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	 	 	 	 نکته	اول:	مدیریت	امور	صدور	مجوزهای	توزیعی		

در ارتباط با مدیریت امور صدور مجوزهای توزیعی، بررسی تجربیات کشوری نتایج زیر را به دست داد: 

گرفتــه و تفکیــک  کســب وکاری شــکل  ، عمدتــًا برحســب فرایندهــای  الــف.	مراجــع دخیــل در صــدور مجــوز

کاالیــی بیشــتر مربــوط بــه شــرایط زیــر اســت:  گروه هــای  مراجــع متولــی برحســب 

مرجــع ســازماندهی واحدهــای توزیعــی در وزارتخانــه ای غیــر از وزارت تجــارت و کشــاورزی باشــد )ماننــد آلمــان . 1

کــه در آن صــورت مجــوز واردات  کــه در آن وزارت اقتصــاد متولــی ســازماندهی کســب وکارهای توزیعــی اســت(، 

و توزیــع در حــوزه مــواد غذایــی و ســایر کاالهــای ســامت محــور بــه وزارتخانــه تخصصــی آن محــول می شــود.  

جایــگاه تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی در ثبــات بخشــی بــه مؤلفه هــای عملکــرد بازار کشــور مورد نظــر پراهمیت . 2

کاالهــا )مشــتمل بــر دارو(، دســتگاه  گــروه  باشــد. لــذا، در ایــن صــورت نیــز مرجــع صــدور مجــوز توزیــع ایــن 

کــه صاحیت هــای حرفــه ای و اســتانداردهای متقاضیــان را بررســی می کننــد.  تخصصــی مربوطــه اســت 

کشــورهای مــورد بررســی مربــوط بــه وزارتخانه هــای  ب. بیشــترین نقــش در صــدور مجوزهــای توزیعــی در 

کشــاورزی و شــهرداری اســت.  تجــارت/ 

ــکل های  ــترالیا، ...(، تش ــان، اس ــه، آلم ــزی، ترکی ــتان، مال ــی )هندوس ــورد بررس ــورهای م ــک از کش ج.	در هیچ ی

صنفــی در فراینــد صــدور مجــوز دخیــل نمی باشــند. 

د. در تمامی کشورهای مورد بررسی، فرایند صدور مجوز متکی بر »پنجره واحد« است.   

کــه ســهم عوامــل توزیعــی حقوقــی )شــرکتی( باالســت، ثبــت عامــل توزیعــی مــورد نظــر در  ه.	در کشــورهایی 

کاالهــای ســامت محور  اداره ثبــت شــرکت ها انجــام می شــود، ســپس بــرای دریافــت مجــوز واردات و توزیــع 

ــود.  ــه می ش ــی مراجع ــه متول ــه وزارتخان ــی( ب ــتی و آرایش ــی، بهداش ــی، داروی )غذای
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	 	 	 	 نکته	دوم:	روش	مقابله	با	توزیع	کنندگان	سازمان	نیافته		

کــه بــدون مجــوز مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند.  عوامــل توزیعــی ســازمان نیافته آن دســته عوامــل توزیعــی هســتند 

: کــه عبارتنــداز کاهــش ســهم ایــن بخــش، راهکارهــای مختلفــی بــکار رفتــه اســت  بــه منظــور 

کشــوری  »نهــاد  یــک  ایجــاد  الــف. 

آمــوزش،  جهــت  صنفــی«  واحدهــای 

منفــی  اثــرات  کاهــش  توانمندســازی، 

مقــررات و پیگیــری مطالبات واحدهای 

عضــو، »بــدون اجبــار اعضــا بــه پرداخــت 

بــه طــور  ایــن مســاله  حــق عضویــت«. 

تاســیس  بــا  هندوســتان  در  نمونــه 

کســب وکارهای  ملــی  »کمیســیون 

صــورت  غیرســازمان یافته«  بخــش 

(، بــا ثبت نــام در  گرفتــه و از ایــن طریــق فعــاالن غیرســازمان یافتــه توزیعــی در ایــن کشــور )اعــم از ثابــت و ســیار

کرده انــد. پیــدا  قانونــی  هویــت  واحــد،  ایــن 

ب.	ایجــاد ســهولت بیشــتر در مســیر راه انــدازی و فعالیــت واحدهــای کوچــک توزیعــی ذیــل یــک نشــان تجــاری 

ــن  ــه، در ای ــت. البت ــده اس ــاد ش ــتقل ایج ــورت مس ــه ص ــر ب ــورد نظ ــد م ــه واح ک ــرایطی  ــا ش ــه ب ــد در مقایس واح

شــرایط قطعــا ســازوکار قراردادهــای فرانچایــز در کشــور مــورد نظــر )ماننــد مالــزی( مســتحکم می باشــد. 

