
تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران  

کم بر سازماندهی و مدیریت بخش توزیع  بررسی وضعیت حا

کم بر زیرساخت  های پشتیبان بخش توزیع   بررسی وضعیت حا

بررسی وضعیت چارچوب  های حقوقی پشتیبان توزیع 
...

د 
وان

د خ
هی

خوا
چه 

آن

تحلیل وضعیت
 موجود نظام توزیع در ایران



تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران2

1- تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران 

ــا توجــه بــه تســلط خدمــات بــر عرصــه تولیــد  کــه ب کلیــدی در اقتصــاد ایــران اســت  بخــش توزیــع یکــی از بخش هــای 

کشــور، ســهم قابــل توجهــی در ایــن بخــش را داراســت. بــه منظــور تحلیــل وضعیــت موجــود در نظــام توزیــع، بــه بررســی 

کــم بــر اجــزای نظــام توزیــع مشــتمل بــر ســاختار بازیگــران توزیعــی از منظــر برش  هــای مختلــف تحلیلــی،  وضعیــت حا

زیرســاخت    های  بــر  )مشــتمل  پشــتیبان  زیرســاخت  های  همچنیــن  و  مدیریــت  و  ســازماندهی  بــر  کــم  حا شــرایط 

حقوقــی( پرداختــه شــده اســت. 

کشور  کم بر بخش توزیع در  1-1. بررسی وضعیت حا

گــروه اطالعــات در خصــوص زیربخش  هــای »حمل  ونقــل و انبــارداری«  به منظــور ارائــه یــک تصویــر آمــاری از آن، از دو 

و »عمده  فروشــی، خرده  فروشــی و تعمیــر وســایل نقلیــه« به  عنــوان تنهــا داده هــای اطالعاتــی منتشــر شــده و قابــل 

از منظــر  توزیــع  کالن بخــش  ابتــدا جایــگاه  کــم،  بررســی وضعیــت حا بــه منظــور  اســتناد، اســتفاده شــده اســت. 

شــاخص  های مختلــف ارزیابــی می  گــردد، ســپس بــه تبییــن ســاختار ایــن بخــش برحســب اجــزای تشــکیل  دهنده آن 

پرداختــه می  شــود.

1-1-1. جایگاه بخش توزیع در اقتصاد 
الــف. ســهم از تولیــد ناخالــص داخلــی. خدمــات توزیعــی در اقتصــاد ایــران بــه طــور متوســط طــی دوره 1390-97، 

ســهمی در حــدود 21 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. رقــم مذکــور در دهه 1380 

برابــر بــا 18.8 درصــد بــوده اســت. ایــن امــر به معنــای اهمیــت بــاالی ایــن بخــش در اقتصــاد می باشــد. در نمــودار 

 1-1 ترســیمی از ســهم خدمــات توزیعــی برحســب زیرگروه  هــای اصلــی و ســیر نوســانات آن طــی دهــه 1380 و دوره 

97-1390 ارائه شده است. 
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ّای کلیذی در اقتػاد ایزاى است کِ با تَجِ بِ تسلط خذهات بز عزغِ تَلیذ کطَر، سْن قابل  بخص تَسیع یکی اس بخص

بِ هٌظَر تحلیل ٍضعیت هَجَد در ًظام تَسیع، بِ بزرسی ٍضعیت حاکن بز اجشای ًظام تَجْی در ایي بخص را داراست. 
ّای هختلف تحلیلی، ضزایط حاکن بز ساسهاًذّی ٍ هذیزیت ٍ   زشتَسیع هطتول بز ساختار باسیگزاى تَسیعی اس هٌظز ب

 پزداختِ ضذُ است.  ّای حقَقی(    )هطتول بز سیزساخت ّای پطتیباى  ّوچٌیي سیزساخت

  در کشور توزیع بخشبررسی وضعیت حاکن بر . 1-2
فزٍضی،   عوذُ»ٍ « ًٍقل ٍ اًبارداری  حول»ّای   هٌظَر ارائِ یک تػَیز آهاری اس آى، اس دٍ گزٍُ اطالعات در خػَظ سیزبخص بِ

بِ هٌظَر ّای اطالعاتی هٌتطز ضذُ ٍ قابل استٌاد، استفادُ ضذُ است.  عٌَاى تٌْا دادُ  بِ« فزٍضی ٍ تعویز ٍسایل ًقلیِ  خزدُ
ي ساختار گزدد، سپس بِ تبیی  ّای هختلف ارسیابی هی  بزرسی ٍضعیت حاکن، ابتذا جایگاُ کالى بخص تَسیع اس هٌظز ضاخع

 ضَد.  دٌّذُ آى پزداختِ هی  ایي بخص بزحسب اجشای تطکیل
 

 . جایگاه بخش توزیع در اقتصاد 1-1-2
 10، سْوی در حذٍد 0271-79خذهات تَسیعی در اقتػاد ایزاى بِ طَر هتَسط طی دٍرُ سهم اس تولید ناخالص داخلی. الف. 

