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چکیده:

  امروزه تنوع اقالم و پیدایش آنها بیش از پیش رو به افزایش است، به طوریکه بسته به نیازهای فعلی و حتی پیش بینی نیاز در آینده، 
هر لحظه قلمی خاص در حوزه کاالها و خدمات ایجاد می شود. این موضوع ضرورت ایجاد نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري استاندارد 
را براي مدیریت صحیح اقالم به همراه دارد. در همین راستا، نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري مختلفي در حوزه کاالها و خدمات در دنیا 
بوجود آمده اند که هر کدام داراي کارکردهاي خاصي هستند. از جمله نظام کدگذاري HS در امور گمرکي، نظام CPC براي مقایسه 
آمارهاي بین المللي، نظام GS1 در حوزه خرده فروشي و ...کاربرد دارند. برخي از نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري نیز به این دلیل در 
سطح بین المللي بوجود آمده اند که اطالعات کاالها و خدمات را در میان کاربران مربوطه استاندارد نمایند. هدف این نظام ها از استاندارد 
کردن داده ها و موجودیت ها، تسهیل تبادل اطالعات و کاهش خطا و اشتباه است. این نظام ها که موضوع این مقاله مي باشند در حوزه 
کاالها و خدمات عامل ایجاد زبان مشترک بین طرفین تجاری شده و تسهیل کننده برخی تبادالت تجاري می گردند. به کارگیری نظام های 
طبقه بندی استاندارد در حوزه کاالها و خدمات راهکار مناسبی برای افزایش کارایي در عرصه تجارت است. در این مقاله ضمن بررسي 
انواع نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري کاال در حوزه هاي مختلف به بررسي ضرورت و نقش یک نظام طبقه بندي و کدگذاري جامع در 
شفاف سازي تجارت الکترونیکي پرداخته شد. نتیجه مطالعات انجام شده نشان داد که توسعه تجارت الکترونیکي در ایران با تکیه بر ضرورت 
به کارگیری یک استاندارد طبقه بندی و شناسایی کاالها و خدمات بین طرفین تجاري و بنگاه های اقتصادی یک موضوع مهم و کلیدي 
است چرا که یک نظام جامع طبقه بندي و کدگذاري محصول مي تواند در افزایش شفافیت تجارت نقش مهمي ایفا نماید و همچنین باعث 

افزایش سرعت، دقت و صحت تجارت الکترونیکي شود.

واژه های کلیدی:
نظام های طبقه بندی استاندارد، کاالها و خدمات، تجارت الکترونیکي

تاریخ دریافت: 91/11/15
تاریخ پذیرش: 92/2/10

نقش طبقه بندی استاندارد کاالها و 
خدمات

 در 
توسعه تجارت الکترونیکي

علی عباسی رائی  
همت مراد قلندري

1( مقدمه
در دنیاي امروز که رقابت در تجارت حرف نخست را مي زند، 
و  تجارت  چرخه  در  ماندن  براي  کشورها  حتی  و  بنگاه ها 
عرصه  در  خود  تولیدات  شناساندن  به  نیاز  تأمین  زنجیره 
بین المللي دارند. در عصري که تأمین نیازها در بیشتر اوقات 
راه  بهترین  مي شود،  انجام  الکترونیکي  تجارت  طریق  از 

براي معرفي آسان تر محصوالت به مشتریان بالقوه استفاده 
از نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري است. 

به همین منظور، در طول دهه هاي اخیر کشورها به سوي 
و  طبقه بندي  هاي  نظام  از  استفاده  در  هماهنگي  و  ایجاد 
حرکت  بازرگاني  خود  و  تجاري  مراودات  براي  کدگذاري 
داشته هاي  از  بتوانند  پیمان  هم  کشورهاي  تا  نموده اند 
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یکدیگر به آساني و به سرعت بهره مند شوند؛ از این رو با 
شناسایي نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري کاال و بررسي 
طبقه بندي  نظام  یک  به  را  کشور  نیازمندي  آنها،  وضعیت 
قرار  بررسي  مورد  الکترونیکي  تجارت  در  استفاده  براي 

مي دهیم. 

2( طبقه بندي و کدگذاري و ضرورت آن 
طبقه بندي، فرآیند تقسیم اعضاي یک جمعیت به گروه هاي 
اعضایي  گروه،  هر  در  که  گونه اي  به  مي باشد ،  کوچک تر 
پس  طبقه بندي  عمل  مي گیرند.  قرار  مشابه  مشخصات  با 
از این که در سطح کالن انجام شد، باز هم ادامه مي یابد 
کوچک تري  زیرمجموعه هاي  به  زیرگروه ها،  از  یک  هر  و 
تقسیم مي شوند. زیرمجموعه ها را نیز مي توان به بخش هاي 
دسته  را  آنها  از  یک  هر  )که  کرد  تقسیم  کوچک تري 
بخش هایي  به  نیز  دسته  هر  لزوم  صورت  در  مي نامیم(. 
تقسیم مي گردد. هر یک از این مراحل تقسیم بندي را یک 
اساسي  کارکردهاي  و  اهداف  کلي  به طور  مي نامیم.  سطح 

طبقه بندي ها به شرح ذیل مي باشند ]1[: 
- قرار دادن اقالم و موجودي ها در دسته هاي کنترل پذیر؛

- ایجاد سرعت در بازیابي و انتقال اطالعات؛
- آماده سازي ساختار طبقه بندي براي کدگذاري کاالها؛

- نظام دادن به اطالعات براي مقایسه درست آنها؛
فراهم کردن  به طور کلي مي توان گفت، هدف طبقه بندي 
ابزاري براي مدیریت اطالعات، تسهیل در عملیات آمادی 
ضرورت  مورد  در  مي باشد.  بهره وري  و  کارایي  افزایش  و 
طبقه بندی باید گفت، زمانی که تنوع موجودیت ها بسیار زیاد 
خیلي  مستقل  صورت  به  امور  مدیریت  فعالیت هاي  باشد، 
مشکل مي گردد. در این حالت براي کنترل بهتر و مطلوب تر 
موجودیت ها، آنها را به زیرمجموعه هایي تقسیم مي کنند تا 
عملیات مربوط به هر زیرمجموعه از موجودیت های مشابه 

را بهتر انجام داده و مدیریت نمایند. 
و  حروف  شماره،  )شامل  نماد  و  نام  یک  تخصیص  فرایند 
...( به ویژگي هاي هر موجودیت )در اینجا کاال یا خدمت( 
را کدگذاري مي نامند1 . کد مجموعه اي از نمادها است که 
براي تسهیل گردش اطالعات به مشخصه هاي اطالعاتي 

هر شیئ، چیز یا موجودیت )مانند کاالها، خدمات، اشخاص 
کد  مي شود.  داده   )… و  روش ها  حقوقي،  یا  حقیقي 
جایگزین شرح  عنوان  به  را مي توان  اقالم  یا  موجودیت ها 
آنها بکار برد. به طور معمول کد داراي یک معناي قراردادي 
را  مشخصي  اطالعات  شود،  رمز2  کشف  گاه  هر  و  است 
مي رساند و موجب ایجاد یک زبان مشترک و بدون ابهام 
بین کاربران مختلف مي شود و با استفاده از کدها، پردازش 

و تبادل اطالعات آسان تر انجام مي پذیرد. 
در مورد ضرورت کدگذاري باید گفت زماني که تنوع اقالم 
آنها  شناسایي  مي رود،  باال  نظام  یک  در  ها  موجودیت  یا 
بنگاه  یک  درون  در  حتي  مثال  عنوان  به  مي شود؛  دشوار 
اطالعات  و  موجودي ها  هاي  حساب  گسترده،  و  بزرگ 
و  برنامه ریزي  کار  و  مي شود  متنوع  بسیار  آنها  به  مربوط 
این  ریشه هاي  از  یکي  مي گردد.  دشوار  موجودي  کنترل 
مشکالت، سامان دهی اطالعات یا عدم آگاهي از اطالعات 
مي باشد که عالوه بر وارد کردن هزینه هاي سنگین، سبب 
افت عملکرد و کارایي عملیات مي گردد. از آنجا که وجود 
کد و عالیم شناخته شده براي شناسایي تک تک اقالم یا 
محصوالت، سبب تسهیل امور در اغلب نظام هاي کاربردي 
مي گردد طراحي و استقرار و نگهداري یک نظام کدگذاري 
براي موجودیت هایي که به صورت عمومي و مشترک در 

سازمان هاي مختلف به کار رفته اند ضرورت مي یابد]2[.