( توســط شــهرداری یــا پلیــس  ج. برخــورد تعزیراتــی بــا واحدهــای غیرســازمان یافتــه )اعــم از ثابــت و ســیار

)ماننــد آلمــان( 

در حــال حاضــر شــکل جدیــدی از بخــش ســازمان نیافتــه در کشــورهای مواجــه بــا تســلط بخــش مــدرن در حــال 

کــه منشــای آن ظهــور توزیع کننــدگان غیرمجــاز در فضــای الکترونیکــی )شــبکه هــای اجتماعــی، ...(  گســترش اســت 

می باشــد. 
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تاسیس »کمیسیون ملی 
کسب وکارهای بخش 

غیرسازمان یافته« برای 
کلیه واحدهای  حمایت از 
سازمان نیافته اعم از ثابت 

و سیار 

ترغیب جایگیری 
واحدهای 

کوچک ثابت 
ذیل زنجیره های 

خرده فروشی؛ 
ارائه امکانات 

دولتی به 
واحدهای سیار 

ثبت شده.

اجتناب 
ناپذیرکردن 
جایگیری 

واحدهای کوچک 
مستقل ذیل 

زنجیره های خرده 
فروشی به واسطه 

ایجاد فضای رقابت 
آزاد برای واحدهای 

توزیعی مدرن  

برخورد 
پلیس با 

دستفروشان 
بدون مجوز

برخورد نیروی 
مرزی استرالیا 

)ABF( در 
برخورد با 

دستفروشان 
بدون مجوز 

ت 
حا

ضی
تو

کمیسیون زیرwمجموعه 
کارهای  وزارت »کسب و 

خرد، کوچک و متوسط« 
بوده و از سال 2004 تاسیس 

شد. این کمیسیون ضمن 
ایفای نقش بازوی مشورتی 

برای وزارتخانه متبوع، 
مطالبات واحدهای عضو را 
بدون دریافت حق عضویت 
پیگیری میکند. لذا انگیزه 
ثبت نام در این کمیسیون 
کلیه توزیع کنندگان  برای 

ثابت و سیار به وجود 
می آید. 

که  با وجودی 
دستفروشان عامل 

ایجاد ازدحام و 
آلودگی در شهر 

هستند، امکانات 
غرفه ها، مجتمع 

ها، سایت های 
تجاری و سایر 
که به  امکانات 

تقویت مشارکت 
آن ها کمک می 

کند، ارائه می شود. 
این امر انگیزه ثبت 

فعالیت در این 
واحدها ایجاد می 

شود. 

مشوق خاصی 
برای حمایت از 
سازمان دهی 

واحدهای سنتی 
پیش بینی نشده 

است. 

کلیه 
واحدهای 

توزیعی ثابت، 
سازمان یافته 

هستند. 

در بخش 
فروش 

فروشگاهی، 
مشکل 

واحدهای 
سازمان نیافته 

وجود ندارد. 

 )NCEUS(	هندوستان	در	یافته«	غیرسازمان	بخش	وکارهای	کسب	ملی	کمیسیون«	
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																	 	 	 	برابر	بخش	سنتی	 نکته	سوم:	روش	برخورد	با	بخش	مدرن	در
ــه  ک ــی  ــژه در زمان ــه وی ــی ب ــورد بررس ــورهای م ــی کش ــدرن در تمام ــش م ــر بخ ــنتی در براب ــش س ــت از بخ ــال حمای اعم

ــت.  ــوده اس ــداول ب ــری مت ــت، ام ــته اس ــرار داش ــی ق ــعه یافتگ ــور توس ــی در دوره نوظه ــورد بررس ــورهای م کش

بدوی

کستان پا
الئوس

اندونزی

مرحله	
توسعه	ساختار	

توزیع

نمونه
	کشوری	

نوظهور

هندوستان
ایران

اندونزی

در	حال	
بلوغ

مالزی
ترکیه
چین

بالغ

کره جنوبی
آلمان
ژاپن

پیشرفته

استرالیا
ایالت متحده 

آمریکا

ــد.	 ــر	می	کن 	توزیــع	و	گســترش	ســهم	بخــش	مــدرن،	جنــس	حمایت	هــا	تغیی ــه	تناســب	توســعه	ســاختار ب