ایي  درغذ بَدُ است. 03.3بزابز با  0231است. رقن هذکَر در دِّ درغذ اس تَلیذ ًاخالع داخلی را بِ خَد اختػاظ دادُ 
ّای   تزسیوی اس سْن خذهات تَسیعی بزحسب سیزگزٍُ 0-1باضذ. در ًوَدار  هعٌای اّویت باالی ایي بخص در اقتػاد هی اهز بِ

 ارائِ ضذُ است.  0271-79ٍ دٍرُ  0231اغلی ٍ سیز ًَساًات آى طی دِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 های مزکش آمار ایزان   ماخذ: محاسبات پژوهش با استناد به داده
 

  های مزکش آمار ایزان  محاسبات پژوهش با استناد به داده ماخذ:
 

 ها   و رونذ تغییرات سهن هر یک از زیرگروه 1371-79طی دوره  GDPهتوسط سهن خذهات توزیعی از . 1-2نوودار 
 

 

 

ط 
وس

مت
هه 

د
13

90
 

ماخذ: محاسبات پژوهش با استناد به داده  های مرکز آمار ایران 

نمودار 1-1. متوسط سهم خدمات توزیعی از GDP طی دوره 97-1390 و روند تغییرات سهم هر یک از زیرگروه  ها 

ج در نمــودار( بــه خوبــی  کشــور )بــه نحــو منــدر بــا توجــه بــه ســهم بــاالی خدمــات توزیعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی 

ــرد. در ایــن  ــوان تولیــد اقتصــادی پــی ب ــر نوســانات ت ــه تاثیــر ناشــی از تغییــرات ارزش  افــزوده ایــن بخــش ب ــوان ب می  ت

کــه در  ارتبــاط، بررســی ارقــام رشــد ارزش  افــزوده زیرگروه  هــای خدمــات توزیعــی اطالعــات مناســبی بــه دســت می  دهــد 

نمــودار 1-2 ترســیم شــده اســت. 
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ماخذ: محاسبات پژوهش با استناد به داده  های مرکز آمار ایران 

نمودار 1-2. رشد ارزش  افزوده خدمات توزیعی برحسب زیرگروه  ها؛ 1370-96

طبــق اطالعــات بــه دســت آمــده متوســط رشــد ســاالنه ارزش  افــزوده در هــر دو زیربخــش پــس از ســال 1390 

کــه ســهم خدمــات توزیعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی از 19.1 بــه  کاهنــده بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت  به شــدت 

20.9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. معنــای دیگــر ایــن امــر، افزایــش فشــار خدمــات توزیعــی و فشــار هزینه  هــای مربوطــه 

ــر ســایر بخش  هاســت. در ایــن ارتبــاط مقایســه آمــار رشــد ارزش  افــزوده و رشــد قیمــت مبیــن شــکاف عمیــق میــان  ب

ایــن دو متغیــر اســت. 

ماخذ: محاسبات پژوهش با استناد به داده  های مرکز آمار ایران 

نمودار 1-3. متوسط رشد ارزش  افزوده در برابر تورم قیمت خدمات توزیعی برحسب زیرگروه  ها طی دوره 1390-96
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ــا 3.3 درصــد بــوده اســت؛ حــال آنکــه  ــر ب طبــق نمــودار، رشــد ارزش  افــزوده خدمــات حمل  ونقــل و انبــارداری براب

رشــد قیمــت آن برابــر بــا 14.1 درصــد بــوده اســت. آمــار فــوق در خصــوص بخــش عمده  فروشــی، خرده  فروشــی، تعمیــر 

کاالهــا برابــر بــا 0.2 درصــد بــوده اســت؛ حــال آنکــه رشــد قیمــت ایــن بخــش برابــر بــا 16.9 درصــد بــوده  وســایل نقلیــه و 

اســت. بدیهــی اســت تاثیــر ناشــی از ایــن شــکاف )رشــد ارزش  افــزوده و قیمــت خدمــات توزیعــی( بــر هزینــه تمــام شــده 

تولیــدات مربــوط بــه بخش  هــای متقاضــی خدمــات توزیــع و نهایتــا مصرف  کننــدگان وارد می  شــود. 

ب. ســهم از اشــتغال. در ایــران بنابــر آخریــن آمــار منتشــره توســط مرکــز آمــار ایــران بــرای ســال 1396، مجموعــا 

کاال و 2.4 میلیــون نفــر  3.7 میلیــون نفــر در زیربخــش عمده  فروشــی، خرده  فروشــی و تعمیــر وســایل نقلیــه و 

ــع از  ــای توزی ــهم زیربخش  ه ــدول 1-1 س ــتند. در ج ــاغل هس ــات ش ــارداری و ارتباط ــل، انب ــش حمل  ونق در زیربخ