3( تحلیل محیط و اهمیت مساله
در کشور ما تعداد زیادی موسسه یا بنگاه وجود دارد )بیش 
از یک میلیون شرکت ثبت شده، بیش از دو میلیون واحد 
کاال  چند  یا  یک  عرضه  و  تولید  به  یک  هر  که  صنفي( 
تبادل  به  هم  با  ها  بنگاه  این  هستند.  مشغول  خدمت  یا 
در  ها  بنگاه  فعالیت  غالبا  می پردازند،  خدمات  و  کاالها 
زنجیره هایی انجام می شود، یعنی چند بنگاه در یک زنجیره 
قرار می گیرند تا مواد اولیه و کاالها و خدماتی را تولید نموده 
و به مصرف کننده و استفاده کننده نهایی برسانند. شکل 1 

نمونه اي از یک زنجیره را نمایش مي دهد]3[. 

1. Encode
2. Decode
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شکل 1. مدلي از یک زنجیره تامین در مورد کاالي »نان«

در سال های اخیر تعداد و تنوع کاالها و خدماتی که تولید 
است.  یافته  افزایش  به شدت  شوند  می  عرضه  بازار  به  و 
بین  اطالعات  یافتن  جریان  یا  رسانی  اطالع  روش های 
در  الکترونیکی  روش های  و  اینترنت  ظهور  با  نیز  بنگاه ها 
شده  انگیزی  شگفت  تحوالت  دستخوش  ها  داده  تبادل 
تبادل  به  خود  تعامالت  در  بنگاه ها  همه  طرفی  از  است. 
اطالعات و داده های مربوط به کاالها و خدمات می پردازند. 
تا وقتی که تنوع محصوالت )کاالها و خدمات( زیاد نباشد، 
نام گذاری و ایجاد تمایز بین آنها چندان دشوار نیست، اما با 
افزایش شدید تنوع اقالم، طبقه بندی، نام گذاری و شناسایي 
آنها برای ایجاد تمایز و تبادل دقیق اطالعات و داده های 

مربوطه بخصوص در حالتی که دو طرف تبادل، به صورت 
تبدیل  مهم  بسیار  مساله ای  به  نبینند  را  همدیگر  رودررو 
و  کاال  گردش  زنجیره  یک  از  نمونه اي   2 شکل  می شود. 
خدمت پیچیده را نشان مي دهد. پیچیدگي به دلیل تنوع و 
تعدد بسیار زیاد کاالها و خدمات و روابط چند به چند بین 

موسسات تامین کننده آنها می باشد. 
بین  تمایز  ایجاد  برای  یعنی  مساله،  این  بر  غلبه  برای 
هر  به  فرد  منحصربه  شناسه های  تخصیص  و  محصوالت 
محصول به یک راه حل فراگیر در سطح خارج از تک تک 

بنگاه ها نیاز است. 

شکل 2. مدیریت زنجیره تامین به دلیل روابط »چند به چند« بدون استفاده از ابزارهاي نوین پیچیده است
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4( سواالت، اهداف و روش تحقیق
سواالت اصلي تحقیق عبارتند از:

1- اهمیت نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري کاال در زنجیره 
تامین چیست؟

2- نقش طبقه بندي استاندارد کاالها و خدمات در توسعه 
تجارت الکترونیکي چیست؟

3- آیا یک نظام طبقه بندي و استاندارد جامع محصوالت 
مي تواند به شفاف سازي تجارت الکترونیکي کمک کند؟

هدف این تحقیق عبارت است:
بندي و کدگذاري کاال در  تبیین مفاهیم نظام هاي طبقه 

زنجیره تامین و نقش ان در توسعه تجارت الکترونیکي.
تحلیلی  توصیفی-  نوع  از  حاضر  پژوهش  است  ذکر  قابل 
کتابخانه ای  روش  از  اطالعات  آوری  جمع  برای  و  بوده 

استفاده شده است. 

5( نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري کاال 
در سطح بین المللي

نظام هاي اطالعاتي مرتبط با کاالها و خدمات در سازمان ها 
و بخش هاي مختلفي در دنیا توسعه یافته است. امروزه کمتر 
اطالعاتي  نظام  فاقد  که  دارد  وجود  مؤسسه اي  یا  سازمان 
مربوط به کاالها و خدمات مرتبط با خود باشد. نظام هاي 
از یک  خارج  تراکنش  که  هنگامي  به خصوص  اطالعاتي 
استفاده  هم  ها  رایانه  از  و  مي رسانند  انجام  به  را  بنگاه 
مي نمایند، نیاز به استانداردسازي اقالم داده اي دارند که آنها 

را پردازش مي کنند. 
بسیاري از نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري به این دلیل 
و  کاالها  اطالعات  که  آمده اند  بوجود  بین المللي  در سطح 
خدمات را در میان کاربران مربوطه استاندارد نمایند. هدف 
موجودیت ها،  و  داده ها  کردن  استاندارد  از  ها  نظام  این 

تسهیل تبادل اطالعات و کاهش خطا و اشتباه است. 
ادامه مهم ترین نظام هایي که در دنیا متداول هستند  در 

دسته بندي  سنخ ها  یا  گونه ها  قالب  در  و  شده  معرفي 
مي شوند. سپس وضعیت نظام طبقه بندي و کدگذاري کاال 
و خدمت در هر گونه یا سنخ در کشور تحلیل مي شود. این 

نظام ها عبارتند از ]3[: 
 1NCS 1- نظام کدگذاري ناتو یا

 2MESC 2- نظام طبقه بندي کاالهاي صنایع نفت یا
3 HS 3- نظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاالهاي گمرگ
4SITC  4- نظام طبقه بندي استاندارد بین المللي تجارت

5CPC 5- نظام طبقه بندي محوري محصول
6- نظام هاي شماره گذاري تجهیزات و ماشین ها و اجزاء 

 6 (PN) و قطعات آنها
 7GS17- نظام بارکدهاي جهاني

8- نظام استاندارد طبقه بندي محصوالت و خدمات سازمان 
 8UNSPSC ملل یا

توصیف  و  طبقه بندي  بین المللي  استاندارد  نظام   -9
 (eCl@ss) محصوالت و خدمات

 9SIC 10- نظام طبقه بندی استاندارد صنایع
کدهاي  مدیریت  انجمن  فني  های  واژه  فرهنگ   -11

 10(ECCMA OTD)تجارت الکترونیکي

 )SCN( نظام کدگذاري ناتو 
 این نظام در سال 1949 و به دنبال تصویب قانوني عمومي 
در کنگره آمریکا )شماره 152( ایجاد شد. هدف این نظام 
ایجاد هماهنگي و کارایي و اقتصادي نمودن عملیات آمادي 
در  عمران شهري  یا  عمومي  بخش  و  مسلح  نیروهاي  در 
آمریکا و دیگر اعضاي ناتو بود. برای ایجاد این نظام یک 
مبناي  عنوان  به   11FSC به  موسوم  بندي  طبقه  طرح 
استاندارد پذیرفته شد. به اقالم موجودي نام هاي استاندارد 
تدوین  شناسایي  راهنماهاي  آنها  براي  و  یافت  تخصیص 
گردید. با استفاده از نظام ناتو به هر قلم کاالي خریداري 
یا تدارک شده (IoS)12 یک شماره 13 رقمي با ساختار 

ذیل داده شد. 

1. Nato Codification System
2. Material & Equipment Standard Code
3. Hormonized Commodity Description & Coding System(Hormonized System)
4. Standard International Trade Classification
5. Central Product Classification
6. Part Numbering
7. Global Standars 1
8. United Nation’s Service & Product Standard Code (Classification)
9. Standard Industrial Classification
10. Electronic commerce code management association Open Technical Dictionary (eOTD)

11. Federal supply classification
12. Item of Supply



فصل نامه ی علمی، ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
سال سوم- شماره ی 1- پیاپی7- بهار 92

ش طبقه بندی استاندارد کاالها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی
نق

info@
idsc.tridi.ir

8

XX XX XX XXXXXXX
Group Class Country Item Number

FSC NIIN
NSN: NATO Stock Number

ساختار کد ناتو

طریق  از  ها  موجودي  تنوع  کاهش  ناتو  اصلي  هدف 
NSN به هر قلم کاالي تدارکاتي  تخصیص یک شماره 
مثال  عنوان  به  نظام،  این  اجراي  نتیجه  در  بود.   (IoS)
نظامي  نیروهاي  و  ارتش  موجودي  اقالم  میلیون  شش 
صرفه جویي  باعث  که  یافت  کاهش  میلیون  دو  به  آمریکا 
هاي عظیمي در هزینه ها از جمله هزینه کنترل موجودي و 

سفارش و ... شد. 
تمامي کشورهاي عضو  به  میالدي  دهه 70  در  نظام  این 
و هر کشور  یافت  )ناتو( گسترش  آتالنتیک شمالي  پیمان 
مسئولیت کدگذاري اقالم تولیدي خود را به عهده گرفت. 
براي  الزم  اطالعات  تأمین  با  که  بودند  مسئول  کشورها 
کدگذاري و تعریف منحصربه فردي از اقالم خود در سطح 
ملي، شماره هایي را به اقالم تدارکاتي تخصیص دهند. این 

 (1FIIG) اقالم  راهنماهاي شناسایي  از  استفاده  با  کارها 
و تخصیص شماره موجودي منحصر به فرد ناتو براي هر 
در  کشورها  تمام  ترتیب  بدین  مي گرفت.  انجام  کاال  قلم 
شدند  درگیر  موردنیاز  اطالعات  تامین  و  نظام  طراحي  کار 
تدارک شده  قلم کاالي  میلیون  ده  نظام شامل  و ظرفیت 
براي هر کد کشور خواهد بود. آمریکا دو کد کشور را گرفته 
که  تدارک شده  قلم کاالي  میلیون  بیست  ترتیب  بدین  و 
یا  توانند شماره کاال  در آمریکا طراحي و تولید گردند مي 
NSN بگیرند. ساختار کلي کد ناتو )NSN 2 ( به صورت 
بندي  طبقه  ساختار  اساس  بر  اول  رقم  چهار  است.  زیر 
FSC و نه رقم دوم که شامل کد دو رقمي کشور و هفت 
 ) 3 NIIN( رقمي قلم کاالست و شماره شناسایي اقالم ناتو
نام دارد مبناي شناسایي یکتا و منحصر به فرد کاالست ]4[. 

