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 موضوع  اهميتو   جايگاه

 اهميت توسعه لجستيك تجاري

مهمترين بخش از جمله  فعاليتلجستيك  و تجاري  هاي  هاي پشتيبان  اين حوزه   هر كشوري است.توليدي 

ونقل، افزاري است كه امكان مديريت و جابجايي و حملافزاري و نرمهاي سختاي مولفهمشتمل بر مجموعه

را از نقطه تامين مواد اوليه تا نقطه مربوطه  اطالعات    جريان  اال و نيز مديريتسازي، تامين و توزيع ك ذخيره

پيتر دراكر استاد فقيد مديريت، كند.  كنندگان( ايجاد ميوكارها و مصرفمصرف توسط مشتريان )اعم از كسب

ترين حوزه بخشترين و در عين حال نويدترين، پنهانمانده  مغفولو در واقع  نيمه پنهان اقتصاد  را  لجستيك  

هاي دهد كه هزينه برآوردهاي صورت گرفته توسط كشورهاي مختلف نشان مي.  دانستمي  وكارهابراي كسب

لجستيك در سطح ملي به لحاظ مقياس، اندازه قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي هستند كه هدفگذاري  

اي كه در هاي لجستيكي بوده است. به گونهها بواسطه افزايش كارايي نظامكشورها همواره بر كاهش اين هزينه

الي   7هاي لجستيك ملي به  اي چون اياالت متحده و كشورهاي اروپايي، اندازه هزينهكشورهاي توسعه يافته

اندونزي و  ، مالزي  اي چون چين، هندوستاندرصد اندازه توليد ناخالص داخلي و در كشورهاي در حال توسعه  8

م   20تا    13به حدود   اما وضعيت نميمقدار اين هزينهرسد.  يدرصد  ايران هنوز محاسبه نشده،  تواند ها در 

 متفاوت از كشورهاي مورد اشاره باشد. 

شاخص معتبرترين  از  جهان، يكي  كشورهاي  لجستيكي  عملكرد  و  وضعيت  سنجش  عملكرد   هاي  شاخص 

بندي مربوطه انجام شده و رتبهمحاسبه  به طور مرتب    2007سال  بانك جهاني است كه از    LPI1لجستيك  

كشور به   160را در بين    64، كشورمان رتبه  2018بندي منتشر شده در سل  شود. بر اساس آخرين رتبهمي

بهبود قابل توجهي داشته    (96)يعني جايگاه    2016بت به سال  خود اختصاص داده است. اگر چه رتبه ايران نس

پتانسيل به  با توجه  اما  توانمناست،  با كشورهاي رقيب ديها و  مقايسه  هاي كشور، شكاف قابل توجهي در 

(، عمان 30(، قطر )رتبه  11منطقه وجود دارد. به طوري كه از اين لحاظ، ايران پس از كشورهاي امارات )رتبه  

 گيرد. آمار فوق ( قرار مي63( و كويت )رتبه  59(، بحرين )رتبه  55(، عربستان )رتبه  47(، تركيه )رتبه  43)رتبه  

هايي در حوزه لجستيك كشور است كه از ابعاد گوناگون بر و ديگر شواهد متعدد، نشانگر وجود ناكارآمدي

 اقتصادي و در نهايت رشد و توسعه كشور و رفاه جامعه اثرگذاري دارد. هايبخش

تجاري   لجستيك  جهاني  بانك  سياستگذاري،  ديدگاه  تجار هايفعاليت از ايمنهدااز  مانند پشتيبان  ت 

تشريفات   المللي،در داخل كشور و در سطح بينهاي توزيع  ادغام و تفكيك بارها، سيستم  انبارداري،  ونقل، حمل

بوده اي چندبخشي  ه در واقع حوزهگيرد ككاال و حتي امور گمركي را در برمي  هاي تبادالت فرامرزيو سيستم

جهان به تدريج هاي اخير، كشورهاي  طي سالاست.    و ذينفعنيازمند هماهنگي و يكپارچگي نهادهاي متولي    و

 
1 Logistics Performance Index 
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در برخي   در اين ميان،اند.  آورده  روي هاي جامع و يكپارچه براي توسعه حوزه لجستيك  به تدوين سياست

هاي هاي راهبردي بخشوضوع لجستيك را حتي در برنامهلزي، م كشورهاي در حال توسعه نظير تركيه و ما

هاي توليد و صادرات تا بدين ترتيب پشتيباني لجستيكي مناسبي را از فعاليت  اندصنعت و تجارت خود گنجانده

 فراهم نمايند. 