کشــور ارائــه شــده اســت.  کل در  اشــتغال 

کشور طی دوره 1384-96 کل در  جدول 1-1. سهم زیربخش  های توزیع از اشتغال 

13841390139113921393139413951396گروه شاغلین

کل شاغلین عمده فروشی، 
خرده فروشی، تعمیر وسایل 

کاال نقلیه و 
29588123119241296210730175673117044327973735199763702856

کشور( کل  15.8%15.6%14.9%14.6%14.1%14.4%15.5%14.4%)سهم از شاغلین 

کل شاغلین حمل ونقل و 
18172762078634213201521983492237932239088724134582439597انبارداری و ارتباطات

کشور( کل  10.4%10.7%10.9%10.5%10.3%10.3%10.1%8.8%)سهم از شاغلین 

کشور 2061857920510025206282252134617921304302219720842258805223378613کل شاغلین 
ماخذ: مرکز آمار ایران 

کشــور بــر بخــش توزیــع به  صــورت عمده  فروشــی، خرده فروشــی تعمیــر وســایل  طبــق جــدول، اتــکای اشــتغال در 

کاال و همچنیــن حمل  ونقــل و انبــارداری و ارتباطــات در حــال افزایــش اســت. ایــن رقــم در ســال 1384 برابــر  نقلیــه و 

کــه بخــش  کــه در ســال 1396 بــه 26.2 درصــد رســیده اســت. ایــن امــر بــه ایــن معناســت  بــا 23.2 درصــد بــوده اســت 

توزیــع از ظرفیــت باالیــی در تأمیــن اهــداف اجتماعــی )اشــتغال زایی( برخــوردار اســت و در صــورت مواجهــه بــا چالــش، 

به ســرعت نمــود آن در رابطــه بــا نیــروی انســانی شــاغل ظاهــر می گــردد. 



تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران6

کــه بخــش  کــه اهمیــت ایــن مســأله را افزایــش می  دهــد ترکیــب شــاغلین ایــن دو زیربخــش اســت  موضــوع دیگــر 

کارکنــان واحدهــای مســتقل )خویش  فرمــا( تشــکیل می  دهــد. ایــن مســاله در نمــودار 1-4 ترســیم شــده  عمــده آن را 

اســت.

 

 

حال آًکِ رضذ لیوت آى بزابز با  درصذ بَدُ است؛ 3.3ًٍمل ٍ اًبارداری بزابز با   افشٍدُ خذهات حول  طبك ًوَدار، رضذ ارسش
درصذ  2.0فزٍضی، تعویز ٍسایل ًملیِ ٍ کاالّا بزابز با   فزٍضی، خزدُ  درصذ بَدُ است. آهار فَق در خصَظ بخص عوذُ 1..1

رضذ )ضکاف تاثیز ًاضی اس ایي  بذیْی استدرصذ بَدُ است.  1..1بَدُ است؛ حال آًکِ رضذ لیوت ایي بخص بزابز با 
ّای هتماضی خذهات تَسیع ٍ ًْایتا   بز ّشیٌِ توام ضذُ تَلیذات هزبَط بِ بخص (دُ ٍ لیوت خذهات تَسیعیافشٍ  ارسش

  ضَد.  کٌٌذگاى ٍارد هی  هصزف
هیلیَى ًفز در  3.3، هجوَعا .131در ایزاى بٌابز آخزیي آهار هٌتطزُ تَسط هزکش آهار ایزاى بزای سال  سهم از اشتغال.ب. 

ًٍمل، اًبارداری ٍ   هیلیَى ًفز در سیزبخص حول ..0فزٍضی ٍ تعویز ٍسایل ًملیِ ٍ کاال ٍ   خزدُ فزٍضی،  سیزبخص عوذُ
  ّای تَسیع اس اضتغال کل در کطَر ارائِ ضذُ است.  سْن سیزبخص 1-0در جذٍل  ارتباطات ضاغل ّستٌذ.

 .133-.1ّای تَسیع اس اضتغال کل در کطَر طی دٍرُ   . سْن سیزبخص1-0جذٍل 
 4841 4841 4841 4848 4841 4844 4841 4831 شاغلینگروه 

وسایل نقلیه  فروشی، تعمیر فروشی، خرده کل شاغلین عمده
 8211311 8144421 8124282 8442111 8142112 1411412 8444114 1413341 کاالو 

 %41.3 %41.1 %41.4 %41.1 %41.4 %41.1 %41.1 %41.1 )سهم از شاغلین کل کشور(
 1184142 1148113 1841332 1182481 1443814 1481141 1123181 4342121 ونقل و انبارداری و ارتباطات ملکل شاغلین ح

 %41.1 %41.2 %41.4 %41.1 %41.8 %41.8 %41.4 %3.3 )سهم از شاغلین کل کشور(
 18823148 11133111 14421131 14811811 14811424 11113111 11141111 11143124 کل شاغلین کشور

 هاخذ: هزکش آهار ایزاى   

 
فزٍضی تعویز ٍسایل ًملیِ ٍ کاال ٍ ّوچٌیي  فزٍضی، خزدُ  صَرت عوذُ  طبك جذٍل، اتکای اضتغال در کطَر بز بخص تَسیع بِ