 
گروه کالس کد کشور شماره قلم کاال

کد ساختار طبقه بندی شماره شناسایی ملی )ناتو( قلم

(NSN)شماره کاالی ناتو

 4MESC نظام طبقه بندي کاالهاي صنایع نفت یا
بعدها  شد.  ایجاد  شل  نفتي  شرکت  توسط  ابتدا  نظام  این 
اکثر شرکت هاي نفتي دنیا آن را به کار گرفتند و امروزه 
هاي  سازمان  توسط  اقالم  کدگذاري  نظام  یک  عنوان  به 
برده  بکار  دارند  فعالیت  نفت  در صنعت  که  بزرگ  خریدار 

مي شود. ساختار این کد 10 رقمي مطابق طرح ذیل است. 
تفاوت این نظام با نظام ناتو این است که در نظام ناتو کد 
بخش طبقه بندي از سریال جداست اما در اینجا کل 9 رقم 
اول که بخشي از آن معرف ساختار طبقه بندي است در کد 

شناسایي بکار رفته است. 

1. Federal Item Identification Guide
2. Nato Stock Number
3. Nato(National) Item Identification Number
4. Material & Equipment Standard Code

xx   xx   xx   xxx   x
گروه رقم نمودار                 شماره قلم             گروه فرعی تر               گروه فرعی  
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کاالهاي  کدگذاري  و  توصیف  هماهنگ  نظام 
HSگمرك یا

این نظام برای هماهنگي در مبادالت تجاري بین کشورها 
نظام  اختصار  به  نظام،  نام  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
که شوراي همکاري گمرکي  باشد  می   HS یا  هماهنگ 
را  آن   1983 سال  در  ملل  سازمان  توصیه  به   )1CCC(
منتشر کرد و به کشورهاي عضو توصیه نمود از آن استفاده 

کنند. 
از  حمایت  برای  که  ایران  جمله  از  کشورها  از  بسیاري 
واردات  بر  و  تعیین  گمرکي  تعرفه  داخلي  تولیدکنندگان 
اساس  بر  را  کاال  گروه  هر  تعرفه  اعالم  مي کنند  اعمال 
کدهاي HS انجام مي دهند. یعني کد HS مبنایي براي 
کاالها  واردات  بر  تعرفه  وضع  در خصوص  سیاست گذاري 
کاالهاي  کلیه  طبقه بندي  منظور  به  را  نظام  این  می باشد. 
بازرگاني در جهان و توصیف کدگذاري تمام اقالم تجاري 
امر  در  سهولت  براي  گمرکي،  تعرفه هاي  تعیین  جهت 
تجارت، طراحي نموده اند. اهداف کلي طراحي نظام مذکور 
تجزیه  و  بین الملل، جمع آوري  تجارت  در  ایجاد تسهیالت 
و  صادرات  )آمارهای  بین المللي  بازرگاني  آمارهای  تحلیل 
واردات( و استفاده از یک مبناي یکنواخت جهت طبقه بندي 
کاالها مي باشد. به همین سبب از کدهاي نظام هماهنگ 
مذاکرات  و  رایانه اي  برنامه هاي  و  بازرگاني  اسناد  در  شده 
زبان  یک  نظام  این  واقع  در  مي شود.  استفاده  بین المللي 
مشترک و شناخته شده از کاالها براي تسهیل امور گمرکي 

و بازرگاني بین کشورها ایجاد نموده است]5[ . 
SITC نظام

براي   (SITC) بین المللي  تجارت  استاندارد  طبقه بندي 
ساختار  صورت  چه  به  که  موضوع  این  کردن  مشخص 
جهت  مي کند،  تغییر  زمان  طول  در  کشورها  بین  تجارت 
گردآوري آمارهاي تجاري مفید بر اساس نظام طبقه بندي 
زماني  دوره هاي  در  و  مختلف  کشورهاي  براي  کاالها 
مختلف بوجود آمد. این طبقه بندي تجاري، توسط شوراي 
عنوان  با  و  شده  تهیه  ملل  سازمان  اقتصادي   - اجتماعي 
طبقه بندي،  این  ایجاد  از  هدف  شد.  نام گذاري   SITC

ایجاد  و  تجاري  تمام کاالهاي  بین المللي  آمارهاي  تجمیع 
مختلف  کشورهاي  تجاري  آمارهاي  بین   مقایسه   امکان 
مي باشد. آمارهاي تجارت بین کشورها بر اساس این کد در 

پایگاه اینترنتي  کام ترید2 قرار دارد]5[. 
CPCنظام

ملل  سازمان  نظر  زیر  که  طبقه بندي  هاي  نظام  از  یکي 
توسعه یافته است طبقه بندي محوري محصوالت مي باشد، 
داراي  نظام  این  مي شود.  نامیده   CPC اختصار  بطور  که 
غیر  و  قابل حمل  و خدمات  تمامي کاالها  و  بوده  5 سطح 
قابل حمل از جمله زمین خالي را هم طبقه بندی و کدگذاري 

مي کند. 
 )CPC( محصول  محوري  طبقه بندي  اهداف  ترین  مهم 
مقایسه  براي  چارچوبي  آوردن  فراهم  از  است  عبارت 
دارایي ها  و  خدمات  کاالها،  به  که  آمارهایي  بین المللي 
هماهنگي  که  ایجاد شد  منظور  این  به   CPC مي پردازد. 
آمارهاي  و  اقتصادي  آمارهاي  گوناگون  رشته هاي  میان 
وابسته به آن را افزایش داده و نظام هاي حساب هاي ملي 
خدمت  و  کاال  اقالم  از  بیشتري  جزییات  که   (3SNA)

مي خواهند از آن استفاده نمایند]5[. 
نظامهاي شماره گذاري تجهیزات و ماشین ها و 

(PN)اجزاء و قطعات
و  محصوالت  شناسایي  و  بندی  طبقه  براي  ها  نظام  این 
اجزای آنها در شرکت هاي بزرگ سازنده تجهیزات داراي 
قطعه مورد استفاده قرار می گیرند. مانند نظام هاي کدگذاري 
شرکت هاي خودروساز که کتابچه هاي تجهیزات و قطعات 
آنها را که نقشه انفجاري و نام و شماره فني هر قطعه یا جزء 
در آن درج مي کنند تا در تعامالت با مشتریان و نمایندگي ها 

مورد استفاده قرار گیرد]5[. 
GS1 نظام

نام  به  آمریکا  کشور  در   1973 سال  در  ابتدا  نظام  این 
کردن  خودکار  و  خرده فروشي  مسایل  حل  براي   4UPC
فروش در فروشگاه ها بوجود آمد. تا قبل از این فروشگاه 
ها مجبور بودند براي تسهیل خرده فروشي خود بعد از اینکه 
آنها  نمودند  تولیدکننده هاي مختلف خریداري  از  را  کاالها 

1. Customs Cooperation Concial
2. comtrade
3. System of National Acounts
4. Universal Product Code
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این کاري پرخطا و  نمایند که  را کدگذاري و برچسب زني 
پرهزینه بود، از طرف دیگر کد اختصاصي به کاال در همه جا 
یکتا1 نبود و به صورت بارکد توسط دستگاه هاي کدخوان 
قابل خواندن نبود. براي حل این مسایل شوراي کدگذاري 
را   (UPC) (UCC) کد جهاني محصوالت  یکنواخت 
طراحي کرد. این نظام به هر قلم کاال یک کد 12 رقمي 
اختصاص مي داد که این کار توسط خود تولیدکننده و تحت 
نظارت UCC انجام مي شد. بنابراین، کاالها از هر جایي 
این  بودند.  یکتا  کدي  داراي  مي شدند  فروشگاه  وارد  که 
فروشگاه هاي  در  ویژه  به  تسهیل خرده فروشي  باعث  کار 

زنجیره اي شد. 