 كشور هاي تاميناهميت ساماندهي زنجيره

كه    يموضوعحوزه   ميديگري  مطرح  تجاري  لجستيك  توسعه  مباحث  كنار  در  ساماندهي همواره  شود، 

 است،تامين كه داراي چندين دهه سابقه در جهان    جهاني مديريت زنجيرهادبيات  هاي تامين است.  زنجيره

ويژه بهينه شبكهبر    اي تاكيد  زنجيرهطراحي  مديريت  هاي  و  تامين  بواسطهاين شبكهموثر  هاي   برقراري   ها 

تامين مواد   در مراحل مختلف ازعضو زنجيره  هاي  ها و سازماندر بين بنگاهنگي، همكاري و يكپارچگي  هماه

افزايش كارايي  بواسطههاي تامين، در نتيجه طراحي و مديريت بهينه زنجيره. داردو ...  اوليه تا توليد و توزيع

هاي عضو چه در بازار داخلي و پذيري بنگاهتهزينه توليد و تبادل كاال كاهش يافته و رقابفرآيندهاي زنجيره،  

بازارهاي صادراتي   در  ميچه  مي  .شودتقويت  مطرح  بنگاهي  در سطح  بيشتر  چه  اگر  موضوع  اما اين  شود، 

جريان كاال، اطالعات و پول ها و نيز تسهيل  ها براي هدايت و طراحي كالن زنجيرههاي صحيح دولتسياست 

و تقويت   بهبودسمت  هاي تامين مختلف را به  تواند زنجيرهنمودن بسترهاي مورد نياز، ميو فراهم  هازنجيرهدر  

 هاي تامين منتفع شوند توانند از منافع ساماندهي زنجيرهكنندگان و كل جامعه ميدر نهايت مصرف  .سوق دهد

هاي يرهتجاري و زنجنقش و جايگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساماندهي لجستيك 

 تامين

لجستيك است    مهم حوزههاي  كاال كه از مولفهو جابجايي  ونقل  ساماندهي امور حملدر كشور ايران، اگر چه  

هاي حوزه لجستيك اغلب ارتباط هاي وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، اما ساير مولفهدر حيطه مسئوليت 

توان به نظارت و ساماندهي جمله اين وظايف مي  وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. از  وظايف تنگاتنگي با  

شركتشبكه )نظير  كاال  توزيع  كانالهاي  و  پخش  خردههاي  توزيع  عمدههاي  و  و فروشي  نظارت  فروشي(، 

لذا توسعه و   سازي كاال و ديگر انواع خدمات بازرگاني اشاره نمود.ها و خدمات ذخيرهساماندهي زيرساخت

هاي ماموريت توان از مهمترين حوزه اي فوق )در قالب حوزه لجستيك تجاري( را ميهمند مولفهساماندهي نظام

وزارت صنعت، معدن و تجارت قلمداد نمود كه نيازمند انجام در قالب يك كالن پروژه و با تخصيص بودجه 

 مشخص است. 