درصذ بَدُ است کِ در سال  03.0بزابز با  .133ًٍمل ٍ اًبارداری ٍ ارتباطات در حال افشایص است. ایي رلن در سال   حول
بخص تَسیع اس ظزفیت باالیی در تأهیي اّذاف اجتواعی درصذ رسیذُ است. ایي اهز بِ ایي هعٌاست کِ  0..0بِ  .131

 گزدد.  سزعت ًوَد آى در رابطِ با ًیزٍی اًساًی ضاغل ظاّز هی سایی( بزخَردار است ٍ در صَرت هَاجِْ با چالص، بِ )اضتغال
تزکیب ضاغلیي ایي دٍ سیزبخص است کِ بخص عوذُ آى را کارکٌاى دّذ   هَضَع دیگز کِ اّویت ایي هسألِ را افشایص هی

 تزسین ضذُ است. .-0ایي هسالِ در ًوَدار  دّذ.  فزها( تطکیل هی  ٍاحذّای هستمل )خَیص
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فزٍضی ٍ تعویز   فزٍضی، خزدُ  درصذ ضاغالى سیزبخص عوذُ 73بالغ بز  1312-.1طَر هتَسط طی دٍرُ   بِ ،ًوَدارطبك 
ًٍمل ٍ اًبارداری را ٍاحذّای هستمل خصَصی تطکیل   درصذ اس ضاغالى سیزبخص حول 2.ٍسایل ًملیِ ٍ ّوچٌیي بیص اس 

فزهاست کِ عوذتاً در همیاس کَچک فعالیت   ٍاحذّای خَیصهعٌای تعذاد سیاد   سْن باالی تعذاد ایي ضاغلیي، بِدّذ.   هی

  
 تعمیر وسایل نقلیه و کاالفروشی، فروشی، خردهالف. عمده ونقل و انبارداری حملب. 

ماخذ: مرکز آمار ایران 

نمودار 1-4. ترکیب شاغلین بخش توزیع برحسب زیربخش  های اصلی، سال 1396

عمده  فروشــی،  زیربخــش  شــاغالن  درصــد   57 بــر  بالــغ   1390-96 دوره  طــی  متوســط  به  طــور  نمــودار،  طبــق 

خرده  فروشــی و تعمیــر وســایل نقلیــه و همچنیــن بیــش از 60 درصــد از شــاغالن زیربخــش حمل  ونقــل و انبــارداری را 

واحدهــای مســتقل خصوصــی تشــکیل می  دهــد. ســهم بــاالی تعــداد ایــن شــاغلین، به  معنــای تعــداد زیــاد واحدهــای 

کوچــک فعالیــت می  کننــد و ســازماندهی بخــش توزیــع را نیــز بــا هزینــه باالتــری  کــه عمدتــًا در مقیــاس  خویش  فرماســت 

مواجــه می  ســازند. مجمــوع مــوارد برشــمرده اهمیــت بازاندیشــی در برنامه هــای سیاســتی در بخــش توزیــع مشــتمل 

ــر  ــی آن ب ــرات اجتماع ــه اث ــت ب ــا عنای ــنتی را ب ــش س ــازماندهی بخ ــا س ــدرن   و ی ــاختارهای م ــعه س ــای توس ــر برنامه  ه ب

شــاغلین ایــن بخــش، بیــش از پیــش نمایــان می ســازد.

ج. بهــره  وری بخــش توزیــع. نتایــج آخریــن محاســبات ســازمان ملــی بهره  وری ایران نشــان می  دهد شــاخص بهره  وری 

کار در هــر دو زیربخــش توزیعــی، بــا رشــد منفــی مواجــه بــوده اســت. به  عبارتــی، بهــره  وری واحدهــای  نیــروی 

ــوده  کاهــش 19.7واحــدی طــی دوره 96-1390مواجــه ب ــا  ــر وســایل نقلیــه ب عمده  فروشــی، خرده  فروشــی و تعمی

کل دوره در ســطح 90.2 قــرار می دهــد )نمــودار 5-1(:  کــه متوســط آن را بــرای  اســت 
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میکىىذمی باالتزیمًاجٍ َشیىٍ با ویش ساسماوذَیبخشتًسیعرا اَمیتباساوذیشیدر.ساسوذي بزشمزدٌ مًارد مجمًع
سىتیراباعىایتبٍيیاساسماوذَیبخشَایتًسعٍساختارَایمذرنَایسیاستیدربخشتًسیعمشتملبزبزوامٍبزوامٍ

ساسد.اثزاتاجتماعیآنبزشاغلیهایهبخش،بیشاسپیشومایانمی

يریویرزيیکراردرَرزديدَذشاخصبُرزٌيریایزانوشانمیمحاسباتساسمانملیبُزٌوتایجآخزیه.وری بخش توسیع  ج. بهزه
فزيشریيتعمیرزيسرایلوهلیرٍبرافزيشی،خزدٌيریياحذَایعمذٌبُزٌعبارتی،سیزبخشتًسیعی،بارشذمىفیمًاجٍبًدٌاست.بٍ

