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خالصه مدیریتی 

ــر ســایر  ــر ب ــرد اقتصــادی و تاثی کارک ــه لحــاظ  ــه تنهــا ب ــه ن ک 1. بخــش توزیــع یکــی از مهمتریــن بخش هــای اقتصــادی اســت 

بخش  هــای اقتصــادی، بلکــه بــه واســطه ســهم بــاال از تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز از جایــگاه اســتراتژیک برخــوردار اســت. 

کــه طــی ایــن دوره ســهم خدمــات توزیعــی از تولیــد ناخالــص  اهمیــت ایــن بخــش طــی دهــه 1390 بیشــتر شــده اســت؛ چرا

کــه متوســط رشــد ســاالنه ارزش  افــزوده آن بــه شــدت  داخلــی در حالــی از 19.1 بــه 20.9 درصــد افزایــش یافتــه اســت 

کاهنــده بــوده اســت. معنــای دیگــر ایــن امــر، افزایــش فشــار هزینــه خدمــات توزیعــی بــر ســایر بخش  هاســت. در ایــن 

ارتبــاط مقایســه آمــار رشــد ارزش  افــزوده و رشــد قیمــت نیــز بــه خوبــی مبیــن شــکاف عمیــق میــان ایــن دو متغیــر اســت. 

2. بخــش توزیــع نــه تنهــا به  لحــاظ »اقتصــادی«، بلکــه به  لحــاظ »اجتماعــی» نیــز بخــش اســتراتژیک اســت. در حــال 

کشــور )23.1 درصــد طــی دهــه 1390( را شــاغلین بخــش توزیعــی تشــکیل  کل  حاضــر حــدود یــک چهــارم شــاغلین 

کــه بخــش توزیــع از ظرفیــت باالیــی در تأمیــن اهــداف اجتماعــی )اشــتغال زایی(  می دهــد. ایــن امــر بــدان معناســت 

ــا نیــروی انســانی شــاغل ظاهــر  برخــوردار اســت و در صــورت مواجهــه بــا چالــش، بــه ســرعت نمــود آن در رابطــه ب

گیــرد:  کــه واقعیــات زیــر مــورد نظــر قــرار  می گــردد. ایــن مســاله زمانــی از اهمیــت باالتــر برخــوردار می  شــود 

کار شاغل در بخش توزیع	  کاهنده بهره  وری نیروی  روند 

سهم باالی نیروی انسانی غیرمتخصص در بخش توزیع 	 

ســهم بــاالی واحدهــای خویش  فرمــا. بــا توجــه بــه ســهم بــاالی شــاغلین خــرد و واحدهــای خویش  فرمــا بیــش 	 

کشــور به  ســبب  کــه ســهم بزرگــی از واحدهــای فعــال در بخــش توزیعــی  ــز اهمیــت می  گــردد. چــرا  از پیــش حائ

ــر  ــته و در براب ــی داش ــرد باالی ــه عملک ــازار، هزین ــن در ب ــی پائی ــدرت چانه  زن ــورداری از ق ــک و برخ کوچ ــاس  مقی

کوچــک و غیرمنســجم  شــوک  های اقتصــادی بســیار آســیب  پذیر می  باشــند. ضمــن اینکــه به  ســبب ماهیــت 
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ایــن واحدهــا، نــه تنهــا امــکان ســاماندهی واحدهــای مذکــور طــی برنامه  هــای دســتجمعی و آمــوزش نیــروی 

کنــده ایــن واحدهــا، شــفافیت  کار شــاغل و ارتقــای بهــره  وری در آن هــا پائیــن اســت، بلکــه به  ســبب ماهیــت پرا

کاهــش می  یابــد.  اطالعــات حــوزه توزیــع نیــز 

کــرد  گذشــته از برش هــای مختلفــی می تــوان اســتفاده  کشــور طــی یــک دهــه  3. در تبییــن تحــوالت ســاختار توزیعــی 

کنــار یکدیگــر می توانــد تصویــر شــفافی را از ایــن تغییــرات ارائــه دهــد: کــه تجمیــع نتایــج حاصــل از ایــن برش هــا در 

3 -1. ســاختار بخــش توزیــع ایــران برحســب مقیــاس فعالیــت واحدهــای توزیعــی: بخــش توزیــع ایــران در 

حــال حاضــر مشــابه بســیاری از ســاختارهای توزیعــی نوظهــور، مواجــه بــا یــک ســاختار دوقطبــی اســت. در 

کــه بــار عمــده مبــادالت توزیعــی  یــک ســمت آن بی شــمار واحدهــای خــرد مســتقل مشــغول فعالیــت هســتند 

کل  ــه طــور متوســط ســهم 94.2 درصــدی از خریدهــای خواروبارفروشــی و 84 درصــد از  برعهــده آنهاســت )ب

ــره ای  ــزرگ و زنجی ــای ب ــز واحده ــر نی ــوی دیگ ــی دوره 98-1390(. در س ــور ط کش ــی در  ــای خرده فروش خریده