از فعاليت  صنعت، وزارت    افزون بر اين،  توليدي و تجاري هاي  معدن و تجارت به عنوان متولي بخش بزرگي 

هاي تامين است. چرا كه اين وزارتخانه، از يك سو نقش ، يكي از مهمترين نهادهاي تاثيرگذار در زنجيرهكشور

تواند با ايجاد هماهنگي الزم با ديگر  كند و از سوي ديگر ميها ايفا ميسياستگذار را در بسياري از اين حوزه

هاي تامين نظير وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت و ...، امكان يرههاي باالدست زنجهاي متولي بخشوزارتخانه

زنجيره براي  را  بهينه  و سياستگذاري  هماهنگي  امر،  اين  مصاديق  مهمترين  از  يكي  آورد.  فراهم  فوق  هاي 
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معدن و تجارت، مطالبهبهينه  تامين كاالهاي اساسي است. نقش ديگر وزارت صنعت،  به سازي زنجيره  گري 

هاست.  ها و خدمات مورد نياز بخش صنعت، معدن و تجارت توسط ديگر دستگاهسازي زيرساختهممنظور فرا

فوق،   مسائل  بر  سالعالوه  ماهدر  و  اخير،  ها  اقتصادي، نااطمينانيهاي  ركود  و  تورم  از  اعم  مختلف  هاي 

تحريممحدوديت ارزي،  منابع  مو هاي  اين دست،  از  مسائلي  و  كرونا  ظالمانه، شيوع  بروز مشكالت هاي  جب 

هاي هاي تامين كشور شده است. در چنين شرايطي كمك به افزايش كارايي و كاهش هزينهمتعددي در زنجيره

هاي موجود، از جمله در مواجهه با نااطمينانيآنها  پذيري  آوري و انعطافها از يك طرف و افزايش تابزنجيره

هاي تامين بخش صنعت، معدن هاي فعال در زنجيرهر بنگاهبقا و رونق توليد دبراي كمك به  اقداماتي است كه  

 . نمايدضروري ميو تجارت  

پيش توجيهي  طرح  فوق،  توضيحات  به  توجه  منظور  با  به  و   طرح "اجراي  رو  تجاري  لجستيك  ساماندهي 

  تعريف شده است.در حوزه صنعت، معدن و تجارت    "هاي تامينزنجيره

 هاي تامين كشور لجستيك تجاري و زنجيرهطرح ساماندهي اهداف اجراي 

 

 هستن: به شرح ذيل  ،  مهمترين اهداف اجراي طرح

 براي پشتيباني از توليد و تجارت كاالنوين  ي لجستيكيهاتوسعه زيرساختپيشبرد 

برطرف نمودن آن دسته از   يكي از مهمترين اهداف طرح ساماندهي در ارتباط با لجستيك تجاري، كمك به

گيرند و نيز كمك به معدن و تجارت قرار مي  عت، كه در حوزه مداخله و تاثيرگذاري وزارت صنست  كمبودها

 .اي مرتبط استهتسريع توسعه زيرساخت

مهم  نيازهاي  جمله  از  لجستيكي،  خدمات  ارايه  متفاوت  گستره  و  سطوح  با  لجستيك  مراكز  انواع  توسعه 

هاست  يافته و در حال توسعه يا مدتهاي توسعهست. به طوري كه اكنون بسياري از كشور هاي كشورلجستيك

نيز   ايرانهاي منسجمي را براي توسعه و بكارگيري آنها در دست اجرا دارند. در  برند و يا برنامهاز آنها بهره مي

هاي توسعه اين مراكز وزارت راه و شهرسازي با تدوين سند آمايش مراكز لجستيك، اقدام به شناساييي پهنه

اما به جز بيني نموده است.  نموده و سازوكارهايي را نيز براي حمايت از ايجاد اين مراكز پيش  در سطح كشور

كاال هاي صنعتي، صادركنندگان  دهي بهتر به شهركبراي خدمات  ي مشابه هاديگر زيرساختفوق، ايجاد  موارد  

نيز ساماندهي   نيز  هاي  فعاليتو  بزرگ كشور  كاال در شهرهاي  به ميتوزيع  شبكه و گسترش    تكميل  تواند 

از توسعه انواع مراكز   1سنجي و يا حمايت ماليدر اين راستا، امكان  .لجستيكي و بازرگاني كشور كمك كند

هاي صادراتي، مراكز لجستيك برون مرزي در بازارهاي هدف براي هاي صنعتي، پايانهلجستيكي حاشيه شهرك

رح ساماندهي به آن توجه  در ط  جمله مواردي است كه  ، مراكز لجستيك شهري ازپشتيباني از صادركنندگان

 شده است.