(:5-9ومًداردَذ)قزارمی1.9.مًاجٍبًدٌاستکٍمتًسطآنرابزایکلديرٌدرسطح79.1-9.ياحذیطیدير1ٌ..7کاَش














يریایزانساسمانملیبُزٌماخذ:

يریماخذ:ساسمانملیبُزٌ
 0961-69های توزیع در دوره   وری زیربخش  . رونذ تغییرات بهره5-2ودار نم


درگیزد.قزارمی9.9.دَذيمتًسطديرٌبزابزبامیتزیراوشانيوهلياوبارداریعملکزدمىاسبایهرقمدررابطٍباحمل

فزيشیفزيشی،خزدٌعمذٌ»درَزديسیزبخشيریویزيیکاردربخشتًسیع،تزکیبگزيٌشاغلیهدالیلکاَشبُزٌتحلیل
.(9-9)ومًداردَذدستمیاطالعاتمفیذیبٍ«يوهلياوبارداریحمل»يَمچىیه«يتعمیزيسایلوهلیٍ

 

 

 

 

 


ماخذ:مزکشآمارایزان
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 ب. عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه ونقل و انبارداری الف. حمل

ماخذ: سازمان ملی بهره  وری 

نمودار 1-5. روند تغییرات بهره  وری زیربخش  های توزیع در دوره 1390-96

ــا  ــر ب ــط دوره براب ــد و متوس ــان  می ده ــب تری را نش ــرد مناس ــارداری عملک ــل و انب ــا حمل  ونق ــه ب ــم در رابط ــن رق ای

گــروه شــاغلین در هــر دو  کار در بخــش توزیــع، ترکیــب  کاهــش بهــره  وری نیــروی  96.4 قــرار می گیــرد. در تحلیــل دالیــل 

ــارداری« اطالعــات  ــل و انب ــن »حمل  ونق ــه« و همچنی ــایل نقلی ــر وس ــی و تعمی ــش »عمده  فروشــی، خرده  فروش زیربخ

مفیــدی به  دســت می  دهــد )نمــودار 6-1(. 

میکىىذمی باالتزیمًاجٍ َشیىٍ با ویش ساسماوذَیبخشتًسیعرا اَمیتباساوذیشیدر.ساسوذي بزشمزدٌ مًارد مجمًع
سىتیراباعىایتبٍيیاساسماوذَیبخشَایتًسعٍساختارَایمذرنَایسیاستیدربخشتًسیعمشتملبزبزوامٍبزوامٍ

ساسد.اثزاتاجتماعیآنبزشاغلیهایهبخش،بیشاسپیشومایانمی

يریویرزيیکراردرَرزديدَذشاخصبُرزٌيریایزانوشانمیمحاسباتساسمانملیبُزٌوتایجآخزیه.وری بخش توسیع  ج. بهزه
فزيشریيتعمیرزيسرایلوهلیرٍبرافزيشی،خزدٌيریياحذَایعمذٌبُزٌعبارتی،سیزبخشتًسیعی،بارشذمىفیمًاجٍبًدٌاست.بٍ

(:5-9ومًداردَذ)قزارمی1.9.مًاجٍبًدٌاستکٍمتًسطآنرابزایکلديرٌدرسطح79.1-9.ياحذیطیدير1ٌ..7کاَش














يریایزانساسمانملیبُزٌماخذ:

يریماخذ:ساسمانملیبُزٌ
 0961-69های توزیع در دوره   وری زیربخش  . رونذ تغییرات بهره5-2ودار نم


درگیزد.قزارمی9.9.دَذيمتًسطديرٌبزابزبامیتزیراوشانيوهلياوبارداریعملکزدمىاسبایهرقمدررابطٍباحمل

فزيشیفزيشی،خزدٌعمذٌ»درَزديسیزبخشيریویزيیکاردربخشتًسیع،تزکیبگزيٌشاغلیهدالیلکاَشبُزٌتحلیل
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 ب. عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه ونقل و انبارداری الف. حمل

ماخذ: مرکز آمار ایران 

گروه  های منتخب شغلی، 1396 نمودار 1-6. ترکیب نیروی شاغل در زیربخش  های توزیعی برحسب 
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طبــق نمــودار، بالــغ بــر 73 درصــد از شــاغلین زیربخــش »عمده  فروشــی، خرده  فروشــی و تعمیــر وســایل نقلیــه« را 

کمتــر از 7.5 درصــد مربــوط بــه متخصصــان و تکنسین  هاســت  کارگــران ســاده تشــکیل می  دهــد و  کارکنــان خدماتــی و 

کــه در زمــره ســرمایه انســانی در ایــن صنعــت محســوب می  شــود. در زیربخــش حمل  ونقــل و انبــارداری نیــز به  ماننــد 

کل شــاغلین ایــن زیربخــش  کمتــر از 6 درصــد  زیربخــش دیگــر توزیــع، ســهم متخصصــان و تکنســین  ها بســیار پائیــن و 

کــه خــود می  توانــد بــر ســطح پائیــن بهــره  وری در آن تأثیرگــذار باشــد.  اســت 