در پي موفقیت UPC در آمریکا و با توجه به جهاني شدن 
نقاط  تمامي  از  مختلف  کاالهاي  اینکه  علت  به  و  تجارت 
سال  در   2EAN نظام  مي شدند،  ها  فروشگاه  وارد  جهان 
1976با همکاري UCC، در اروپا شکل گرفت و موسسه 
شماره گذاري اروپایي (EAN) در سال 1977با همکاري 
کارخانجات تولیدي و توزیع کنندگان 12 کشور اروپایي به 
بلژیک  دولت  قوانین  تحت  غیرانتفاعي  موسسه اي  عنوان 
تاسیس شد. این نظام به هر قلم کاال یک کد13رقمي به نام 
(3GTIN) طبق ساختار  قلم کاال  شماره تجاري جهاني 

زیراختصاص مي داد. 

 
پیش شماره کشور کد تولید کننده سریال کاال رقم کنترل

 GTINکد

به این ترتیب به هر قلم کاال یک کد شناسایي بین المللي 
امروزه  مي یافت.  اختصاص  ها  فروشگاه  در  تسهیل  جهت 
 4 داراي  و  مي باشد  بیشتري  کاربرد  داراي   EAN نظام 
بارکدهاي شناسایي، تبادل  شاخه یا محصول اصلي است. 
همزمان سازي  شبکه   ،(eCom) داده ها  الکترونیکي 
 (EPC) و کد الکترونیکي محصول (GDSN) داده ها
چهار محصول GS1 هستند که به طور گسترده اي براي 
و  حمل  آمادي،  واحدهاي  و  اقالم  شناسایي  مسایل  حل 
نقل و توزیع، ردیابي، تجارت الکترونیکي و ... بکار گرفته 
ادغام   EAN با   UPC نظام   2005 سال  در  مي شوند. 
با همان ساختار   GS1 نام  تحت  و  است  سازگار شده  و 
فعالیت خود را گسترش داده است. تعداد کشورهاي عضو 
نیز هفتاد  ایران   .]6[ اکنون 109 کشور است  GS1 هم 
را  نظام  این   1374 سال  در  که  است  کشوري  سومین  و 

پذیرفت، شماره عضویت ایران در این نظام 626 است.

نظام استاندارد طبقه بندي محصوالت و خدمات 
UNSPSC سازمان ملل یا

 4UNSPSC کد استاندارد کاال و خدمات سازمان ملل
پیشرو  گروه  یک   (D&B) برادستریت  و  دان  توسط 
حوزة  در  استانداردها  توسعه  در  سابقه  سال   160 سابقة  با 
سازمان  توسعه  برنامه  سفارش  به  مالي  مراکز  و  اطالعات 
حقیقت  در  کد  این  است.  شده  ایجاد   (5UNDP) ملل 
برآورده  را  ها  نیازمندي  اغلب  است که  یک روش جهاني 
باز در  استاندارد  نظام  UNSPSC یک  نظام  مي نماید. 
به  دسترسي  امکان  و  باشد  مي  الکترونیکي  تجارت  زمینه 
کل ساختار اصلي آن براي همگان فراهم است. این نظام 
یک قالب منطقي براي طبقه بندي کاالها و خدمات فراهم 
شده  طراحي  اساسي  خدمت   3 ارایه  براي  نظام  مي کند. 

است]7[: 
 منبع یابي: شناسایي تأمین کنندگان یک کاال یا خدمت 

1. Unique
2. European Article Numbering
3. Global Trade Item Number
4. United Nation’s Service & Product Standard Code
5. United Nations Development Program
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توسط مراکزي که قصد خرید دارند.
ساختار  با  ها:  فروش  و  هزینه ها  تحلیل  و  تجزیه   
سلسله مراتبي این نظام مي توان خرید کاالها و خدمات یا 

فروش آنها را تحلیل نمود.
 تبلیغ و اطالع رساني محصول: قرار دادن اطالعات 
مربوط به کاالها و خدمات یک تولیدکننده و یا خدمت دهنده 
در  )دایرکتوري( مشترک که مشتریان  فهرستگان  در یک 
آینده بتوانند براي جستجوي کاال و خدمات از آن استفاده 

کنند. 

functionCommodityClassFamilySegment
nnXXXXXXXX

ساختار این نظام به شرح ذیل است: 
نام 	  به  هایي  بخش  به  خدمات  و  کاالها  همه  ابتدا 

SEGMENT تقسیم شده اند؛
نام 	  به  هایي  زیرمجموعه  به  ها  بخش  از  یک  هر 

خانواده یا FAMILY تقسیم شده است؛
کالس  	  نام  به  هایي  زیرمجموعه  خانواده  هر  در 

CLASS قرار گرفته است؛
نام 	  به  خدمت  یا  کاال  قلم  تعدادي  کالس  هر  در 

COMMODITY قرار دارد. 

توصیف  و  طبقه بندي  بین المللي  استاندارد  نظام 
eCL@SS محصوالت و خدمات

و  طبقه بندي  براي  بین المللي  استانداردي   eCl@ss
سال  از  که  است  خدمات(  و  )کاالها  محصوالت  توصیف 
2000 توسط سازمان eCl@ss در آلمان مدیریت شده 
و توسعه یافته است. این استاندارد عالوه بر فراهم کردن 
به  به روشي منحصر  انفرادي  گزینه توصیف هر محصول 
فرد، امکان گروه بندي محصوالت و نظام  سازماندهي داخلي 
شرکت را بر اساس ویژگي هاي کد گروه محصوالت فراهم 

مي کند ]7[. 
eCl@ss در بسیاري شرکت ها و موسسات  استاندارد 
به عنوان ساختار طبقه بندي محصوالت به کار گرفته شده 
مي باشد  غیرانتفاعي  سازماني   eCl@ss سازمان  است. 
واحدهاي صنعتي تشکیل شده  از  تعدادي  از مشارکت  که 

است. 
براي  طبقه بندي  استاندارد  نظام  ارایه  بر  عالوه  نظام  این 
استفاده در بررسي هاي آماري طراحي شده و اهدافي نظیر 
جستجو، یافتن و توصیف محصوالت به روشي هدفمند را 

نیز تأمین مي کند. 
بنابراین اهداف اصلي eCl@ss عبارتند از:

چهار 	  مراتب  سلسله  به  محدود  ساختارمند،  معرفي 
سطحي براي اقالم در سرتاسر زنجیره تامین؛ 

فراهم سازي ساختار استاندارد جهاني به هنگام، براي 	 
منظور  به  تامین  زنجیره  در  درگیر  بخش هاي  همة 
تسهیل تبادل الکترونیکي داده ها در بین مرزهاي ملي 

و زبان هاي مختلف؛
محاسبه تمامي نیازمندي هاي فني، تجاري و اقتصادي 	 

موجود در محصوالت؛
جهان 	  سطح  در  شده  استاندارد  ساختار  فراهم سازي 

تمامي  براي  شده  به روزرساني  نسخه هاي  قالب  در 
شرکاي درگیر در بازارهاي تامین، به طوري که تبادل 
الکترونیکي داده ها وراي مرزهاي ملي و موانع زباني 

تسهیل گردد. 
کدهاي  مدیریت  انجمن  فنی  های  واژه  فرهنگ 

 (e-OTD) تجارت الکترونیکي
هسته اصلي این نظام، همان نظام کدگذاري ناتو است. در 
فراگیر  و  گسترش  میالدي،   1990 دهه  پایاني  هاي  سال 
نمودن نظام کدگذاري ناتو در دستور کار مدیران مراکز ملي 
کدگذاري اعضا قرار گرفت. انجمن مدیریت کدهاي تجارت 
الکترونیکي در سال 1999 تشکیل شد و براي انتشار سند 
استاندارد فرهنگ واژه های فنی زیر نام سازمان بین المللي 
 iso 22745 استاندارد  نمود.  پیگیري  )ایزو(  استاندارد 
و اطالعات مربوط  منتشر شد و مستندات  در سال 2007 
که  اقالم  شناسایي  راهنماهاي  کاال،  هاي  نام  فهرست  به 
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در نظام کدگذاري ناتو تدوین شده بود در نظام جدید وارد 
و منتشر شد. 