کــه بــا ســرعت در حــال رشــد و ســهم گیری از بخــش خــرد مســتقل می باشــند. در واقــع، ســاختار  فعــال هســتند 

کــه  ــا مشــکل »کمبــود واحدهــای متوســط مقیــاس« مواجــه می  باشــد؛ هرچنــد  بخــش خرده  فروشــی ایــران ب

طــی ســال  های اخیــر و بــا ورود فروشــگاه های همــواره تخفیــف، اندکــی رشــد ســهم در ایــن بخــش اتفــاق 

کشــورها  کــه 1- در برخــی  افتــاده اســت. افزایــش ســهم واحدهــای متوســط زنجیــره  ای از آن  روی اهمیــت دارد 

کاالهــای  همچــون هندوســتان از ظرفیــت ایــن واحدهــا )تحــت فرانچایــز( به  عنــوان مجــرای مهــم توزیــع 

گــر بنابــر اســتفاده از ظرفیــت ایــن واحدهــا در امــر تنظیــم  اساســی اســتفاده می  شــود. ضمــن اینکــه حتــی ا

بــازار نباشــد،  به  واســطه ماهیــت زنجیــره  ای ایــن واحدهــا، اســتفاده از ظرفیــت آنهــا در »ثبات  بخشــی بــه بــازار 

کاالهــای  کاالهــا( و ارتقــای اســتاندارد  کاالهــا« از منظــر حفــظ همگنــی قیمتــی )ممانعــت از تشــتت قیمــت 

عرضــه شــده بســیار باالســت. به  عــالوه، در بســیاری از تجربیــات موفــق جهانــی )همچــون مالــزی، ترکیــه و 

آلمــان(، به  منظــور نظام  بخشــی بــه واحدهــای توزیعــی و افزایــش شــفافیت در شــبکه توزیــع، همچنیــن حرکــت 

کوچــک و زنجیــره ای اســتفاده شــده اســت. ــه مــدرن، از توســعه فروشــگاه  های  از بخــش ســنتی ب

3 -2. ســاختار بخــش توزیــع ایــران برحســب درجــه ســازمان  یافتگی واحدهــای توزیعــی: طــی ســال   اخیــر 

جریــان ورود واحدهــای مــدرن )اعــم از واحدهــای فروشــگاهی و پخــش( بــه بخــش توزیــع چشــمگیر بــوده 

کــه جملگــی ایــن واحدهــا به  صــورت  کامــال مثبــت تلقــی می  شــود  اســت. ایــن امــر هنگامــی بــه عنــوان یــک امــر 

کــه در ســال  های اخیــر مجرایــی ســازمان  نیافته   از فعالیــت  کننــد. ایــن در حالــی اســت  ســازمان  یافته فعالیــت 

ــه برخــی شــرکت  های پخــش )اســتانی( فاقــد  بازیگــران مــدرن در اقتصــاد در حــال ظهــور اســت. به  طــور نمون

کمتــر از یــک پنجــم وبســایت های تجــارت الکترونیکــی برخــوردار از  مجــوز می  باشــند. به  عنــوان نمونــه دیگــر، 
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کــه  کشــور بــا یــک مجــرای غیررســمی جدیــد مواجــه شــود  کــه باعــث می شــود ســاختار توزیعــی  اینمــاد هســتند 

گســترش اســت، بلکــه بــا ســلب اعتمــاد مشــتریان بــه مجموعــه واحدهــای توزیعــی آنالیــن،  روزبــه روز در حــال 

ــش تقاضــا نیــز بــا وجــود  ــد. در بخ ــدود می نمای ــز مح کارآمــد را نی ــه و  کم هزین ــن مجــرای  ــترش ای گس فرصــت 

نفــوذ قابــل توجــه بخــش مــدرن و ســازمان  یافته، تنهــا 8.33 درصــد از ارزش خریدهــای خواروبــار صــورت 

ــازار را افزایــش می  دهــد.  ــر ب کنتــرل و نظــارت ب گرفتــه توســط ایــن بخــش صــورت می  گیــرد. ایــن امــر هزینه  هــای 

تشــکیل دهنده  »اجــزای  به  لحــاظ  ج:   مخــار گروه هــای  برحســب  ایــران  توزیــع  بخــش  ســاختار   .3-3

ــر  ــوان تصوی ــروه خریدهــای »خواروبارفروشــی« و »غیرخواروبارفروشــی« را می ت گ کشــور«، دو  خرده فروشــی در 

کــرد. در ایــران ایــن رقــم برحســب »ســهم تعــداد واحدهــای خرده  فروشــی« حــدود 35 درصــد اســت، امــا 

کل خریدهــای خرده فروشــی« وارد  کــه بحــث بــه ارزش ســبد خریدهــای مصرف  کننــدگان و »ســهم از  هنگامــی 