کار مؤثــر باشــد، اجــرای برنامه  هــای ســازماندهی جمعــی و آمــوزش  کــه می  توانــد بــر بهــره  وری نیــروی  عامــل دیگــر 

کــه بــه طــور متوســط بالــغ بــر 59 درصــد و 56 درصــد از شــاغلین زیربخش  هــای  کار اســت، بــا این حــال، از آنجــا  نیــروی 

کارکنــان  ــه ترتیــب »عمده  فروشــی، خرده  فروشــی وتعمیــر وســایل نقلیــه« و همچنیــن »حمل  ونقــل و انبــارداری« را  ب

زمینــه  واحدهــا  ایــن  در  انســانی  ســرمایه  توســعه  و  آمــوزش  موضــوع  می  دهنــد،  تشــکیل  )خویش  فرمــا(  مســتقل 

کــه  کــه ســهم شــاغلین مذکــور در طــول زمــان در حــال افزایــش می  باشــد  محــدودی می  یابــد. مشــکل دیگــر آن اســت 

خــود عاملــی در راســتای تشــدید مشــکل اســت.

1-1-2. ساختار توزیع برحسب سازمان  یافتگی واحدهای توزیعی 
بزرگ/زنجیــره  ای(  طــی  به  صــورت  فعــال  و  دارای مجــوز  )واحدهــای  کامــال ســازمان  یافته  بخــش  ایــران ســهم  در 

گذشــته بــا افزایشــی از حــدود 6 درصــد در  ســال  های اخیــر بــا افزایــش قابــل توجــه همــراه بــوده اســت و طــی یــک دهــه 

ــه 15.3 درصــد در ســال 1398 رســیده اســت. در نمــودار 1-7 بررســی مقایســه  ای ایــن ســهم در  ســال 1390 درصــد ب

کشــورهای منتخــب ارائــه شــده اســت. ایــران و 

Report Euromonitor’s International :ماخذ

کشورهای منتخب  کامال سازمان یافته در ایران و  نمودار 1-7. بررسی مقایسه ای سهم بخش توزیعی 
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کشــور، حــدود 33 درصــد از فـــــعاالن توزیعــی  کامــال ســازمان  یافته توزیعــی در  در برابــر ســهم 15.3 درصــدی بخــش 

به  صــورت غیرســازمان  یافته )بــدون مجــوز( بــوده و مابقــی )51.7 درصــد ( به  صــورت نیمه  ســازمان  یافته )دارای مجــوز 

کوچــک و غیرزنجیــره  ای( هســتند.  ولــی 

1-1-3. ساختار توزیع برحسب انواع بازیگران
به  لحــاظ انــواع بازیگــران فعــال در حــوزه توزیعــی، در حــال حاضــر نســبت واحدهــای عمده  فروشــی بــه خرده  فروشــی 

کــه بــه نســبت رقــم متوســط جهانــی )یــک بــه پنــج(،  بســیار بیشــتر می  باشــد. یکــی از دالیــل  تقریبــا یــک بــه ســه اســت 

کوچکتــر واحدهــای عمده  فروشــی داخــل در مقایســه بــا تجربیــات جهانــی اســت.  ایــن مســاله تعــداد بیشــتر و مقیــاس 

در جــدول 1-2، ســاختار بخــش توزیــع ایــران برحســب بازیگــران فعــال در ایــن حــوزه، ارائــه شــده اســت. 

کشور: سال های 1388 و 1396  کاال در  جدول 1-2. سهم عوامل مختلف توزیعی از بخش بازرگانی داخلی 

سال

       زیرگروه

13881396

ارزشتعداد
کاال  فروش 

ارزش 
ارزشتعدادشاغالنافزوده

کاال فروش 
ارزش 
شاغالنافزوده

کل 
عمده  فروشی

0,09 0,19 0,20 0.06واحدهای عمده فروشی
0.080.190.210.15

کاال 0,02 0,07 0,07 0.00شرکت های پخش 

کل خرده 
فروشی

0,67 0,53 0,51 0.75خرده فروشی

0.720.720.660.66 0,00 0,04 0,04 0.00تعاونی های مصرف

0,01 0,01 0,01 0.00فروشگاه های زنجیره ای

سایر

فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و 
0,18 0.170,120,12موتورسیلکت

0.200.090.130.19
سایر مشتمل بر شرکت های واردات و 

0,01 0,06 0,05 0.00صادرات

کل 1,00 1,00 1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,00جمع 

مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه  های بازرگانی و خدمات 

طبق جدول موارد زیر قابل دریافت است: 

در ســال 1388 فــروش در بخــش عمده  فروشــی ســهمی معــادل 27 درصــد از بازرگانــی داخلــی را بــه خــود 	 

ــه  ــوده و ب ــه ب ــدی مواج ــد درص ــش 8 واح کاه ــا  ــال ب ــت س ــرف هش ــهم ظ ــن س ــت. ای ــی  داده اس ــاص م اختص