 چشم انداز انجمن مدیریت کدهاي تجارت الکترونیکي به 
ترتیب ذیل اعالم شده است: 

از طریق یک 	  باید  ها  و مکان  ها، محصوالت  بنگاه 
شماره یکتا و فراگیر شناسایي شوند؛

کاالها، کاتالوگ ها، مشخصات محصول و اطالعات 	 
در  مربوطه  عرضه کننده  بوسیله  باید  تجاري  فعالین 
فرمت استاندارد روي وب سایت خودش منتشر شود؛ 

متمرکز 	  ایندکس هاي  بتواند  باید  افزاري  نرم  عوامل 
شده را جستجو کند تا جاي اطالعات توزیع شده را 

بیابد؛ 
باید توسط عوامل 	  بنگاه  با  بنگاه  الکترونیکي  تجارت 

نرم افزاري رونق یابد وتحت کنترل درآید.
همچنین ماموریت این انجمن شامل موارد ذیل است: 

- کاهش هزینه استقرار و به کارگیري تجارت الکترونیکي 
با بهبود امکان استفاده از محتوا از طریق توسعه و نگهداري 

فرهنگ واژه های فنی انجمن موسوم به (eOTD) ؛
- مدیریت یک فرایند در دسترس، آزاد و دموکراتیک براي 

نیل به اجماع و توافق آراء؛
- فراهم نمودن پشتیباني الزم جهت استقرار کدها.

شناسه  و  کاالها  هاي  نام  استانداردسازي  با  نظام  این    
دارکردن آنها و همچنین تعیین مجموعه ویژگي ها و صفات 

که براي هر کاال )یا خدمت( باید بیان شود، بدون استفاده 
از طبقه بندي خاص، مفاهیم بنیادین را استاندارد مي کند و 
مي دهد.  قرار  اینترنت  در  و  ترجمه  مختلف  هاي  زبان  به 
شرکت ها مي توانند از مفاهیم استاندارد شده استفاده نموده و 
اگر بخواهند با پرداخت هزینه سالیانه خود را به عنوان عضو 

این نظام ثبت و در توسعه آن داراي حق راي شوند]7[. 
و  بندي  طبقه  نظامهاي  بندي  دسته   )1-5

کدگذاري فراگیر و متداول 
با بررسي مهم ترین نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري کاالها 
توسعه  و  آمده  بوجود  بین المللی  سطح  در  که  خدمات  و 
نمود.  به شش دسته تقسیم بندی  را  آنها  یافته اند، مي توان 

ذیال این شش دسته به اختصار معرفي شده اند]3[. 
گمرک ها  )در  کشورها  بین  تجارت  تسهیل   نظام هاي   .1

 )1HS مانند نظام
2. نظام هاي با کاربري آمارهاي اقتصادي و مقایسه پذیرنمودن 

آمارها بین کشورها
3. نظام هاي تخصیص شناسه یکتا به هر قلم 

(2IoS) 4. نظام هاي کدگذاري اقالم تدارک شده
5. نظام هاي تسهیل گر تجارت الکترونیکي

ماشین  یک  اجزاي  و  قطعات  شماره گذاري  نظام هاي   .6
(Part Numbering) تولیدي

و  بندي  طبقه  متداول  نظام هاي  شش گونه   1 جدول  در   
کدگذاري کاالها و خدمات مقایسه شده اند

نمونه کاربرانمصادیقکاربردهاگونهردیف

1
تسهیل گر 

بازرگاني بین 
کشورها

ورود اطالعات کاال در فرم ها و اظهارنامه هاي واردات و صادرات کاال، وضع تعرفه 
و حقوق گمرگي، تنظیم موافقتنامه هاي ترجیحات تعرفه اي بین کشورها، دسته بندي 

آمارهاي واردات و صادرات
HS )فقط طبقه بندي(

وزارت بازرگاني و گمرک / 
واردکنندگان اقالم/ بانک 

مرکزي

2
تسهیل گر 

فعالیت هاي 
آماري 

استخراج آمارهاي تولید ناخالص داخلي، تولید ناخالص ملي، واردات کاالها، صادرات 
کاالها، ساماندهي حساب هاي ملي و دسته بندي آمارها براي مقایسه بین کشورها

 CPC، کاال و خدمت
SITC )فقط طبقه بندي( 
 در مورد رشته فعالیت هاي 

ISIC اقتصادي

سازمان هاي حاکمیتي و 
دولتي مانند: وزات صنایع، 

مرکز آمار، سازمان مدیریت، 
وزارت اقتصاد

3
تخصیص 

شناسه یکتا به 
هر قلم

شناسایي و تعیین دقیق یک قلم کاالي خاص تجاري)براي فروش( ، یک محموله 
از کاالها، یک آدرس، خودکارسازي خواندن داده هاي بارکد شده و تگهاي RF در 
نقطه فروش یا مقاطع فرایند، ردیابي کاال و محموله ها، تسهیل عملیات لجستیکي و 
(B2B)حمل و نقل و توزیع و ایجاد زبان مشترک و تسهیل تعامالت بین بنگاهي

GS1 در سطح جهاني، 
 ایران کد در سطح ملي )عمدتا 

شناسایي( 

واحدهاي تولیدي و خرده 
فروشي و فروشگاه هاي 

زنجیره اي

1. Harmonized Commodity Description & Coding System
2. Item of supply
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4
کدگذاري 

اقالم 
تدارک شده 
 (IoS)

تخصیص یک کد به هر قلم کاالي تدارک شده)خرید(، کاهش تنوع موجودي انبار، 
کاهش حجم موجودي انبار، صرفه جویي و افزایش کارایي لجستیکي، ایجاد زبان 

مشترک در درون بنگاه)سازمان بزرگ(

 ،(NCS)نظام کدگذاری ناتو
سماپل، نظام کاالي 

(MESC)نفت
 )طبقه بندي و شناسایي( 

ارتش هاي ناتو، بخش عمومي 
مانند وزارت راه آمریکا، 

ارتش روسیه، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، شرکت نفت 
ایران، کمپاني نفتي شل، صا 

ایران و. ..

تسهیل تجارت 5
الکترونیکي

شناخت مشترک تمام طرفهاي تجاري از کاالها و خدمات و اطالعات تجاري، 
تحلیل سلسله مراتبي هزینه ها، بازاریابي، منبع یابي راهبردی، استانداردسازي مفاهیم 

بکار رفته در محتواي اسناد تجاري

 UNSPSC، eOTD،
 SIC، GS1(eCom،
GS1/128 و GPC

 (GDSNو 
ایران کد)سطح ملي( )طبقه بندي 

با مشخصات ژنریک(

کلیه سازمان هاي فروشنده و 
خریدار در تجارت الکترونیکي 
از طراحي تا تولید و توزیع و 

خرده فروشي بخصوص شرکت 
هاي بسیار بزرگ مانند: جنرال 

الکتریک

شماره قطعه 6
(PN)بنز-کوماتسو و. . . )طبقه بندي مدیریت محصول و قطعات آن، تسهیل سفارش دهي قطعات یدکي توسط خریدار

و شناسایي(
صا ایران، صنایع دفاع، 

کوماتسو، تویوتا

جدول1. مقایسه انواع نظام های طبقه بندی و کدگذاری

چرا  که  است  این  دارد  طرح  جاي  که  سئواالتي  از  یکي 
نظام هاي مختلف طبقه بندي و کدگذاري کاالها و خدمات 
این  از  باید گفت که هر کدام  پاسخ  در  ایجاد شده است؟ 
و  هدف  با  و  نیازها  به  پاسخگویی  برای  ها  نظام  گونه 
هنگامي  مثال  عنوان  به  اند.  آمده  بوجود  خاصی  رویکرد 
که نیاز به کدگذاري اقالم تدارکاتي (IoS) وجود داشته 
هدف  با   MESC ناتو-  سماپل-  نظیر  نظام هایي  است 
هماهنگي و کارایي آمادي در سازمان یا واحدهاي سازماني 
یا  ایجاد شده و در گستره سازمان  پراکنده  و  بزرگ  بسیار 
به  نیاز  هنگام  اند.  شده  داده  توسعه  مربوطه  سازمان هاي 
در  فروش  تسهیل  و  ها  داده  با  کار  در  خودکار  عملیات 
پایانه هاي خرده فروشي سرتاسر دنیا، نظامي مانند بارکدهاي 

GS1 توسعه یافته است. 