	قابــل	بیــان	اســت:	 عمــده	ایــن	تغییــرات	بــه	شــرح	مراحــل	زیــر

قیــود 	  کــردن  ســخت گیرانه 
فعالیــت  و  راه انــدازی 
کوچــک  صنفــی  واحدهــای 
کار  ســاعات  )مســتقل(: 
نســبت  بــه  کمتــر  مجــاز 
کوچــک  خرده فروشــی های 

؛   ی ه ا نجیــر ز
محدودیت هــای 	  اعمــال 

آمایشــی  یــا  کاری  ســاعت 
بــزرگ.  واحدهــای  مقابــل 

مــدرن 	  واحدهــای  الــزام 
از  بخشــی  اختصــاص  بــه 
بخــش  بــه  خــود  غرفه هــای 

؛ ســنتی
اعمــال رفتارهــای ترجیحــی در 	 

خصوص آن دســته واحدهای 
کــه واحدهــای ســنتی  مــدرن 
خــود  هــای  زنجیــره  ذیــل  را 

می کننــد.  جایابــی 

اعمــال قیــود ناظــر بــر رعایــت 	 
بخــش  بــرای  صنفــی  حریــم 

مــدرن؛ 
هــای 	  محدودیــت  اعمــال 

واحدهــای  بــرای  کار  ســاعت 
مــدرن؛ 

مضاعــف 	  مالیات هــای  وضــع 
واحدهــای  کار  و  کســب  بــر 

مــدرن؛
رابطــه 	  در  محدودیــت  وضــع 

کاالهــای عرضــه شــده  بــا نــوع 
مــدرن.   واحدهــای  توســط 

اعمال محدودیت برای توسعه 
بخش سنتی مستقل 

کردن توسعه بخش مدرن به  مشروط 
توسعه بخش سنتی سازمان یافته 

اعمال محدودیت مستقیم مقابل 
توسعه بخش مدرن 

123
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**-**اعمال قیود ناظر بر حدود/ حریم صنفی و استفاده از فضای شهری

----*وضع ممنوعیت یا محدودیت برای فعالیت یا مالکیت شرکتهای چند ملیتی

کردن واحدهای مدرن خارجی به تامین الزامات داخلی: انتقال فناوری، بکارگیری  مقید 
کاالهای تولید داخل ----*نیروی انسانی بومی و تخصیص بخشی از قفسه ها به عرضه 

وضع الزامات مقداری برای کف سرمایه گذاری خارجی جهت تاسیس واحدهای بزرگ مدرن 
توام با الزامات سرمایه گذاری روی زیرساخت های پشتیبانی نظیر لجستیک،  سردخانه،  

واحدهای فرآوری و آزمایشگاه ها
**---

کار برای واحدهای مدرن **-**اعمال محدودیت های ساعت 

کالبدی خود  برای  کردن واحدهای مدرن به تخصیص بخشی از ظرفیت فضای  مقید 
***فعالیت واحدهای سنتی

کاال کثر قیمت درج شده روی  ----*اخذ مالیات بر اساس حدا

-*--*وضع مالیات های مضاعف ایالتی بر سوپرمارکت های بزرگ و زنجیره ای

لغو مجوز فعالیت یا توسعه واحدهای مدرن در صورت  بروز نارضایتی اجتماعی در بخش 
--***سنتی

-**-اعمال محدودیتهای قیمتگذاری مقابل واحدهای مدرن

حمایت مستقیم دولت از شکلگیری واحدهای مدرن: تأمین مالی، مشارکت در 
--*--سرمایهگذاری

-**--حمایت غیرمستقیم دولت از شکلگیری واحدهای مدرن با انجام مقرراتزدایی
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نکته چهارم: روابط بازیگران توزیعی         
کامــل شــکل 	  کــه مدیریــت یکپارچــه توزیــع )در قالــب فعالیــت واحدهــای لجســتیکی( بــه صــورت  مادامــی 

کاالی خــود را بــه طــور مســتقیم از  نگرفتــه باشــد )ماننــد هندوســتان(، خرده فروشــان بــزرگ تمایــل دارنــد 