گرفتــه اســت. ایــن رونــد  رقــم 19 درصــد رســیده و تقریبــا در حــدود متوســط جهانــی )حــدود 20 درصــد( قــرار 
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کاهشــی بــرای ارزش فــروش و تعمیــر وســایل نقلیــه موتــوری و موتــور ســیکلت نیــز مشــاهده می شــود و ســهم 

کاهــش ارزش فــروش دو بخــش  کاهــش یافتــه اســت.  ارزش فــروش ایــن بخــش نیــز از 12 درصــد بــه 9 درصــد 

کاهــش عمومــی ســطح درآمدهــای  کارگاه  هــای آن  هــا، نشــان  دهنده  یــاد شــده در مقابــل افزایــش ســهم تعــداد 

کاهــش ســهم فــروش بخــش عمده  فروشــی، ســهم تعــداد  کل فــروش بازرگانــی اســت. بــا وجــود  ایــن بخــش از 

شــاغالن ایــن بخــش بــا افزایــش مواجــه شــده و از 11 درصــد بــه 15 درصــد رســیده اســت. 

بــه لحــاظ تحــوالت ســاختار بخــش خرده  فروشــی بایــد عنــوان داشــت ارزش فــروش بخــش خرده  فروشــی 	 

کــه بــا  افزایــش قابــل توجهــی داشــته و از رقــم 56 درصــد بــه 72 رســیده اســت )افزایــش 28 واحــد درصــدی( 

کارگاه هــای ایــن بخــش نشــان  دهنده افزایــش نقــش واحدهــای خرده فروشــی  کاهــش ســهم تعــداد  توجــه بــه 

ســهم  در  توجهــی  قابــل  کاهــش  مقابــل،  در  اســت.  بــوده  کشــور  بازرگانــی  خدمــات  در  بزرگ  مقیــاس 

کــه  خ داده اســت. ایــن واحدهــا  خرده فروشــی های مســتقل، از ارزش افــزوده و اشــتغال در دوره 96-1384 ر

کســب، عمدتــًا به صــورت مســتقل اداره می  شــوند، تشــکیل  دهنده یــک  حتــی بــا وجــود برخــورداری از مجــوز 

کشــور هســتند. واحدهــای مذکــور به واســطه فعالیــت در مقیــاس  ســاختار نیمه  ســازمان  یافته توزیعــی در 

کوچــک از ظرفیــت محــدودی بــرای توســعه منابــع انســانی و ارتقــای بهــره  وری از ایــن مجــرا برخــوردار هســتند. 

کوچک مقیــاس )صنفــی(  کــه تعــداد واحدهــای توزیعــی  خ داده اســت  کاهــش ســهم از فــروش در حالــی ر ایــن 

در دوره مــورد بررســی رونــد افزایشــی داشــته و از 635 هــزار واحــد بــه بیــش از 1.46 میلیــون واحــد افزایــش 

یافتــه اســت. 

کوچکــی در ســهم تعــدادی بنگاه  هــا مشــاهده می شــود، امــا در 	  در بخــش عمده فروشــی هرچنــد تغییــرات 

خ نــداده اســت. تنهــا  کل تعــداد واحدهــای توزیعــی، تحــول ســاختاری قابــل توجهــی ر کل به لحــاظ ســهم از 

کمتــر  کــه افزایشــی  کوچــک مقیــاس اســتانی بــوده اســت  تحــول مربــوط بــه ظهــور تعــداد زیــادی شــرکت پخــش 

ــه وجــود آورده اســت.1  ــی را ب ــه توزیعــی از مجموعــه واحدهــای بازرگان از 1 واحــد درصــد در ســهم  بری ایــن الی

کــه از ایــن تعــداد  به طــور دقیق  تــر تعــداد شــرکت های پخــش در دوره مــورد بررســی حــدود 10 برابــر شــده اســت 

کارایــی هزینــه  ای پائینــی  کــه  کوچک  مقیــاس اســتانی به شــمار مــی  رود  بیــش از 82 درصــد شــرکت های پخــش 

دارنــد2 )جــدول 3-1(. 

1. شــرکت های پخــش مهم تریــن بازیگــر مــدرن شــبکه عمده فروشــی در کشــور هســتند کــه در بــازار مــواد غذایــی، آرایشــی- بهداشــتی در سیســتم اقتصــادی کشــور نقــش پررنگــی 
دارنــد. در حــال حاضــر اقــام جدیــدی نظیــر کــود شــیمیایی، روانکارهــا )روغــن اتومبیــل(، لــوازم تحریــر و تجهیــزات تبلیغاتــی نظیــر ســی دی نیــز جــزء شــرکت های فعــال در انجمــن 

صنعــت پخــش می باشــند.
2. در حــال حاضــر بخشــی از شــرکت  های پخــش اســتانی بــدون مجــوز فعالیــت می  کننــد. بی شــک فعالیــت ایــن واحدهــا در شــبکه توزیــع عــاوه بــر کاهــش شــفافیت در شــبکه 

توزیــع کاال، منجــر بــه افــت اســتانداردهای توزیعــی در شــبکه پخــش کاالیــی می  گــردد.
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کل واحدهای پخش طی سال  های 1387 و 1397 کاال از  جدول 1-3. سهم شرکت های پخش 