ــای  ــر واحده ــاس بزرگت ــن مقی ــر مبی ــن ام ــت. ای ــر اس ــد متغی ــدود 60-58 درص ــرد در مح ــار عملک ــود، آم می  ش

کاالهاســت. ایــن بخــش از بــازار بــا ســرعتی بیشــتر  توزیــع خواروبــار در مقایســه بــا واحدهــای توزیع  کننــده ســایر 

کانال هــای خرده فروشــی تحــت تأثیــر مدرنیزاســیون و ورود واحدهــای مــدرن بــزرگ مقیــاس بــوده  از ســایر 

کانال هــای خرده فروشــی بــوده  اســت و دلیــل آن ورود ســرمایه  گذاران داخلــی و چندملیتــی بیشــتر از ســایر 

گروه هــای غیرغذایــی، تهدیــد ناشــی از خرده فروشــی  اســت. یکــی از دالیــل پایین تــر بــودن ســرمایه گذاری در 

کاالهــا مــورد  گــروه  گســترده بــرای ایــن  کــه در ایــران  به طــور  کانال هــای فــروش مســتقیم بــوده اســت  اینترنتــی و 

کــه بحــث ســازماندهی واحدهــا در  گی  هــای مثبــت مانــع آن نمی  شــود  اســتفاده قــرار می گیرد.البتــه، ایــن ویژ

ــی  ــارت الکترونیک ــایت های تج ــم وبس ــک پنج ــر از ی کمت ــه  ــع، اینک ــود. در واق ــه ش گرفت ــده  ــن نادی ــش آنالی بخ

کشــور بــا یــک مجــرای غیررســمی جدیــد  برخــوردار از اینمــاد هســتند نــه تنهــا باعــث می شــود ســاختار توزیعــی 

گســترش اســت، بلکــه بــا ســلب اعتمــاد مشــتریان بــه مجموعــه واحدهــای  کــه روزبــه روز در حــال  مواجــه شــود 

ــد.  کارآمــد را نیــز محــدود می نمای کم هزینــه و  گســترش ایــن مجــرای  توزیعــی آنالیــن، فرصــت 

4-3. ســاختار بخــش توزیــع ایــران برحســب ســهم تجــارت الکترونیکــی: تجــارت الکترونیکــی در ایــران بــر 

ــا ســرعت در حــال رشــد و ســهم گیری از تولیــد ناخالــص  ــز توســعه تجــارت الکترونیــک ب گزارشــات مرک اســاس 

کل معامــالت تجــارت  داخلــی اســت. در ایــن ارتبــاط آمــار ســال 1397 مبیــن ســهم 10.4 درصــدی مبلــغ اســمی 

کمتــر از 0.5 درصــد از خریدهــای خرده  فروشــی بــازاری در  گرچــه  الکترونیکــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. 

ایــران به  صــورت غیرفیزیکــی انجــام می  شــود، طــی ســال های اخیر رشــد خریدهــای آنالین و بازاریابی شــبکه  ای 

کــه نفوذ  گرفتــه اســت و انتظــار مــی  رود آثــار خــود را بــه ویــژه در بخــش غیرخواروبارفروشــی  شــتاب قابــل توجهــی 

کــرده بــود، نشــان دهــد. پیامــد مثبــت  پائین  تــری از ابزارهــا و روش هــای مــدرن را طــی یــک دهــه اخیــر تجربــه 
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گســترش خرده  فروشــی  های  کــه درصــدد مقابلــه بــا آثــار منفــی  کــه واحدهــای ســنتی  دیگــر ایــن امــر آن اســت 

بــزرگ و زنجیــره  ای هســتند، انگیــزه خواهنــد داشــت تــا بــا شــبکه شــدن ذیــل واحدهــای آنالیــن و یــا راه  انــدازی 

فــروش آنالیــن در داخــل مجموعــه خــود، زمینــه  ای بــرای افزایــش ســهم مــدرن توزیعــی را ایجــاد نماینــد. 

بخــش  بــر  کــم  حا رقابــت  شــدت  به لحــاظ  رقابــت.  تمرکــز  درجــه  برحســب  توزیعــی  بــازار  ســاختار   .3-5

کمتــر از 2 درصــد اســت. ایــن امــر  کل بــازار  کشــور، آمــار مربــوط بــه ســهم 4 شــرکت توزیعــی از  خرده فروشــی 

ــه اینکــه مدیریت  هــای  ــت ب ــا عنای کل بخــش خرده فروشــی اســت. البتــه،  ب کامــاًل رقابتــی در  مبیــن وضعیــت 

به  هــم پیوســته در بخــش مــدرن از طریــق هم  پیونــدی واحدهــای خرده  فروشــی و عمده  فروشــی مــدرن بــا 

کشــور  گســترش می  باشــد، نوعــی ســاختار انحصــاری در بخــش مــدرن توزیعــی  مجتمع  هــای صنعتــی در حــال 

کــه می  توانــد زمینــه اعمــال قــدرت بــازاری را پدیــد آورد.  گســترش اســت  در حــال 

