


نگاهی به وضعیت موجود نظام توزیع کاالدر ایران و

رویکردهای مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه



اهمیت نظام توزیع در اقتصاد

نظام مناسب و کارآمد شبكه توزيع کاال و خدمات يكي از راه هاي توسعه بازارهاي داخلي است•

رونق بخش هاي توليدي  •

افزايش رفاه مصرف کنندگان  •

رشد و توسعه اقتصادي کشور•

کوتاه شدن کانال هاي توزيع•

کاهش قيمت کاالها  •



اهمیت نظام توزیع در اقتصاد

بازوي توانمندي براي دولت براي همااهنگي  فروشگاه 9500فروشگاه هاي زنجيره اي با بيش از •

.توزيع با تقاضا کاال و تنظيم بازار مي باشد

افزايش قدرت انتخاب خريداران•

ارتقاء، مدرن ساازي و اراربخش کاردن سي اتم هااي نظاارت و بازرساي باراي رهاد زنجياره           •

تأمين،توزيع و مصرف



مزایای فروشگاه های زنجیره ای

امكان بررسي و نظارت دولت بر فرايند مالي خريد و فروش و اخذ دقيق ماليات  •

هاي متولي امر بهداشت مانند سازمان غذا و دارو ، استاندار و فراهم شدن زمينه نظارت دستگاه•

بر مراحل توليد، توزيع و فروش. . . 

امكان نظارت غيرحضوري و به هنگام بر عملكرد فروشگاه ها، کاهش دخالت سليقه اي در•

نظارت و هرفه جويي در هزينه ي نيروي ان اني  

امكان جلوگيري از فروش کاالهاي غيراستاندارد و قاچاق•



مزایای فروشگاه های زنجیره ای

تثبيت قيمت کاال در مناطق مختلف•

امكان ارزيابي عملكرد فروشگاه ها به علت شفافيت فرايند خريد و فروش•

ادي دولات و  که تارير ب زايي بر مورر باودن برناماه ريازي اقتصا    استفاده از بارکد مليفراگيري •

.تحقق آن دارد

واحدهاي تجاري در فضاهاي غير تجاري و غير استانداردايجادجلوگيري از•

ايات از  حم-کمک به کاهش بيكاري کاذب با ايجاد اشتغال رسمي و پرداخت حق بيمه شاغلين•

نيروي کار و افزايش رضايت مندي عمومي  



مزایای فروشگاه های زنجیره ای

امكان تحقيق و برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي کشور و تارير بر فرايند گردش پولي•

جلوگيري از مازاد انباشت کاالهاي توزيعي و امكان نظارت برموجودي  •

ب  تازه و بروز بودن محصوالت به علت فراهم شدن امكان نظارت دستگاههاي م ئول و چرخش مناس•

کاال  

امكان توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي در سطح بين الملل و هادرات، توزيع کاالي ايراني در•

کشورهاي ديگر 



مزایای فروشگاه های زنجیره ای

.  حذف واسطه ها از زنجيره توليد تا مصرف که موجب کاهش قيمت مصرف کننده است•

(ره ايبا توجه به بانک هاي اطالعاتي موجود در فروشگاه هاي زنجي)امكان برنامه ريزي کالن توزيع •

امكان سهميه بندي کاال بر اساس سهم واقعي و فروش فروشگاه ها در هورت نياز •

ايجاد امنيت غذايي پايدار  •



بهبود ن بي ترافيک شهري با حذف م افرتهاي درون شهري غيرضروري•

حمايت از توليد داخلي در راستاي سياست هاي اقتصاد کشور  •

توسعه دانش هنعت خرده فروشي در کشور•

مديريت کارآمد و بهره ور به علت استفاده از متخصصين هر بخش•

مزایای فروشگاه های زنجیره ای



مزایای فروشگاه های زنجیره ای

هرفه جويي در هزينه ها•

هرفه جويي در زمان•

کاهش هزينه هاي حمل و نقل و لج تيک•

نقليهيلکاهش آلودگي هوا و استهالک وسا•



موانع توسعه فروشگاه های زنجیره ای  



هزینه سرمایه گذاری

تاسيس به علت افزايش قيمت امالک و اجاره بهاافزايش هزينه •

افزايش هزينه هاي تجهيزات راه اندازي، توسعه و تعميرات نگهداري•

. . .(هزينه پرسنل، انرژي ، حمل و نقل و ) افزايش هزينه هاي سربار •

. . . (رشد قيمت کاال، سرمايه توسعه و ) افزايش چند برابري سرمايه گردش •

ده  با توجه به افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري و راه اندازي، زمان بازگشت سرمايه طوالني تر ش•

0است



قیمت  کاال

ا بهيناه  فروشگاه هاي زنجياره اي با  )قیمت کاال و تالطم قیمت گذاری کاال نوسانات متعدد •