 
هاي توسعه با توجه به بال بودن هزينه  بوده و  هاي محدود بسته حمايت از صادرات نفتيفراتر از حمايت  هاي مالي مد نظر اين طرح،كمك  1

 . در شرايط كنوني پيشنهاد شده است هاي متصور بر آنها توسط بخش خصوصي و ريسكزيرساخت
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 ترمورد نياز بخش صنعت، معدن و تجاكمك به ارتقاء خدمات لجستيكي و بازرگاني 

، كمك به توسعه و تقويت خدمات در ارتباط با موضوع لجستيك تجاري   از ديگر اهداف طرح ساماندهييكي  

ارايه ضمن ايجاد كيفيت و يكپارچگي الزم در    نعت، معدن و تجارتلجستيكي و بازرگاني مورد نياز بخش ص

هاي خدمات لجستيكي طرف در اين رابطه، كمك به توسعه شركتهاست.  خدمات متناسب با نيازهاي بنگاه

ها يكي از برونسپاري به بنگاهقراردادهاي  كنندگان خدمات لجستيكي يكپارچه در قالب  سوم به عنوان ارايه

مو قرار گرفته است.  مهمترين  توجه  مورد  كه  اينكه چنين كسباردي است  مولفهعليرغم  از  هاي وكارهايي 

البته    بهره است.ها تقريبا بياين شركتلجستيك مدرن در هر كشوري هستند، در حال حاضر كشورمان از  

سالمي خواهد  و گمرك جمهوي ا  اجراي اين مهم نيازمند همكاري و هماهنگي نزديك با وزارت راه و شهرسازي

 .بود

وكارهاي  نمودن خدمات لجستيكي و بازرگاني براي كمك به فعاليت كسبدر اين طرح، فراهمعالوه بر اين،  

گسترش حمايت از  در اين راستا،    كوچك، متوسط و حتي خرد از جمله مواردي است كه به آن توجه شده است.

راهكارهايي   اتخاذوكارها و  اين نوع كسبهاي تخصصي مديريت صادرات جهت پشتيباني از صادرات  شركت

، در اين طرح مد نظر قرار با هزينه منطقي   به خدمات لجستيكي  وكارهاكسباين نوع  دسترسي  بهبود  براي  

هاي ها در بخشآپوكارهاي نوآورانه و استارتهاي نهفته در كسبين با توجه به پتانسيلهمچنگرفته است.  

كسب اين  توسعه  از  حمايت  و  شناسايي  كشور،  اقتصادي  خدمات مختلف  از  بخشي  عنوان  به  نيز  وكارها 

بط با نظام هاي مرتآپتوان به استارتدر اين رابطه، ميلجستيكي و بازرگاني مورد توجه قرار گرفته است.  

هاي رشد اين بخش در دوران هاي تجارت الكترونيك، با توجه به زمينهتوزيع و پشتيباني لجستيكي از فعاليت

 يوع كرونا و پس از آن اشاره نمود.ش

واحدهاي صنعتي، معدني و  ا و كمبودهاي لجستيكيهاز نيازمنديتر تصويري منسجمايجاد 

 تجاري

هاي توليدي و تجاري كشور تقريبا فعاليتدر ارتباط با    يلجستيكو كالن  ك  هاي مشتراگر چه مسائل و چالش

بخش صنعت، معدن و از كمبودها و نيازهاي    دقيق و روشنيتصوير  در حال حاضر  آشكار است، اما  برهمگان  

در اين راستا، يكي از اهداف طرح ساماندهي لجستيك تجاري، بررسي و شناسايي اين ندارد.    وجود  تجارت