از  استفاده  موجود  وضعیت  بررسي   )6
در  کاال  کدگذاري  و  طبقه بندي  نظام هاي 

سطح بین المللی و ملی
که  دهد  می  نشان  قبل  قسمت  در  شده  مطرح  مطالب 
نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري گوناگون موجود، هرکدام 

و هیچ  باشند  کارکردهاي خاص خود مي  و  اهداف  داراي 
کدام به تنهایي نمي تواند پاسخگوي تمامي نیازها باشد و 

در تمامی سازمان ها کاربرد داشه باشد ]7[. 
کشورهای مختلف در سطح دنیا از دیدگاه های مختلف به 
کشورها  این  اند.  پرداخته  ها  نظام  این  از  استفاده  بررسي 
های  نظام  از  مختلف  های  بخش  در  خود  نیاز  تناسب  به 
طبقه بندی و کدگذاری مختلفی استفاده می نمایند. در این 
طبقه بندي  نظام هاي  کنوني  وضعیت  بررسی  به  قسمت 
مورد  در  جمع بندي  و  منتخب  کشورهاي  در  کدگذاري  و 
به  پردازیم.  می  موضوع  این  به  آنها  مختلف  رویکردهاي 
مختلف  هاي  قاره  از  مختلفي  کشورهاي  منظور  همین 
انتخاب  اقتصادي  یافتگي  توسعه  نظر  از  تنوع  با  جهان، 
شدند. آمریکا و آلمان به عنوان کشورهاي پیشرفته غربي، 
ترکیه و  و  پیشرفته شرقي  بعنوان کشورهاي  ژاپن  و  چین 
گردیدند  انتخاب  توسعه  حال  در  کشورهاي  بعنوان  مالزي 
کشورها  این  استفاده  چگونگي  مورد  در  بررسي  نتایج  که 
 HS،ISIC،1NACE،:از نظام هاي طبقه بندي از جمله
 CPC،SITC،2CPA، و نظام هاي کدگذاري موجود 

از جمله: NCS،GS1 در جدول 2 به طور خالصه آمده است. 

1. این نظام طبقه بندي رشته فعالیت هاي اقتصادي درون جوامع اروپایي می باشد که طبقه بندي صنایع موجود در جوامع اروپایي را در برداشت نظیر: صنایع تولیدي، ساختمان، تولید 
انرژي و استخراج.

2. این نظام طبقه بندي آماري محصوالت براساس فعالیت در جامعه اقتصادي اروپا می باشد که از CPC مشتق شده است.
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توجه: این کشورها ساختارهاي نظام هاي مذکور را مطابق 
نیاز خود تغییراتي در آن داده اند و در بعضي مواقع با نام هاي 

دیگر از آنها استفاده مي نمایند. 
سازمان ها و موسسات مختلف در درون کشورها نیز برحسب 

نیاز خود ممکن است از نظام هاي متفاوتي استفاده کنند، 
وضعیت استفاده از نظام های شش گانه فوق در کشور ما به 

صورت زیر می باشد: 
1. نظام های تسهیل کننده تجارت در امور گمرک ها توسط 
وزارت بازرگانی در ثبت سفارش و موافقت نامه های تجاری 
با سایر کشورها، بانک مرکزی در تعهدات ارضی و گشایش 
اعتبار و باالخره وزارت امور اقتصادی و دارایی در ترخیص 

کاال مورد استفاده قرار می گیرند. 
و  اقتصادي  آمارهاي  کاربري  با  هاي  نظام  مورد  در   .2
مقایسه آمارها، نظام ISIC در وزارت صنایع و معادن به 
 CPC منظور مقایسه بین المللي آمارهاي اقتصادي و نظام
چارچوبي  آوردن  فراهم  منظور  به  ایران  آمار  مرکز  توسط 
براي مقایسه بین المللي آمارهایي که به کاالها، خدمات و 

دارایي ها مي پردازد، مورد استفاده قرار گرفته اند. 
3. در مورد دسته سوم، همان طور که قبال ذکر شد بارکدهای 
نظام کدگذاری GS1 از سال 1374 در کشور و عمدتا در 

فروشگاه های زنجیره ای مورد استفاده قرار می گیرد.
 ،(IoS) 4. نظام هاي مدیریت موجودي هاي تدارک شده
ایران  ناتو در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی  نظام 
نیز که یک نظام بومی می باشد، در سپاه  و نظام سماپل 
و بخش های از وزارت دفاع و راه آهن جمهوری اسالمی 

بکار گرفته شده است. 
در  تسهیل گري  نقش  ایران کد  نظام  پنجم،  دسته  در   .  5
را  الکترونیکي  تجارت  عرصه  در  دستگاه ها  بین  تعامالت 

دارد.
6 . دسته ششم یا نظام هاي شماره گذاري اقالم و قطعات 
در  تاکنون   (Part Numbering) تولیدي  اجزاي  و 

کشور مورد استفاده قرار نگرفته اند. 
جدول 3 خالصه ای از چگونگي عضویت موسسات مختلف 

در کشور را نمایش مي دهد]8[: 

. . .مرکز آمار ایرانگمركوزارت بازرگانيوزارت صنایعسازمان

. . .ISICGS1HSCPCنظام بین المللي

جدول3. وضعیت موجود استفاده از نظام هاي کدگذاري و طبقه بندي در کشور

نام کشور
نظامهاي کدگذارينظام های طبقه بندی

ISICNACECPCHSSITCCPANCSGS1

****آمریکا

****آلمان

****چین

***ژاپن

*****ترکیه

***مالزي

جدول 2. بررسي وضعیت کنوني و ساختار مدیریت نظام هاي کدگذاري و طبقه بندي در سطح چند کشور نمونه
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- ارتباط تنگاتنگ و دوجانبه بخش تجارت با بخش های 
مختلف دولت از طریق الکترونیکی 

- ایجاد دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی و استقرار آن 
در کل جامعه 

الکترونیکی در  7- 3( فرآیند کاربرد تجارت 
یک بنگاه 

نظام  )یک  الکترونیکی  تجارت  طرح  ایجاد  اول:  مرحله 
بررسی شیوه( 

های  راه  میان  از  توسعه  راه  یک  انتخاب  دوم:  مرحله 
توسعه ای زیر: 

- خرید یک بسته نرم افزار کاربردی و نصب آن؛ 
- ایجاد نظام داخلی در بنگاه؛

- پیوستن به یک بخش و یا مکان خرید الکترونیکی مثل 
پایگاه اطالعاتی حراج؛ 

- ایجاد یک پایگاه اطالعاتی مشخص برای بنگاه؛ 
- بکاربردن ترکیبی از راه های فوق. 

مرحله سوم: نصب کردن، ارتباط و غیره 
مرحله چهارم: مهیا سازی

مرحله پنجم: عملکرد 
مرحله ششم: حفاظت 

تجارت  گسترش  عدم  مشکالت   )4  -7
الکترونیکی در ایران

الف( عوامل عمومی شامل: 
- آشنانبودن و دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه؛ 
- عدم آموزش همگانی از طریق رسانه های گروهی؛ 

- عدم جدیت در آموزش تجارت الکترونیکی در آموزشگاه ها 
و مراکز آموزشی؛ 

- کامل نبودن شبکه های اطالع رسانی تجاری؛ 
- عدم آگاهی عمومی از مزایای تجارت الکترونیکی؛ 

- پایین بودن سواد زبان انگلیسی در جامعه. 
ب( عوامل دولتی شامل: 

رسانی  اطالع  های  شبکه  در  موردنیاز  اطالعات  فقدان   -

1. Electronic commerce (e-commerce)
2. Business-to-Business
3. Business-to-consumer
4. Customer-to-customer
5. Business-To-Administration
6. Customer-To-Administration

7. Electronic Business
8. Electronic Commerce
9. Customer relationship management
10. Supply chain management
11. Enterprise resource planning

7( تجارت الکترونیکي و مفاهیم آن
انتقال  و  معامالت  انجام  مفهوم  به  الکترونیکی1  تجارت 
به  مستقیم  بطور  و  کاغذ  تبادل  بدون  تجاری  اطالعات 
کمک رایانه ها و از طریق خطوط مخابراتی می باشد. جهانی 
برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی،  نمودن تجارت، 
فروش،  درصد  افزایش  خرید،  جهت  منابع  قیمت  کاهش 
دسترسی آسان به اطالعات، کاهش هزینه های معامالتی 
تجارت  مهم  هاي  ویژگي  از  زمانی  های  هزینه  کاهش  و 

الکترونیکي است]9[. 
7-1( انواع تجارت الکترونیکی

 )2B2B( 1. تجارت کاال و خدمات و اطالعات بین بنگاه ها
2. تجارت کاال و خدمات و اطالعات بین بنگاه ها و مصرف 

(3B2C) کننده
 )4C2C( 3. تجارت کاال و خدمات و اطالعات بین مصرف کنندگان
و  ها  بنگاه  بین  اطالعات  و  خدمات  و  کاال  تجارت   .4

 (5B2A) سازمان های دولتی
5. تجارت کاال و خدمات و اطالعات بین مصرف کنندگان 

 (6C2A) و سازمان های دولتی
الکترونیکی  کار  و  کسب  زیرمجموعه  الکترونیکی  تجارت 
است و فرمول کسب و کار الکترونیکی به شرح ذیل است: 
تامین+  زنجیره  بر  مدیریت   + شرکت  منابع  ریزی  برنامه 
الکترونیکی = کسب  تجارت  با مشتری +  روابط  مدیریت 
  7EB  = 8EC + 9CRM + الکترونیکی  کار  و 