کــم برحســب مراجــع  4. در رابطــه بــا حــوزه ســازماندهی و مدیریــت شــبکه توزیــع، بررســی  های مربــوط بــه وضعیــت حا

صــدور مجوزهــای توزیعــی، نظــام سیاســت  گذاری و نظــارت بــر بــازار )مشــتمل بــر مراجــع متولــی امــر( و همچنیــن 

ح زیــر قــرار دارد: کاالهــا بــه شــر کــم بــر بــازار  نظــام قیمت  گــذاری حا

1-4. صدور مجوزهای توزیعی: اشکاالت ناظر بر صدور مجوزهای توزیعی عبارتند از: 

ــای 	  ــد منش ــود می  توان ــه خ ک ــی  کاالی ــای  گروه  ه ــدی و  ــای فرآین ــب رویه  ه ــر حس ــوز ب ــدور مج ــع ص ــدد مراج تع

کشــورهای مــورد بررســی عمدتــا برحســب  کار در  تزاحــم و تــوازی در امــور صــدور مجوزهــا باشــد. ایــن تقســیم 

کــه حــدود ورود وزارتخانه  هــای بخشــی در  گرفتــه اســت. ایــن امــر در شــرایطی  رویه  هــای فرآینــدی شــکل 

ــت.     ــر اس ــکالت بزرگت ــزور مش ــای ب ــد، منش ــم باش ــه دارای تزاح ــی زیرمجموع کاالی ــای  گروه  ه ــه  زمین

کش  اندکری  هــا یــا 	  وجــود ابهــام در مرجــع مشــخص بــرای صــدور مجــوز توزیعــی برخــی عوامــل توزیعــی )ماننــد 

کــه زمینــه ورود ایــن عوامــل توزیعــی را محــدود می  کنــد.   شــرکت های لجســتیکی طــرف ســوم بــه بــاال( 

کمیتی صدور مجوز فعالیت واحدهای توزیعی 	  اشکاالت ناشی از ورود مراجع غیردولتی در امور حا

ــل  ــده و »تمای ــی« ش ــوزه توزیع ــران ح ــب  وکار بازیگ کس ــط  ــدن محی ــخت  تر ش ــه »س ــر ب ــوق منج ــوارد ف ــه م مجموع

بــرای فعالیــت غیرســازمان  یافته« را افزایــش می  دهــد.

2-4. نظــام سیاســت  گذاری و نظــارت بــر بــازار: نظــام سیاســت  گذاری و نظــارت بــر بــازار در ایــران یــک نظــام 

کــه در آن از یــک ســو تــالش شــده اســت تــا بــا مســئول ســاختن هیاتــی  مواجــه بــا »دوگانگــی« اســت. چــرا 

)تحــت  بــازار  سیاســت  گذاری  امــور  در  گیــر  فرا تشــکل  های  نماینــدگان  و  تخصصــی  دســتگاه  های  از  مرکــب 

ــازار( و بهره منــدی از مشــارکت تشــکل های غیردولتــی در امــور سیاســت گذاری شــبیه  عنــوان ســتاد تنظیــم ب

کم  هزینــه« عمــل شــود. از ســوی دیگــر در امــور اجرایــی نظــارت بــر بــازار، بــا تمرکــز وظایــف  شــرایط »تنظیــم بــازار 
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گــذاری امــور بازرســی بــازار بــه  و پاســخگویی یــک وزارتخانــه نســبت بــه تغییــرات بــازار و در عیــن حــال وا

تشــکل  های غیردولتــی )امــور اجرایــی نظــارت بــر بــازار(، مشــابه »تنظیــم بــازار مشــارکتی« عمــل شــده اســت.1 

بدیهــی اســت پیاده  ســازی همزمــان دو نظــام مبتنــی بــر »تمرکــز« و »عــدم تمرکــز«، منجــر بــه پاســخگویی 

ــد، امــا در خصــوص تحــوالت  ــازار دخیــل بوده ان کــه در امــر سیاســت گذاری ب ضعیــف دســتگاه هایی می  شــود 

ــا وجــود  ــازار در یــک دســتگاه )حتــی ب ــر ب ــز امــور نظــارت ب ــا تمرک ــذا، ب ــد. ل قیمتــی آن مســئولیت نظــارت ندارن

بــازار ســخت تر می شــود.  مشــارکت گیری از تشــکل های حرفــه ای(، تثبیــت شــرایط 

کاالهــا: در رابطــه آســیب های وارده بــه شــبکه توزیــع از مجــرای نظــام قیمت گــذاری  3-4. نظــام قیمت  گــذاری 

کــم در اقتصــاد می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:   حا

کاالهــای بورســی مشــمول قیمت گــذاری هســتند. ایــن  کشــور حتــی  کاالهــا و خدمــات در  الــف. بخــش بزرگــی از 

گــروه غیرســازمان  یافته را در میــان عوامــل توزیعــی افزایــش می  دهــد. ضمــن اینکــه  مســاله انگیــزه فعالیــت   در 