کننــد.  تولیدکننــدگان تأمیــن 

اســت 	  را داراســت، ممکــن  اجــازه چــاپ قیمــت روی محصــول  تولیدکننــده  کــه  ایــن مســأله در شــرایطی 

زمینه ســاز درج قیمت هــای غیرواقعــی و بــروز رفتارهــای تجــاری غیرمنصفانــه شــود. بنابرایــن ضــرورت نظــارت 

ــان می شــود. ــروه قراردادهــا بیــش از پیــش نمای گ ــر ایــن  ــی ب ــی حــوزه بازرگانــی داخل ــا دســتگاه متول نهــاد رقابتــی ی

کــه عامــل توزیعــی قدرتمنــدی در ایــن میــان وجــود داشــته باشــد 	  ایــن رویــه تنهــا زمانــی قابــل تغییــر اســت 

ــه تولیدکننــده باشــد. ایــن عامــل توزیعــی در اقتصادهــای  ــر از مراجعــه مســتقیم ب ــد از آن بــه صرفه ت کــه خری

کــه به واســطه  پیشــرفته )ماننــد آلمــان و اســترالیا( در قالــب شــرکت های معظــم لجســتیکی ظاهــر شــده اســت 

کــم هزینه تــر اســت.  مقیــاس بــزرگ فعالیــت خــود، فراینــد تأمیــن از آنهــا 

کــه در حــال حاضــر در ترکیــه شــرکت های لجســتیکی در تالش انــد 	  اهمیــت ایــن موضــوع بــه حــدی اســت 

کننــد  و از ارتبــاط مســتقیم خرده فروشــان بــا  تــا بــا ایجــاد کنسرســیوم نقــش مذکــور را در نظــام توزیــع ایفــا 

تولیدکننــدگان ممانعــت بــه عمــل آورنــد. 
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رم
ها

	چ
ته

نک
ن	

یبا
شت

ت	پ
عا

طال
ا

	توزیعیکشور کاالبازیگر کانال	های	تأمین	

ان
ست

دو
هن

خرده فروشی های 
بزرگ و مدرن

کاال از  کاال از تولید کننده / واردکننده یا تدارک با واسطه از طریق خرید  خرید مستقیم 
انبارهای با توزیعی

بعضًا تأسیس شرکت های کش اندکری / پخش وابسته به خود و استفاده از ظرفیت این 
کاال شرکت ها در تدارک 

خرده فروشی های 
کوچک

، انبارهای بازتوزیعی و عمدهفروشان سنتی واحدهای کوچک زنجیرهای: فرانچایزر
واحدهای کوچک مستقل: عمدهفروشان سنتی و تاحدی کشاندکریها

ی
الز

م

خرده فروشی های 
بزرگ و مدرن

خرید مستقیم از تولیدکننده/ واردکننده
شرکت های لجستیکی

کاالهای کشاورزی شرکتهای فرآوری و بستهبندی و حمل 

خرده فروشی های 
کوچک

واحدهای کوچک زنجیرهای: عمدتًا فرانچایزرها، شرکت های کشاندکری و واحدهای 
لجستیکی؛ 

واحدهای کوچک مستقل: عمدتا شرکت های کشاندکری و لجستیکی و تاحدی واحدهای 
عمدهفروشی

یه
ترک

خرده فروشی های 
بزرگ و مدرن

کاالهای تولید داخل از تولیدکننده خرید مستقیم 
کاالهای وارداتی از طریق واردکننده / واحدهای عمدهفروشی )عمدتًا مدرن( تدارک 

خرده فروشی های 
کوچک

، کشاندکری و واحدهای عمدهفروشی واحدهای کوچک زنجیرهای: فرانچایزر
واحدهای کوچک مستقل: شرکت های کشاندکری و سوپرمارکت ها

ان
لم

آ

خرده فروشی های 
بزرگ و مدرن

کاالهای تولید داخل عمدتًا از شرکت های لجستیکی، شرکت های کشاندکری و  خرید 
)full-line( کامل عمدهفروشان برخوردار از زنجیره ارزش 

کاالهای وارداتی از طریق واردکننده / شرکت های لجستیکی تدارک 

خرده فروشی های 
کوچک

، شرکت های کشاندکری و شرکت های لجستیکی واحدهای کوچک زنجیرهای: فرانچایزر
واحدهای کوچک مستقل: شرکت های کشاند کری.