 هاي لجستيكينيازمندياين موارد كه در طرح حاضر مد نظر قرار گرفته،  ست. از جمله مهمترين  هامندينياز

بدين هاي صنعتي است.  هاي واحدهاي فعال در شهركهاي كااليي و كشوري و نيز نيازمنديصادرات با برش

ها ميسر و نيازمنديمنابع براي رفع كمبودها  هدفمندتر  تخصيص  هم  ترتيب، با كمك دانش و اطالعات حاصل،  

و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر خواهد بود بر اساس نيازهاي شناسايي شده، از ديگر نهادهاي شده  

     صورت دهد.  هاي الزم راگريمطالبهمانند آن و   مهوري اسالميمتولي نظير وزارت راه و شهرسازي، گمرك ج

 جيره تامين كاالهاي اساسيبهبود سياستگذاري در زن

با بت به كليه مراحل مرتبط  نس  و هماهنگ  مندنظام  ، نگررويكرد كل  ، تامينيهاي نگرش زنجيره  يكي از ويژگي
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طيف متنوعي  ، د غذايي از جمله كاالهاي اساسيهاي تامين موازنجيرهتامين، توليد، توزيع و مصرف كاالست. 

گيرند كه ، و توزيع و مصرف را در برمييه، توليد و فرآوري محصوالتد اولهاي كشت و واردات موااز فعاليت

سياستگذاري مطلوب در حوزه كاالهاي هاي دولتي و خصوصي در آنها حضور دارند. بازيگران مختلف از بخش

دغدغه از  همواره  مهم  اساسي  تحريم  دولت  هاي  كرونا،  به شرايط خاص شيوع  توجه  با  كه  ديگر بوده  و  ها 

سياستگذاري و    ، تحليلمطالعهبرخوردار است. در اين راستا،  نيز  از حساسيت بيشتري  اكنون  موجود،  مشكالت  

)و البته با استفاده بهينه از ابزارهاي موجود از جمله اين حوزه از ديدگاه زنجيره تاميني در طرح پيشنهادي  

  مد نظر قرار گرفته است.  جامع تجارت(  سامانه

افزايي و هماهنگي هر چه بهتر  ها در نتيجه ايجاد هموري و كاهش هزينهافزايش بهرهتواند  اين اقدامات مي

. يكي از فوايد مستقيم اين امر، افزايش اثربخشي تصميمات را به دنبال داشته باشداجزاي زنجيره با يكديگر 

ط به آن است كه در نهايت ارتقاي تداوم و مند بودن سازوكارهاي مربونگر و نظامتنظيم بازار به جهت كلي

موضوع ديگري كه در اين رابطه مورد توجه   .هاي تامين كاالهاي اساسي را در برخواهد داشتپايداري زنجيره

تامين اضطراري براي شرايط بحراني، جهت حصول اطمينان از تامين و توزيع  بيني زنجيره  قرار گرفته، پيش

ها و حوادث مختلف و جلوگيري از هاي هدف آسيب ديده از بحرانناطق و گروهكاالهاي اساسي مورد نياز م 

 .  1بروز كمبود كاالست 

 هاي تامين كاال در بخش صنعت، معدن و تجارتو ارتقاء زنجيرهبهبود 

منحصر به كاالهاي اساسي نبوده و اصوال هر نوع زنجيره تامين مرتبط با   ، نگرش زنجيره تاميني در اين طرح

بخش خصوصي،    بازيگرانطيف متنوعي از  ها،  اين زنجيره  اعضاي گيرد.  معدن و تجارت را در برمي  صنعت، 

مي شامل  را  دولتي  گاه  و  دكه  شوند  غيردولتي  همكاري  به  توافق،  مورد  سازوكارهاي  قالب  زنجيرهدر  ها ر 

شوند كه در نهايت را شامل مي  هاي متنوع تامين، توليد، توزيع و ... ها طبيعتا فعاليتاين زنجيرهپردازند.  مي