کاالهــای واســطه  ای در واحدهــای تولیــدی را نیــز بــا اشــکال مواجــه می  کنــد.  تامیــن 

بازرگانــی پیش بینــی شــده اســت  از طریــق واحدهــای تولیــدی و  امــکان تعییــن قیمــت  کــه  ب. در شــرایطی 

کاالهــا و خدمــات موضــوع ابالغیــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  )کاالهــای صنفــی اولویــت ســوم( و ســایر 

خ 1397/6/10، التــزام بــه ضوابــط قیمت گــذاری ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و  شــماره 60/151780 مــور

تولیدکننــدگان )مصوبــه هیــات تعییــن و تثبیــت قیمت هــا( به عنــوان قیــد در برابــر ایــن واحدهــا قــرار داده شــده 

کــه در ضوابــط قیمت گــذاری ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان  اســت. ایــن در حالــی اســت 

کــه اهــم آنهــا عبارتنــد از:  )مصوبــه هیــات تعییــن و تثبیــت قیمت هــا؛ 1389(، اشــکاالت متعــددی وجــود دارد 

ضعــف جایــگاه مولفــه »بهــره وری« به  واســطه اتــکای ضوابــط قیمت گــذاری مذکــور بــه روش »هزینــه ـ افــزوده« 	 

کاالهــا  در تعییــن قیمــت تمــام شــده 

ابهــام در رویکــرد اتخاذشــده به منظــور افزایــش »انگیــزه بهینه ســازی« در واحدهــا. ایــن امــر بــه واســطه وجــود 	 

ح مــوارد زیــر: انواعــی از اشــکاالت در بــه شــر

خ مــواد اولیــه« در صــورت عــدم وجــود مســتندات بــه ســایر واحدهــای تولیــدی. در ایــن  - ارجــاع مبنــای »محاســبه نــر

خ آنهــا  کــه نــر خ مــواد اولیــه را به صرفه تــر ببیننــد  گروهــی برخــوردار از امــکان تــدارک ارزان  تــر، نــر حالــت ممکــن اســت 

گیــرد. خ محاســبه شــده صــورت  کمتریــن نــر گــردد، بایــد محاســبه بــر حســب  بــر مبنــای ســایر ســازمان ها محاســبه 

1.  در حــوزه بازرســی و نظــارت بــر تخلفــات صنفــی در واحدهــای توزیعــی اتحادیه  هــا برخــوردار از قــدرت اجرایــی هســتند و به  عنــوان ضابــط اجــرای احــکام )ابطــال پروانــه 
کســب، دســتور توقــف فعالیــت و ...( ایفــای نقــش می  کننــد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه ذی  نفــع بــودن اتحادیــه از درآمــد حــق عضویــت اعضــا، نمی  تــوان انتظــار داشــت کــه 

نتایــج نظارت  هــای صــورت گرفتــه بــر اعضــا بــه صــورت کامــل مبیــن تخلفــات واحدهــا باشــد.
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از یــک ســو، ســنجه مربــوط بــه مصــرف مــواد اولیــه در واحدهــا عملکــرد ســایر واحدهــا قــرار داده اســت )جــزء  -

ــا  ــا ضایعــات، مبنــا به  صــورت مقایســه ب 2 الــف ذیــل فصــل مــواد اولیــه مصرفــی(، و از ســوی دیگــر در رابطــه ب

کــه در  عملکــرد ســه ســال قبــل قــرار دارد )تبصــره 1 ذیــل فصــل مــواد اولیــه مصرفــی(. ایــن در حالــی اســت 

خ مــواد اولیــه در ســایر واحدهــای تولیــدی )جــزء 2 بنــد الــف ذیــل  خصــوص قیمــت خریــد مــواد اولیــه مبنــا نــر

فصــل مــواد اولیــه مصرفــی( بــوده اســت و نهایتــا بــه منظــور محاســبه ارزش تولیــد، از چندیــن مبنــا بــه صــورت 

کــه بیشــتر باشــد، اســتفاده  کــدام  گذشــته هــر  70 درصــد ظرفیــت اســمی یــا فــروش واقعــی و یاعملکــرد 4 ســال 

کاالهــای غیرمشــمول قیمت  گــذاری  کــه مبنــای تعییــن قیمــت  کــرده اســت. بــا ایــن توصیــف، دســتورالعملی 

ــذارد. ــرای بهینه  ســازی در بخــش تولیــد باقــی نمی  گ اســت انگیــزه  ای ب

کاالهــا در بــازار، تنهــا  کاال:  در حــال حاضــر، بــه منظــور ممانعــت از تشــتت قیمــت    4-4. ممانعــت از تشــتت قیمــت 

کــه چــاپ قیمــت مقطــوع  ــی اســت  ــان اســت. ایــن در حال ح چــاپ قیمــت توســط تولیدکننــدگان در جری طــر