سازي موجودي کاالها در سطح انبار مرکزي و فروشاگاهها، افازايش سارعت گاردش موجاودي      

ار آماد و  کاالها باعث کاهش هدر رفت سرمايه مي شوند و تغيير قيمت کامال اين سي تم را ناکا 

.(زيان ده مي کند



قیمت  کاال

مشكالت ناشي از قيمت گذاري دستوري-

تغييرات ناشي از سياست هاي قيمت گذاري-

اال، خروج کاهش فروش اقالمي ک.) افزايش قيمت کاال باعث تغيير رفتار مصرف کننده مي شود-

... (برخي اقالم کااليي از سبد مصرف کننده و 



موانع مرتبط با فضای فیزیکی فروشگاه

عدم آشنايي سازندگان با هنعت فروشگاه داري•

عدم وجود  فضاي کافي براي پارکينگ•

م ير و دسترسي  شهروندان  به محل قرار گرفتن فروشگاه •

عدم وجود فضاي مناسب براي بارانداز کاال•

عدم دسترسي مناسب مشتريان به پارکينگ و محوطه بيروني•

مناسب نبودن ارتفاع سقف  و فضاي داخلي  •

عدم جانماي مناسب سطح عرضه فروشگاه در پالن کلي فضاي تجاري•



زیر ساخت علمی ، آموزشی

شكاف بين هنعت خرده فروشي و مراکز علمي و پژوهشي-

عدم وجود مراکز آموزشي و مهارتي تخصصي براي آموزش نيروي متخصص و ماهر براي -

فروشگاه هاي زنجيره اي  



سیستم ها و فناوری اطالعات

عدم وجود بستر مناسب نرم افزاری جامع و یکپارچه در حوزه صنعت خرده فروشی•



سایر موارد 

آشفتگي  وجود بازيگران ناآشنا با هنعت در فضاي ک ب و کار که با تصميمات هيجاني باعث•

.بازار و ايجاد انتظار غيرمعقول در مشتري و مالكان فضا هاي تجاري شده است

عدم وجود قانون مدون در زمينه فرانچايز •

م  عدم حمايت متوليان امر از توسعه فروشگاه ها در قالب تخفيف هاي مالياتي و اعطاي وام ک•

.بهره

.مقاومت بخش سنتي در مقابل الگوهاي مدرن خرده فروشي•



سایر موارد

ز و کاهش تقاضا براي مراک. . .( ملک، مصالح و ) با توجه به افزايش هزينه هاي ساخت و ساز •

.تجاري توسعه و ساخت و ساز در اين بخش کاهش پيدا کرده است

يمت  از بين رفتن فضاي رقابتي و اقتصاد بازار آزاد و از سوي ديگر کاهش ضرايب سود و ق•

.گذاري دستوري

(معطلي مشتريان و کاهش رضايت مندي )عدم ربات سرويس اينترنت •



نظام توزیع کاال



سیستم توزیع 

زنجياره  توزيع يكپارچه و سراسري در شرکت هاي توليد کننده ، توزيع کننده و فروشگاه هااي •

ر توساعه   اي وجود ندارد که اين امر باعث باال رفتن هزينه توزيع، قيمت کاال و همچنين تارير با 

.شبكه فروشگاهي مي شود

.عدم وجود شرکت هاي نوين لج تيک و توزيع•



سیستم توزیع 

عدم وجود سي تم هاي اطالعاتي جامع در شبكه توزيع•

لي وجود مداخل گران و واسطه هايي که ارزش افزوده يا بهبودي در فرايند توزيع ايجاد  نمي کنند  و•

.باعث افزايش هزينه هاي توزيع مي شوند

دش عدم هماهنگي سي تم هاي توزيع و فروشگاهي که باعث مي شود سطح موجودي و سرمايه در گر•

.فروشگاه هاي زنجيره اي باال برود



پیشنهاد ها



پیشنهادی

روز بازنگري در آيين نامه ها و دستوالعمل هاي سنوات گذشته و متناساب ساازي  باا وضاعيت    •

.هنعت خرده فروشي

هاي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي الزم براي اعطاي وام کم بهره در خصوص توسعه فروشگاه•

.زنجيره اي تدوين و اجرايي گردد



پیشنهادی

ارائه يارانه حمايتي از سوي دولت براي کاهش هزينه هاي انرژي•

ت در  ارائه معافيت هاي گمرکي و اعطاي ت هيالت، براي واردات تجهيزات زيرساختي اين هنع•

.راستاي کاهش هزينه هاي انرژي و افزايش بهره وري 



پیشنهادی

.وددر راستاي پاسخگويي به نياز هنعت خرده فروشي نرم افزار هاي مناسب و جامع  تهيه ش•

ايجاد اتحاد هاي راهبردي و استراتژيک در طول زنجيره توزيع•