10SCM + 11ERP
7- 2( زیرساختهای تجارت الکترونیکی ]9[

- ایجاد نظام های استاندارد داخلی وجهانی 
- ایجاد نظام های پرداختی مناسب در معامالت 

- ایجاد زیرساخت های مخابراتی الزم 
- مسایل قانونی و حقوقی و ایمنی پیام رسانی برای حفظ 

حقوق افراد 
- امنیت و حفظ حریم شخصی افراد با ایجاد مقررات الزم 

در این زمینه 
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تجاری؛ 
- مشکالت و موانع ناشی از نظام اداری موجود؛  
- عدم گسترش نقاط تجاری  در سراسر کشور؛  

- فقدان همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت 
الکترونیکی؛  

- ضعف نظام بانکی در گسترش تجارت الکترونیکی؛  
تجارت  گسترش  در  حقوقی  مقررات  و  قوانین  ضعف   -

الکترونیکی؛  
عملیات  انجام  برای  کشور  بانکی  نظام  کارآیی  عدم   -

تجارت الکترونیکی.  
ج( عوامل تخصصی: 

- ضعف شبکه های مخابراتی در استفاده از فن آوری های 
جدید مثل ماهواره، فیبر نوری، نظام های با ظرفیت عبور 

زیاد و. . . ؛  
- نبود امنیت تبادل الکترونیکی اطالعات )بانکی، قراردادها( 

و. . . ؛
- کمبود نیروهای تخصصی در زمینه تجارت الکترونیکی؛  
شناسائی  برای  )رمزینه(  بارکد  فراگیر  بکارگیری  عدم   -

کاالها و خدمات در کشور. 

8( نقش نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري 
محصول در تجارت الکترونیکي

با نگاهي به موضوع تجارت سه موجودیت اصلي در آن قابل 
تشخیص است: فروشنده، محصول و خریدار. در واقع، در 
هر تعامل تجاري همواره یک فروشنده تمایل دارد در ازاي 
خود  محصول  مالکیت  خریدار،  از  مشخصي  وجه  دریافت 
نماید. در مقابل،  او منتقل  به  را  از آن  یا حق بهره برداري 
خریدار نیز زماني اقدام به خرید مي کند، که محصول مورد 
تبادل از مطلوبیت الزم براي وي برخوردار باشد ]10[. البته 
باید به این نکته توجه نمود که مجموعه این تعامالت در 
سایه سیاست ها، قوانین و قواعد حاکم بر بازار انجام مي شود. 
محصوالت  کامل  اطالعات  مي خواهد  تامین کننده  هر 
کم ترین  با  بازار هدف،  از  گسترده اي  خریداران  به  را  خود 
دیگر،  عبارت  به  نماید.  منتقل  زمان  کوتاه ترین  در  هزینه، 
یا  باشد  تولید کننده  خواه یک  تامین کننده  تالش هاي یک 
یک توزیع کننده زماني مثمرثمر واقع مي شود که خریداران 

آگاهي کاملي از محصول یا محصوالت وي داشته باشند. 
محصول  یک  سراغ  به  خریداران  زماني  دیگر  طرف  از 
مي کند؟  کار  چه  چیست؟  دقیقا  بدانند  که  مي روند  خاص 
چه دوام و کیفیتي دارد؟ در مقایسه با محصوالت مشابه چه 

برتري هایي دارد؟ از کجاها مي توانند تهیه کنند؟
تامین کنندگان همواره با این دغدغه روبرو هستند که چگونه 
محصوالت خود را به بهترین شیوه ممکن به بازار معرفي 
کنند. چگونه مي توانند ویژگي هاي منحصربفرد محصوالت 
خود را در مقایسه با رقباي خود به اطالع مشتریان برسانند. 
نکته مهم در اینجا، مساله به روز بودن اطالعات عرضه شده 
است که  این  اصلي  یعني یک دغدغه  است.  به خریداران 
آخرین اتفاقات مهم چگونه به مخاطبین اطالع داده شود، 
از  یکي  اگر  است،  شده  عرضه  جدید  محصول  یک  اگر 
عرضه  است  قرار  جدید  بسته بندي  در  قدیمي  محصوالت 
شود، اگر یک مرکز توزیع جدید راه اندازي شده است، اگر 
چگونه  است،  کرده  تغییر  تلفني  شماره  یا  دفتري  نشاني 

مي شود همگان را از آن آگاه نمود. 
اطالع رساني کامل، دقیق و به روز یکي از مهم ترین نیازهاي 
همه تامین کنندگان است که از دو جهت بر سودآوري آن ها 
تاثیر دارد؛ از یک سو با شیوه  هاي سنتي اطالع رساني نظیر 
آگهي در رسانه هاي جمعي مختلف، با صرف هزینه  فراوان 
از  مي نمایند،  عرضه  را  خود  اطالعات  از  محدودي  حوزه   
بودن  محدود  سبب  به  آن ها  بالقوه  مشتریان  دیگر  سوی 
را  آن ها  محصوالت  سنتي  تبلیغات  با  که  کساني  تعداد 
مي شناسند، بسیار پایین است. این موضوع به ویژه در مورد 

بنگاه هاي کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان مي دهد. 
کنیم،  نگاه  تجارت  موضوع  به  نیز  خریداران  منظر  از  اگر 
نیازهاي متعددي وجود دارد. خریدار یک محصول مي خواهد 
اطالعات کامل تامین کنندگان موجود را با کم ترین هزینه 
و در کوتاه ترین زمان، شناسایي و با هم مقایسه نماید. به 
محصول  مي خواهد  خریدار  یک  که  زماني  دیگر،  عبارت 
است  جایي که ممکن  تا  دارد  تمایل  کند،  تهیه  را  خاصي 
وي  نظر  مورد  محصول  که  موجود  تامین کنندگان  تمامي 
هر  محصول  ویژگي هاي  بشناسد،  مي کنند،  عرضه  را 
عرضه  نحوه  و  کیفیت  فني،  مشخصات  نظیر  تامین کننده 
با  را  آن ها  به سادگي  بتواند  به عالوه  و  بداند  را  محصول 



یت
کیف

 و 
ارد

اند
است

ت 
یری

 مد
جی

روی
ی، ت

علم
ی 

مه 
ل نا

فص
92

ار 
 به

-7
پی

 پیا
-1

ه ی
مار

- ش
وم

ل س
سا

کی
ونی

کتر
ت ال

جار
ه ت

سع
 تو

 در
ات

خدم
 و 

الها
 کا

ارد
اند

است
ی 

بند
قه 

 طب
ش

نق
in

fo
@

id
sc

.tr
id

i.i
r

17

یکدیگر مقایسه نماید. 
مقایسه محصوالت به خریدار کمک مي کند تا تامین کننده اي 
را انتخاب نماید که محصول با بهترین مشخصات موردنظر 
هر  یا  مناسب  وزن  مناسب،  بسته بندي  باال،  دوام  از جمله 
اساس،  این  بر  نماید.  خریداري  را  دیگر  مناسب  ویژگي 
و  نیازها  از  بازار  در  محصول  عرضه  وضعیت  از  آگاهي 
دغدغه هاي اصلي خریداران و از شروط اصلي انجام خرید 
است. این دغدغه به ویژه زماني که خرید ها به صورت عمده 
بوده یا تصمیم گیري براي خرید در یک افق بلند مدت مورد 
کاال  انتخاب  زیرا  مي دهد؛  نشان  را  خود  بیشتر  باشد،  نظر 
با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در بقا و سود آوري 

بنگا   ه ها تاثیر قابل مالحظه ای دارد. 
از منظر دولت نیز وضعیت بازار از اهمیت خاصي برخوردار 
است؛ دولت به عنوان بدنه حاکمیتي و سیاست گذار در عرصه 
حمایت  و  بازار  تنظیم  مسئولیت  کشور،  سطح  در  تجارت 
از طریق  تجاري  تسهیل  و  و خریدار  تولیدکننده  از حقوق 
کاهش شکاف میان تامین کنندگان و خریداران را برعهده 

دارد. 
که  است  برخوردار  مناسب  تعادل  از  تجاري  عرصه  زماني 
شرایط  در  خاص  محصول  یک  تقاضاي  و  عرضه  میزان 
نداشته  قابل توجهي  اختالف  جغرافیایي،  و  زماني  مختلف 
باشد. اگر این اتفاق بیفتد، آن گاه دولت توانسته است بازار 
با  باید  دولت  دیگر،  عبارت  به  نماید.  تنظیم  خوبي  به  را 
سیاست گذاري  مناسب و اعمال صحیح سیاست ها، از بروز 
محصول  یک  نیاز  بدون  عرضه  یا  پاسخ  بدون  تقاضاي 
به ویژه در حوزه محصوالت مهم و اساسي جلوگیري نماید. 
خریداران  و  محصوالت  تامین کنندگان  شرایط  از  آگاهي 
نیازها و دغدغه هاي اصلي دولت  از  آن ها در سطح کشور 
در اتخاذ سیاست هاي مناسب براي مدیریت عرضه و تقاضا 
در  آن  توزیع  و  کاال  گردش  و  تامین  نظام  ساماندهي  و 
سطح کشور است. این موضوع به ویژه در شرایط بحراني 
و یا وقوع حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله از اهمیت 
مضاعفي برخوردار است؛ زیرا با اطالعات دقیق، محصوالت 
مورد نیاز را باید با بهترین شیوه و در کوتاه ترین زمان تامین 