کشــورهای مــورد بررســی مشــاهده نشــده اســت. بــرای مصرف  کننــده در هیچ  یــک از 

ــا عملکــرد زیرســاخت  های پشــتیبان شــبکه توزیــع،  5. عملکــرد زیرســاخت  های پشــتیبان حــوزه توزیــع: در رابطــه ب

ــرار دارد: ــر ق ح زی ــر ــه ش ــزاری ب ــخت  افزاری و نرم  اف ــاخت  های س ــب زیرس ــر حس ــوارد ب م

پشــتیبان  عمومــی  ســخت افزاری  زیرســاخت های  بخــش  در  عمومــی:  ســخت  افزاری  زیرســاخت  های   .5-1

گســترده  ای صــورت  گرچــه ظرفیت  ســازی  های  کاال( ا توزیــع )شــامل زیرســاخت های حمل ونقــل و جابجایــی 

ــاخت  های  ــه زیرس ــتانی ب ــز اس ک ــوازن مرا ــی نامت ــن، دسترس ــره  وری پائی ــبب به ــه س ــان ب ــت، همچن ــه اس گرفت

کاال، ســهم بــار  گن  هــای برخــوردار از اســتانداردهای الزم جهــت حمــل  کمبــود وا مذکــور و از همــه مهمتــر 

کشــور( اســت و نتیجتــا  کل حمــل بــار  کــم )در بهتریــن شــرایط معــادل 9.1 درصــد از  ریلــی از شــبکه بســیار 

کاســتی و  امــکان صرفه  جویــی هزینــه  ای پائیــن می  باشــد. یکــی از روش  هــای مناســب در راســتای جبــران ایــن 

افزایــش ســهم حمــل ریلــی در شــبکه، افزایــش ســهم حمــل ترکیبــی در شــبکه اســت. البتــه، ایــن امــر بــه ســبب 

گن  هــای موجــود در شــبکه بــه ســهولت امکان  پذیــر نیســت. مگــر آنکــه بــا  فرســودگی و ضعــف اســتاندارد وا

گن  هــای مســطح و لبه  کوتــاه  کثــر بهره  منــدی از ظرفیــت وا کانتینری  ســازی )containerization( حدا گســترش 

کانتینــر بــا 1000 دســتگاه  موجــود در حمــل بارهــای ریل  پســند بــه عمــل آیــد. در حــال حاضــر امــکان حمــل 

کشــور فراهــم اســت. ضمــن اینکــه اســتفاده از  گن هــای لبه کوتــاه  گــن مســطح و نــاوگان 3500 دســتگاهی وا وا

گــن مــورد  کاســتی  های موجــود در خصــوص وا گــن، می  توانــد  کانتینرهــای مســتعمل( روی وا کانتینــر )حتــی 

کاهــش هزینه  هــای توزیعــی  کنــد. ابــزار مهــم دیگــر در راســتای  نیــاز حمــل بارهــای ریل  پســند را نیــز مرتفــع 

کارکــرد بین المللــی و ملــی اســت. وزارت راه و شهرســازی در ســال 1397 اقــدام بــه  کــز لجســتیکی بــا  توســعه مرا
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کــز راه  انــدازی نشــده اســت.1 کشــور نمــوده اســت، امــا همچنــان ایــن مرا کــز لجســتیك  تدویــن ســند آمایــش مرا

پشــتیبان  تخصصــی  ســخت افزاری  زیرســاخت های  تخصصــی:  ســخت  افزاری  زیرســاخت  های   .5-2

کــز  کاالیــی، شــهرک  های صنفــی، ...(، مرا از زیرســاختهای عرضــه )بــورس  بــه طــور عمــده عبــارت  توزیــع 

ــا وجــود ایفــای  ــز لجســتیک شــهری می  باشــند. در تمامــی ایــن حوزه  هــا ب ک کاال، همچنیــن مرا ذخیره  ســازی 

نقــش حمایت  کنندگــی از ســوی دولــت، همچنــان نقایــص عملکــردی وجــود دارد. مهمتریــن ایــن نقایــص در 

کاالهــا و نقایــص تــوام بــا مدیریــت  کشــف قیمــت واقعــی  کاالیــی بــه اشــکاالت ناظــر بــر فرآینــد  خصــوص بــورس 

ریســک و محافظــت از نوســانات آتــی قیمــت بازمی  گــردد. بخشــی از ایــن مســاله متاثــر از ضعــف بــورس در 

کاالهــا از  نظــارت بــر حجــم عرضــه و تقاضــا اســت و بخــش دیگــر آن در نتیجــه تاثیرپذیــری تعییــن قیمــت پایــه 

کارکــرد منطقــه  ای بــه  ــا  کــز لجســتیک ب نوســانات قیمــت ارز می  باشــد. در خصــوص شــهرک  های صنفــی و مرا

گســترش آن یکــی از نیازهــای بالشــک بخــش توزیــع  کــه  عنــوان زیرســاخت ســخت  افزاری تخصصــی توزیــع، 

ــه اقدامــات هماهنگ  کننــده،  ــاز ب گرفتــه اســت. امــا همچنــان نی ــی صــورت  ــه شــمار مــی  رود، اقدامات ــران ب ای

تســهیل  کننده و تامین  کننــده دولــت در راســتای توســعه ایــن واحدهــا وجــود دارد. 

