نیپروتئکمیته اقالم سه
 گوشت قرمز(، مرغ تخممرغ، 

 چهار کمیته محصوالت غیر فلزی 
، کاغذ، سیمان، روغن الستیک)

  موتور(

  کنجاله، نهاده کمیته تنظیم بازار(
 جو و ذرت(

 کرهخام ریش) کمیته صنایع لبنی ،، 
 (و ... صنعتی خشک ریش
 فوالد،محصوالت فلزی ) کمیته 

 ، سرب و روی(آلومینیوم ،مس

  شورای تولید و توزیع روغن )روغن
روغنی و روغن ساخته  های خام، دانه

 شده(
 شیمیایی کود و پتروشیمی کمیته 

 سلولزی( و کمیته اقالم بهداشتی(
 ها شوینده

  یخانگ لوازمکمیته 

 خودرو   کمیته 
 

 تنظیم بازار  اعضای ثابت کارگروه
 ،معدن و تجارت  وزارت صنعت 
 وزارت جهاد کشاورزی 
 وزارت دادگستری 
 وزارت راه و شهرسازی 
 وزارت اطالعات 
 وزارت کشور 
  داراییامور اقتصادی و وزارت 
 بهداشت، درمان و  وزارت

  آموزش پزشکی 
  کار، تعاون و رفاه وزارت

 اجتماعی 
 .بانک مرکزی ج. ا.ا 
  کشور وبودجه برنامهسازمان 
 نندگان ک سازمان حمایت مصرف

 و تولیدکنندگان 
  انجمن ملی حمایت از حقوق

 کنندگان  مصرف
 ایران اتاق اصناف 
  بازرگانی، صنایع، معادن و اتاق

 کشاورزی ایران
 

 های نظارتی مدعو دستگاه
 دادستانی کل کشور 
 سازمان بازرسی کل کشور 
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