لیا
ترا

اس

خرده فروشی های 
بزرگ و مدرن

کاال از واحدهای توزیع مرکزی واحدهای بزرگ زنجیره ای )در تعامل مستقیم با  تدارک 
شرکت های لجستیکی( 

خرده فروشی های 
کوچک

واحدهای کوچک زنجیرهای: فرانچایزر و واحد توزیع مرکزی واحدهای بزرگ زنجیره ای
واحدهای کوچک مستقل: شرکت های کشاندکری و عمده فروشان )برخوردار از زنجیره 

ارزش گسترده به متقاضیان(
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																 	 	 	 	 نکته	پنجم:	جایگاه	تشکل	های	صنفی	توزیعی		

	دانست:	 	موارد	زیر عمده		ترین	نقش	تشکل	های	صنفی	در	کشورهای	مورد	بررسی	را	می	توان	در

کاالهای اساسی؛  کمیتی:	ارائه مشاوره های صنفی در شوراهای دولتی و رصد قیمت ها در بازار  وظایف	حا

وظایف	تشکلی:	پیگیری مطالبات زیرمجموعه و در برخی موارد نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه.

کشــورهای مــورد بررســی دارا می باشــد، در هیچ یــک  گرچــه تشــکل های صنفــی نقــش مهمــی در ســاختار توزیــع  ا

از مــوارد مــورد بررســی، امــور اجرایــی مرتبــط بــا صــدور مجوزهــای توزیعــی و یــا بازرســی فیزیکــی از طریــق اتحادیه هــا 

پیگیــری نمی شــود. 

	بــه	صــورت	سراســری	و	یــا	
ً
	کشــورهای	مــورد	بررســی	اتحادیــه	ها/انجمــن	هــای	توزیعــی	عمدتــا در

	ایالتــی	تشــکیل	مــی	شــوند.	لــذا،	تعــداد	تشــکل	های	صنفــی	محــدود	اســت.	
ً
نهایتــا

جم
	پن

ته
نک

ن	
یبا

شت
ت	پ

عا
طال

ا

حوزه	
اجزاوظیفه	ای

ان
ست

دو
هن

ی
الز

م

یه
ترک

ن	
ما

آل

لیا
ترا

س
ا

وظایف	
کمیتی حا

کاالهای اساسی و انتشار اطاعات **---رصد قیمت ها در بازار 

کاالهای اساسی ***--امور عملیاتی مدیریت بازار 

***--نمایندگی اعضا در هیأت های بازاریابی دولتی

****-مشارکت در سیاست گزاری

**---ایفای نقش نهاد شبه قضایی

-----انجام بازرسی فیزیکی از واحدها

وظایف	
تشکلی

*****نمایندگی واحدهای عضو و پیگیری مطالبات این واحدها

*****اعمال حمایت و توانمندسازی واحدهای زیرمجموعه

-----صدور مجوزهای توزیعی 

--اعتبارسنجی و رتبه بندی واحدهای زیرمجموعه

ی
ود

حد
تا

**
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	 	 	 کاال		 	توزیع	 نکته	ششم:	مکانیسم	تمرکزبخشی	به	مدیریت	امور

کاهــش هزینه هــای توزیــع و امــری مطلــوب 	  کاهــش حلقــه هــای دخیــل در فراینــد توزیــع لزومــًا بــه معنــای 

ــا برخــورداری از یــک حلقــه تمرکزبخــش جهــت برنامه ریــزی امــور توزیــع و انجــام خدمــات  ــه ب ک نیســت. چرا

کارایــی هزینــه ای عملیــات توزیــع می توانــد بهبــود یابــد.  متصــل بــه توزیــع در مرحلــه پیــش از عمده فروشــی، 

در هندوســتان ایــن جایــگاه در ســطح حداقلــی و بــه صــورت زیرســاخت های ذخیــره ســازی و بازتوزیــع 	 

ــه »خدمــات پشــتیبان توزیــع«  ــوان ب )انبارهــای بازتوزیعــی( پیش بینــی شــده اســت. در مراحــل بعــدی می ت

ــه در باالتریــن  ک ــر »توزیــع عمده فروشــی اشــاره داشــت. در نهایــت در کشــورهایی  ــه عنــوان حلقــه مقــدم ب ب

کــه  ســطح توســعه یافتگی ســاختار توزیــع قــرار دارنــد، از ظرفیــت شــرکت های یکپارچه ســاز )یــا بــه عبارتــی 

کاالهــا به ویــژه محصــوالت کشــاورزی را مدیریــت می کننــد( و در  کــه از صفــر تــا صــد زنجیــره ارزش  شــرکت هایی 

گام باالتــر از »شــرکت های لجســتیکی« بهره گیــری می شــود. 