گــروه زیرســاخت بــه صــورت: 1- سیســتم  های  3-5. زیرســاخت  های نــرم: در بخــش زیرســاخت  های نــرم دو 

مبتنــی بــر فنــاوری و فنــاوری اطالعــات؛ 2- زیرســاخت  های حقوقــی متصــور می  باشــد. 

کــه در  گــروه بــه صــورت مــوارد زیــر قــرار دارد  الــف. سیســتم  های مبتنــی بــر فنــاوری و فنــاوری اطالعــات در 5 

گروه  هــا اقداماتــی از ســوی دولــت بــه انجــام رســیده اســت:   خصــوص هــر یــک از 

گــروه اول از انــواع زیرســاخت  های نــرم بــه صــورت ســامانه جامــع تجــارت ایــران )مشــتمل بــر 11 زیرسیســتم(، فــاز 	 

گمرکــی  کاالیــی(، ســامانه پنجــره واحــد  کاال )صــدور الکترونیکــی مجوزهــای پخــش  اول ســامانه مدیریــت توزیــع 

کســب  وکار  کــه تاثیــر آن بــر بهبــود محیــط  و ســامانه مدیریــت مرکــزی حمل ونقــل درون شــهری و حومــه ای2 اســت 

کشــور وارد می  شــود. البتــه، در ایــن ارتبــاط، همچنــان نقایــص ناظــر بــر پنجــره  فعــاالن حــوزه توزیــع و بازرگانــی 

واحــد بــرای ســایر عوامــل مختلــف توزیعــی وجــود دارد.  

ح 	  زنجیــره تجــاری )طــر از ســامانه رصــد  توزیــع عبــارت  نرم  افــزاری پشــتیبان  زیرســاخت  های  از  گــروه دوم 

ــرای ایجــاد شــفافیت  کاال و ســامانه جامــع انبــار ظرفیــت مناســبی ب افــق(، فــاز دوم ســامانه مدیریــت توزیــع 

و یکپارچگــی در مرحلــه بیــن تولیدکننــده و توزیع  کننــدگان محســوب می  شــود. ســامانه  های مذکــور طــی 

1. مهم ترین اقدام در حال انجام در این زمینه، انعقاد قرارداد توسعه  بخشی از ایستگاه آپرین تهران برای ایجاد پایانه  حمل ترکیبی است که از سال 1۳۹۵ شروع شد.
2. از طریــق ایــن ســامانه خدماتــی چــون درخواســت صــدور پروانــه فعالیــت نــاوگان،  اشــتغال راننــدگان، بهره بــرداری شــرکت های حمل ونقــل درون شــهری، نوســازی نــاوگان 

و تخصیــص ســهمیه الســتیك خــودرو بــه فعالیــن حمل ونقــل بــار و مســافر درون شــهری ارایــه می شــود.



9 کاال در ایران     سند تحول نظام توزیع 
)خالصه مدیریتی( 

کاال و ارز در مرحلــه تکمیــل و توســعه قــرار دارد.  ســال  های اخیــر و بــه ویــژه بــا الزامــات قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

گــروه ســوم از زیرســاخت  های نرم  افــزاری عبــارت از ســامانه مدیریــت یکپارچــه بازرســی، ســامانه رصــد قیمــت 	 

کــه از طریــق شــرایط  کاال و خدمــات GS1 اســت  گارانتــی، سیســتم شناســایی  کاال و خدمــات، ســامانه جامــع 

کاالهــا فرآهــم می  آیــد.  کاهــش هزینه  هــای نظــارت بــر بــازار  کاالهــا در شــبکه و  رهگیــری 

منتهــی 	  لجســتیک  مدیریــت  بهبــود  بــه  توزیــع  پشــتیبان  نرم  افــزاری  زیرســاخت  های  از  چهــارم  گــروه 

می  شــود. در زمینــه ایــن بخــش زیرســاختی همچــون ســامانه  بارنامــه برخــط، ســامانه صــدور ســند حمــل 

بــار درون شــهری )باربــرگ( به منظــور صــدور بارنامــه  الکترونیــك بــرای حمــل بــار در شــهرها، ســامانه راهنامــه 

سیســتم  کمیســیون ها،  و  حمل و نقلــی  شــرکت های  مدیریــت  ســامانه  ایــران،  الکترونیکــی  بین المللــی 

ــداری  ــازمان راه ــع س ــتم جام ــت، سیس ــای ترانزی کامیون ه ــی و  ــل بین الملل ــای حمل ونق کامیون ه ــری  رهگی