 شود. ( ميوكارها متقاضي كاالكسبكنندگان و يا انواع  حلقه آخر آنها منتهي به مشتريان )اعم از مصرف

هاي تواند از جنبهكه مي هاي تامين در اين بخش استيكي از اهداف اين طرح، كمك به بهبود و ارتقا زنجيره

 گوناگون مد نظر قرار گيرد:

گيرندگان در نهادهاي و تصميمزنجيره تامين كاال  اعضاي  هماهنگي و يكپارچگي ميان سطح مختلف    بهبود •

ها آوري و ... زنجيرهتابپذيري و  انعطافبهبود  ،  كاهش قيمت تمام شدهدولتي و در نتيجه افزايش كارايي،  

   شوند.اعضاي زنجيره، مشتريان و جامعه از آن منتفع ميكه در نهايت  

گيري از ا بهرهبهاي تامين  گانه كاال، اطالعات و مالي در زنجيرههاي سهجريان  تسهيل و تسريعك به  كم •

 . رويكردهاي نوين

  

 
 تواند الگوي مناسبي براي كشورمان باشد. مشابه اين اقدام در كشور چين صورت گرفته است كه مي 1
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 ذيل طرح هاي عملياتيبرنامهمهمترين محورها و 

شور در وزارت صنعت، معدن  هاي تامين كساماندهي لجستيك تجاري و زنجيره طرح هاي عملياتي ذيل  برنامه

 غيره و    هاي مالي، حمايتاقدامات اعم از مطالعاتي، اجرايي، سازماندهياي از  مشتمل بر مجموعه  ، و تجارت

اجراي امكان  مورد پوشش،  هاي موضوعي  با توجه به گستردگي و تنوع حيطه واقعيت امر آن است كه    شود.مي

مجزا به منظور   اي پذير نبوده و نيازمند تخصيص بودجههاي سنواتي وزارتخانه امكانبودجهدر قالب  فوق  طرح  

 است.  ي آناجرا

طرح همكاري خواهند هاي مختلف وزارتخانه برحسب ارتباط وظايف خود در انجام اين  با توجه به اينكه بخش

هاي الزم در سطح وزارتخانه نمود، به منظور تمركز بخشيدن به راهبري و نظارت بر اجراي طرح، انجام هماهنگي

)دبيرخانه كارگروه  وزارتخانه،  از  ذينفع خارج  نهادهاي  ديگر  با  تعامالت  برقراري  و  مطالبات  پيگيري  نيز  ( و 

 ولي طرح تشكيل خواهد شد.  لجستيك و زنجيره تامين در سطح معاونت مت

 :اندتعريف شدهيل  محور ذ  پنجها در  اين برنامه  و طبق اهداف بيان شده در بخش قبل،  بر اين اساس

 ها و خدمات لجستيكي مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت توسعه زيرساخت .1

 تامين كاالهاي اساسي هايساماندهي زنجيره  .2

 ت، معدن و تجارتهاي تامين در بخش صنعساماندهي زنجيره  .3

هاي اين محور در راستاي ايفاي  )برنامه   ارتقاء جايگاه لجستيك و زنجيره تامين در كشوركمك به   .4

هاي و زنجيره تجاري  مسئوليت و نقش وزارتخانه به عنوان نهاد مهم تاثيرگذار در حوزه لجستيك  

 . تعريف شده است(تامين 
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مرتبط ها و خدمات لجستيكي  زيرساخت  توسعه 1

 صنعت، معدن و تجارت  بخش   با

 هاي صادراتيهاي صنعتي( و پايانهمالي از توسعه مراكز لجستيك )حاشيه شهرك حمايت  - 1-1

 مرزي در بازارهاي هدفايجاد مراكز لجستيك برونو سنجي  امكان - 2-1
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 كاالهاي اساسيمنتخب و مطمئن براي  زيع  توهاي  ايجاد و ساماندهي شبكه - 2-2

 كاالهاي اساسي در شرايط بحرانيبراي  طراحي نظام زنجيره تامين اضطراري    - 3-2
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