شرکت	های	یکپارچه	ساز

	توزیع	کاال 	تکوینی	مکانیسم	تمرکز	بخشی	به	مدیریت	امور سیر

زیرساخت	های	لجستیکی

شم
ش

ته	
نک

ن	
یبا

شت
ت	پ

عا
طال

ا
مرحله	توسعه	یافتگی	کشور

	توزیع کاالهاساختار 	توزیع	 مکانیسم	تمرکز	بخشی	به	مدیریت	امور

استقرار انبارهای بازتوزیعی در مرحله بعد از تولید و قبل از عمده فروشی نوظهورهندوستان

در حال بلوغمالزی
گروه بازیگر در شبکه: معرفی دو 

شرکت های یکپارچه ساز زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی
کاالها  شرکت های لجستیکی: سایر 

استفاده از ظرفیت خردهفروشیهای معظم در برنامهریزیهای متمرکز مدیریت در حال بلوغترکیه
کاالهای اساسی توزیع در بازار 

کاالهابالغآلمان استفاده از ظرفیت شرکت های معظم لجستیکی در مدیریت امور توزیع 

ایجاد انبارهای توزیع مرکزی فروشگاههای زنجیرهای )بهعنوان هابهای توزیعی پیشرفته به لحاظ نهادیاسترالیا
در مناطق مختلف( و برخورداری از ظرفیت شرکت های لجستیکی
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		 نکته	هفتم:	روش	های	افزایش	سهم	نیروی	انسانی	متخصص	در	بخش	توزیع	

در ســاختارهای توزیعــی کمتــر پیشــرفته )ماننــد هندوســتان( عمدتــا دولــت  از طریق ســازمان های توســعه ای، 	 

تامین کننــده آموزش هــای حرفــه ای بــرای بازیگــران توزیعــی هســتند. 

هــر قــدر ســاختار توزیعــی در اقتصادهــای مــورد بررســی از توســعه یافتگی باالتــری برخــوردار باشــد، نقــش 	 

کارکنــان توزیعــی تغییــر  دولــت از »تامین کننــده آمــوزش« بــه »مرجــع نظــارت« بــر شایســتگی های حرفــه ای 

می کنــد )ماننــد آلمــان(. 

1
ارائه	آموزش	های	

	دولتی	از	طریق	سازمان	های	
توسعه	اصناف

2
ایجاد	زمینه	های	آموزش	از	
طریق	بکارگیری	مدیران	

حرفه	ای	خارجی	

3
ابالغ	قانون	در	خصوص	
الزامات	مهارتی	شاغالن	

بخش	توزیع		

مالزی

ترکیه

هندوستان

آلمان
ابــاغ قانــون »قانــون تنظیــم شایســتگی های حرفــه ای واحدهــای خرده فروشــی« اســتانداردهای نیــروی 

گــروه واحدهــای ســنتی و مــدرن، باالجبــار افزایــش داد. انســانی در هــر دو 

دعــوت از مدیــران خارجــی یــا مدیــران تــرک آمــوزش دیــده در واحدهــای خارجــی جهــت حضــور در واحدهــای 	 
)Learning by Hiring( توزیعــی مــدرن و آمــوزش

کاربردی در واحدهای توزیعی 	  ارائه آموزشهای 

گانه تحول خرده فروشی	  اجرای برنامه توانمندسازی خرده فروشان )TUKAR( به عنوان برنامه دوم از برنامه 13 
ــارم از 	  ــه چه ــوان برنام ــه عن ــودرو ب ــر خ ــای تعمی ــان واحده کارکن ــارت  ــش مه ــی و افزای ــعه خودانتظام ــه توس ــرای برنام اج

گانــه تحــول خــرده فروشــی  برنامــه هــای 13 

کارهــای ســازمان نیافتــه« در هندوســتان  گرفتــه از ســوی »کمیســیون کســب و  اقدامــات مشــاوره ای و توانمندســازی صــورت 
کارهــای خــرد، کوچــک و متوســط( )زیرمجموعــه وزارت کســب و 