گرفتــه قابــل توجــه بــوده اســت، همچنــان فرآینــد  گرچــه پیشــرفت  های صــورت  و حمل ونقــل جــاده ای، ا

کارآمــد امــور توزیــع و لجســتیک بــا نقــص همــراه اســت. لــذا، وجــود ایــن زیرســاخت  ها  بهینه  ســازی و مدیریــت 

کــز لجســتیکی نمی  باشــد. رافــع نیــاز بــه برخــورداری از شــرکت  های لجســتیکی و مرا

6. مســائل اســتراتژیک بخــش توزیــع ایــران بــا ترکیــب نتایــج بررســی وضعیــت موجــود و آسیب  شناســی صــورت 

گرفتــه از اجــزای مختلــف توزیــع و بــا اســتناد بــه روش برایســون1 در اســتخراج مســائل اســتراتژیک و عوامــل تاثیرگــذار 

بــر آن اســتخراج شــده اســت. ایــن مســائل مبیــن اشــکاالت عملکــردی بخــش توزیــع در مســیر تامیــن ســه حــوزه 

کشــور اســت: 1- اهــداف اقتصــادی؛ 2- اهــداف اجتماعــی و 3- اهــداف تنظیمــی. اجــزای زیرمجموعــه  هــدف در 

کشــور  هــر یــک از ایــن ســه حــوزه هــدف، به  عنــوان مهمتریــن مســائل چالش  برانگیــز از منظــر عملکــرد بخــش توزیــع 

گرفتــه اســت:  ح زیــر مــورد توافــق خبــرگان قــرار  و ضرورت  هــای بازاندیشــی سیاســتی در آن بــه شــر

کاهــش مــداوم تــوان خلــق ارزش  افــزوده در بخــش توزیــع  الــف. مســائل اســتراتژیک از منظــر اهــداف اقتصــادی: 1( 

کشــور؛  2( افزایــش فشــار هزینه  هــای خدمــات توزیعــی بــر ســایر بخش  هــای اقتصــادی

کاهــش ســهم بخــش  ب. مســائل اســتراتژیک از منظــر اهــداف اجتماعــی: 1( تضییــع حقــوق مصرف  کننــدگان؛ 2( 

کشــور توزیــع از ایجــاد اشــتغال رســمی؛ 3( افزایــش هزینه  هــای جنبــی خدمــات توزیــع در 

ج. مســائل اســتراتژیک از منظــر اهــداف تنظیمــی: 1( هزینــه بــاالی سیاســت  های مدیریــت بــازار  بــر بدنــه اقتصــاد؛ 

2( هزینــه بــاالی اقدامــات نظارتــی و بازرســی در شــبکه توزیــع

1. Bryson 
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بــه تناســب مســائل اســتراتژیک احصــا شــده، 18 رکــن سیاســتی ذیــل 6 بســته سیاســتی بــه صــورت شــکل زیــر احصــا 

گردیــد:

بسته سیاستی 1- افزایش بهره مندی از صرفه های مقیاس و تجمع در شبکه توزیع

گسترش عمده فروشی های زنجیره ای  رکن 1: 

رکن 2: سازماندهی بخش خرد صنفی در قالب شبکه و ساختارهای جمعی

رکن 3: افزایش یکپارچگی در امور لجستیکی 

بسته سیاستی 2- ارتقای سهم بهره  وری از رشد ارزش افزوده توزیع 

رکن 4: ارتقای استانداردهای توزیعی در واحدهای فعال  

کاربرد ابزارها و روش های نوین در بخش توزیع  رکن 5: توسعه 

رکن 6: ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بخش توزیع و لجستیک  

بسته سیاستی 3- تقویت جایگاه خدمات متصل به توزیع 

کشاورزی   کانون های یکپارچه سازی زنجیره تامین و توزیع  رکن 7: توسعه 

رکن 8: تقویت حلقه های ارزش در زنجیره خدمات توزیعی 

رکن 9: ارتقای انگیزه نوآوری در واحدهای توزیعی  

بسته سیاستی 4- تقویت همکاری میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی 

رکن 10: تقویت زیرساخت های همکاری بخش سنتی و مدرن  

رکن 11: توانمندسازی واحدهای توزیعی سنتی 

رکن 12: بخش بندی تقاضای مقابل واحدهای سنتی و مدرن  

بسته سیاستی 5- شفاف سازی فضای بازاری توزیع 

رکن 13: سازماندهی سازوکارهای بازاری   

کاالها و بازیگران توزیعی   رکن 14: شفاف سازی فضای اطالعات 

رکن 15: بازمهندسی نظام صدور مجوزهای حوزه توزیع   

کارامدی شیوه های نظارت بر بازار  بسته سیاستی 6-ارتقای 

رکن 16: افزایش اتکا بر الگوی خودتنظیمی در بازار   

رکن 17: تقویت جایگاه انجمن های مصرف کننده در امور نظارت بر بازار  

رکن 18: افزایش اثرات تحذیری ارتکاب جرم در بازار  