و به محل هاي آسیب دیده و مورد نیاز رساند. 
این ترتیب مي بینیم که براي مدیریت زنجیره تامین و  به 

در  آماد(  مدیریت  کوتاه  )به عبارت  و خدمات  کاالها  توزیع 
جهت  ابزارهایي  ایجاد  به  نیاز  شرایطي  هر  در  ملي  سطح 
شفاف نمودن بازار و آگاه ساختن بازیگران اقتصادي )دولت، 
از  نهایي(  کنندگان  مصرف  و  خریداران  کنندگان،  تامین 
که  است  الزم  نیز  منظور  این  براي  است.  جاري  وضعیت 
ابتدا اطالعات پایه و مبنا به صورت جامع و استاندارد و با 
تعاریف مورد اتفاق همگاني در دسترس بازیگران اقتصادي 

قرار گیرد. 
یک نظام جامع طبقه بندي و کدگذاري محصول )کاال یا 
خدمت( مي تواند پاسخگوي بسیاري از مسایل فوق براي 
تامین کنندگان در قالب  باشد. اگر همه  اقتصادي  بازیگران 
یک نظام طبقه بندي و کدگذاري محصوالت خود را معرفي 
و در یک مکان واحد ثبت نموده و به نمایش بگذارند، یک 
در  شده  عرضه  محصوالت  تمامي  از  منسجم  نمایشگاه 
سطح کشور شکل مي گیرد و خریداران متناسب با نیاز خود 
مي توانند به این نمایشگاه و پایگاه اطالعاتی مراجعه کرده و 
محصوالت را با یکدیگر مقایسه نموده و بهترین محصول را 
انتخاب نمایند. صاحبان محصوالت مي توانند به شیوه هاي 
خود  محصوالت  از  مختلفي  جنبه هاي  معرفي  به  متنوعي 
ساختار  در  محصول  جایگاه  تامین کننده،  اطالعات  نظیر 
محصول،  فني  مشخصات  محصول،  توصیف  طبقه بندي، 

استانداردها و تصاویر محصول بپردازند. 
در چنین ساز و کاری خریداران مي توانند به اطالعات کامل 
کاالی خریداری شده با کمترین هزینه و زمان دست یابند و 
به شیوه هاي متنوعي به جستجوي اطالعات تامین کنندگان 

بپردازند. 
تجارت  عرصه  در  سیاست گذاري  مسولیت  که  نیز  دولت 
کشور به منظور بهبود روابط تجاري از طریق کاهش شکاف 
میان تامین کنندگان و خریداران را بر عهده دارد، مي تواند 
به گونه اي آسان تر و سریع تر به تلفیق و تجمیع اطالعات 
پرداخته و برآورد مناسبي از عرضه و تقاضاي کاال در کشور 
انجام  در کشور  آنها  از  مناسبي  تحلیل هاي  و  آورد  بدست 
محصوالت  تامین کنندگان  شرایط  از  آگاهي  که  چرا  دهد. 
و مصرف کنندگان آنها در سطح کشور از دغدغه هاي اصلي 
دولت براي اتخاذ سیاست هاي مناسب براي مدیریت عرضه 

و تقاضا در سطح کشور است. 
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و  کننده  توزیع  تولیدکننده،  از  اعم  شرکت ها  تمام  اگر 
بوده  ارتباط  در  همدیگر  با  شبکه  یک  توسط  خرده فروش 
یا  برخط  صورت  به  کشور  سراسر  فروشگاهي  شبکه  و 
و  باشند  متصل  کدینگ  جامع  نظام  یک  به  خط  از  خارج 
با کد ثبت شود، در این صورت تمام تولید  تمام فروش ها 
و فروش و مسیر آنها و ورودي و خروجي هر نظام بازرگاني 
معین و مشخص بوده و احتمال قاچاق کاال، احتکار، تقلب، 
گران فروشي و. . . با دشوارشدن این کارها کاهش یافته و 

درنتیجه همه بخشها از این نظام منتفع مي شوند. 

9( نتیجه گیري
هر بازار عرصه اي براي تقابل عرضه و تقاضاي فروشنده 
بازارهاي  در  تقابل  این  است.  محصول  یک  خریدار  و 
الکترونیکي درعرصه مجازي رخ مي دهد. بنابراین خریدار 
براي  کنندگان  عرضه  که  اطالعاتي  براساس  تنها  باید 
محصول مورد نظر ارایه مي نمایند، محصوالت را مقایسه و 
بهترین پیشنهاد را انتخاب کند. دشواري انجام این مقایسه 
استاندارد  فقدان  سبب  به  الکترونیکي  تجارت  عرصه  در 
فراگیر طبقه بندي و توصیف محصول و ناهمگوني و تعدد 
استانداردهاي موجود، یکي از چالش هاي اساسي پیش رو 
در توسعه تجارت الکترونیکي است. با توجه به آنچه در مورد 
الکترونیکي  تجارت  و  کدگذاري  و  بندي  طبقه  هاي  نظام 
بیان شد، یک نظام جامع طبقه بندي و کدگذاري محصول 
مي تواند در افزایش شفافیت تجارت نقش مهمي ایفا نماید 
تجارت  افزایش سرعت، دقت و صحت  باعث  و همچنین 

الکترونیکي شود. 
محققان  آتي  تحقیقات  در  که  شود  مي  پیشنهاد  درضمن 
براي  جامع  مدل  یک  جاري سازي  راهکارهاي  روي  بر 
استفاده از نظام هاي طبقه بندي و کدگذاري در سطح ملي 
تحقیق نموده و و همچنین مزایاي آنها را به مطالعه موردي 
در  بندي  طبقه  هاي  نظام  از  استفاده  از  واقعي  نمونه هاي 

تجارت الکترونیکي مورد بررسي قرار دهند.

10( منابع
 

کدگذاري  و  -"طبقه بندي   )1377( احمد-  غالمزاده،   .1
کاال"، دانشگاه امام حسین )ع( .

2. غالمزاده، احمد و فتحي، بهروز-)1377( -"زبان مشترک 
و بستر اطالعاتي"، دانشگاه امام حسین )ع(.

 " علي-)1388(-  عباسي،  و  مراد  همت  قلندري،   .3
نیازمندي هاي ملي به ایران کد"- مرکز ملي شماره گذاري 

کاال و خدمات ایران. 
4. وزارت بازرگاني، مرکز ملي شماره گذاري کاال و خدمات 
ایران- "برنامه طراحي و ایجاد نظام طبقه بندي و کدگذاري 

ملي کاال"- ویرایش یک. 
موجود  طبقه بندي هاي  "شناسایي  ایران،  آمار  مرکز   .  5
و  منطقه اي  ملي،  عرصه  در  آنها  تحوالت  تاریخچه  و 

بین المللي"-1383. 
6 . عباسي، علي و قلندري، همت مراد- )1391( - "گزارش 
شماره گذاري  ملي  مرکز  در  شده  GS1"-ترجمه  سالیانه 

کاال و خدمات ایران.
7 . مدنی، فرشاد- )1385(- "مقایسه تطبیقي و امکان سنجي 
استفاده از نظام طبقه بندي و کدگذاري یکنواخت و ملي کاال 
و خدمات در ایران"- وزارت بازرگاني- معاونت برنامه ریزي 

و امور اقتصادي.
8 . وزارت بازرگاني- مرکز ملي شماره گذاري کاال و خدمات 
ایران- "آشنایي با مباني، مفاهیم و الزامات ایران کد"- سال 

 .1387
9 . السان، مصطفی- )1391(- "ضرورت توجه به تجارت 
ششمین  تجارت"-  قانون  اصالح  روند  در  الکترونیکی 

همایش ملي تجارت   الکترونیکي.
10 . عباسي، علي و قلندري، همت مراد- )1391(- "ایران 
کد چیست- مقدمه اي بر نظام ملي طبقه بندي و شناسه 
گذاري کاال". مرکز ملي شماره گذاري کاال و خدمات ایران. 
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سایتهاي مورد استفاده:

1. Http://www. nato. int
2. http://www.gs1.org/ 
3. Http://www. ncb. mod. uk
4. Http://www. defence. gov. au 
5. Http://unstats. un. org (United Nations Statistics Division) 
6. www: // unspsc. org
7. www: // eccma. org