استرالیا
اقــدام خاصــی از ســوی دولــت بــه انجــام نرســید. امــا فشــارهای رقابتــی در بخــش خــرده فروشــی برنامــه 

گــذاران قــرار داد.  کار فرانچایزرهــا و ســرمایه  هــای توســعه منابــع انســانی را در دســتور 
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																			 	واحدها	به	ابزارها	و	روشهای	نوین	توزیعی	 نکته	هشتم:	روش	های	تجهیز

در ســاختارهای توزیعــی کمتــر پیشــرفته )ماننــد هندوســتان( عمدتــا دولــت  از طریق ســازمان های توســعه ای، 	 

تامین کننــده آموزش هــای حرفــه ای بــرای بازیگــران توزیعــی هســتند. 

هــر قــدر ســاختار توزیعــی در اقتصادهــای مــورد بررســی از توســعه یافتگی باالتــری برخــوردار باشــد، نقــش 	 

دولــت از »تامین کننــده تجهیــزات« بــه »مرجــع نظــارت« بــر اســتانداردهای تجهیزاتــی واحدهــای توزیعــی 

تغییــر می کنــد )ماننــد آلمــان(. 

1
	واحدهای	خصوصی	دخیل تجهیز

کاالهای	اساسی، 	توزیع	 	امر 	در

	با	نرخ	یارانه	ای

2
ارائه	مشوق	جهت	ورود	فرانچایزرها	

	تجهیزات	واحدهای	 و	پیگیری	امور

زیرمجموعه	از	طریق	آنها

3
ابالغ	قانون	در	خصوص	الزامات	

تجهیزات	شاغالن	بخش	توزیع	

اعم	از	سنتی	و	مدرن		
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هندوستان

مالزی

ترکیه

آلمان

استرالیا

کاال از طریق آنها انجام می  کنار سایر  کاالهای دولتی در  که عرضه   )FPS( تجهیز فروشگاه های قیمت منصفانه
شود، به دستگاه های مکانیزه فروش با قیمت یارانه ای توسط دولت 

که واحدهای توزیعی را با ابزارها و روشهای نوین  حمایت از توسعه شرکتهای خصوصی واسط تکنولوژی 
کنند.  توزیعی تجهیز می 

کارهای کوچک به عنوان تامین  اجرای برنامه »یک منطقه یک صنعت« و استفاده از ظرفیت کسب و 
کنندگان هایپرمارکتها 

تخصیص اعتبار به برنامه )TUKAR( جهت توانمندسازی خرده فروشان کوچک
ترغیب واحدهای توزیعی به جایگیری در »برنامه تجارتالکترونیک« با تسهیل و رفع موانع تعرفه ای ابزارهای 

تجارت الکترونیکی
تبدیل بازارهای مختلف مانند بازار کشاورزان، بازار شبانه و بازارهای هفتگی، به یک بازار جامع در قالب 

PASAR برنامه

ورود فرانچایزرها در بخش خرده فروشی )با مشارکت دولت و شهرداری( و سپس گسترش پوشش آن بر 
واحدهای کوچک خرده فروشی توام با الزامات ناظر بر بکارگیری ابزارها و روشهای نوین 

اباغ قانون تنظیم شایستگی های حرفه ای واحدهای خرده فروشی مبنی بر تعیین استانداردهای تجهیزات و 
صاحیتهای حرفه ای واحدها

کاالی مورد نیاز واحدهای خرد مستقل و الزامات پیش روی  جایگاه مهم شرکتهای کش اندکری در تامین 
این واحدها در مجهز بودن به ابزارهای نوین 

اقدام خاصی از سوی دولت صورت نگرفت. اما فشار ناشی از شوک قیمت نفت منجر به گسترش استفاده از 
کامپیوتری برای مدیریت انبارها در الیه عمده فروشی و توسعه تجهیزات فرآوری و نگهداری در  نرم افزارهای 

گردید.  واحدهای خرده فروشی )به منظور صرفه جویی هزینه ای( 
بواسطه مواجهه با رقابت شدید واحدهای خرده فروشی اقدام به سرمایه گذاری در تجهیزات زیرساختی 

)بارکدخوان، اسکنر و دستگاه نقطه فروش( نمودند. 

	واحدها	به	ابزارها	و	روشهای	نوین	 روش	تجهیز
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