نوع شرکت پخش
13871397

سهم از تعدادتعداد سهم از تعداد تعداد 

سراسری
15%18.9

10914.2 %

% 283.65منطقه ای

% 8163082.1%64استانی

کل 100%100767%79جمع 

مأخذ: آمارهای سال 1387: وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ آمارهای سال 1397: انجمن ملی صنعت پخش ایران

کمتــر از 15 درصــد برخوردارنــد، امــا برحســب  گرچــه به لحــاظ تعــدادی، از ســهم  در مقابــل، شــرکت های سراســری ا

ســهم از ارزش فــروش در مجموعــه پخــش، به  عنــوان عوامــل توزیعــی تأثیرگــذار به  شــمار می  رونــد. بســیاری از ایــن 

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــای صنعت ــه مجتمع  ه ــته ب شــرکت ها وابس

ج و نقش بازیگران مختلف توزیعی گروه مخار 1-1-4. ساختار توزیع برحسب تقابل 
ج مصرف  کننــدگان برحســب خواروبــار و غیرخواربــار نیــز از منظــر سیاســت گذاری حائــز اهمیــت  گــروه مخــار کــه  از آنجا

گــروه واحــد برشــمرده، نیــز  می  باشــد، بــه منظــور ارائــه اطالعــات دقیق  تــر، به  لحــاظ اجــزای زیرمجموعــه هــر یــک از ســه 

مــوارد به  صــورت جــدول 1-4 قــرار دارد. 

ج: خواروبار و سایر خریدها )1398( گروه   مخار جدول 1-4. سهم اجزای مختلف خرده  فروشی از ارزش فروش برحسب 

درصد

کل فروش خرده  فروشی 160- سهم خواروبارفروشی از 

کامال سازمان  یافته از فروش خواروبارفروشی 18.3-1- سهم واحدهای 

14.2-1-1- فروشگاه  های بزرگ و زنجیره ای

کوچک و زنجیره ای 24.13-1-1- فروشگاه  های 

291.7-1. سهم سایر واحدها از فروش خواروبارفروشی

169.5-1-2- واحدهای صنفی سنتی

219.8-1-2- اغذیه  فروشی  ها

310.7-1-2- سایر واحدهای توزیعی

کل فروش خرده  فروشی کامال سازمان  یافته و سایر( از  240- سهم واحدهای غیرخواروبارفروشی )اعم از 

کل تعداد واحدهای خرده  فروشی کامال سازمان  یافته و سایر( از  333- سهم واحدهای خواروبارفروشی )اعم از 
Euromonitor International, Iran’s Annual Reports ماخذ: برآوردهای پژوهش با استناد به 
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 طبق جدول، مشخص می  شود: 

گرفتــه در بخــش خرده  فروشــی )به  طــور متوســط 58 درصــد( مربــوط بــه 	  ج صــورت  بیــش از نیمــی از مخــار

کــه در خصــوص آن لــزوم توجــه بــه مالحظــات  حــوزه خواروبــار یــا به عبارتــی »کاالهــای تندمصــرف« می  باشــد 

کــه عمــده مداخــالت  کاالهــای مصرفــی اســت  تنظیــم بــازاری بســیار پررنــگ اســت و بخــش دیگــر مربــوط بــه 

ــازار مــواد اولیــه« صــورت می  گیــرد. ــت در خصــوص آنهــا در »ب تنظیمــی دول

کشــور از طریــق واحدهــای صنفــی ســنتی مســتقل 	  بخــش بزرگــی بالــغ بــر 71 درصــد از توزیــع خواروبارفروشــی در 

گــر دارای  گــروه از عوامــل توزیعــی یــا بــدون مجــوز )غیرســازمان  یافته( هســتند، یــا ا به  انجــام می  رســد. ایــن 

ــذا بهره  منــدی از ظرفیــت  مجــوز هســتند به  صــورت غیرزنجیــره  ای )نیمه  ســازمان  یافته( فعالیــت می  کننــد و ل

آنهــا در انجــام اقدامــات هماهنــگ مدیریــت بــازار بــه ســادگی میســور نیســت. 

کشــور، تنهــا 4.13 درصــد مربــوط بــه واحدهــای 	  کل واحدهــای فعــال در حــوزه خرده  فروشــی  از مجمــوع 

کوچــک و متوســط زنجیــره  ای اســت. افزایــش ســهم ایــن واحدهــا از چنــد منظــر مهــم می  باشــد: 

کوچــک زنجیــره  ای )تحــت فرانچایــز( به  عنــوان  کشــورها همچــون هندوســتان از ظرفیــت واحدهــای  1- در برخــی 

کاالهــای اساســی اســتفاده می  شــود.  مجــرای مهــم توزیــع 

کاالهــا« از منظــر  2- به  واســطه ماهیــت زنجیــره  ای ایــن واحدهــا، اســتفاده از ظرفیــت آنهــا در »ثبات  بخشــی بــه بــازار 

کاالهــای عرضه شــده بســیار باالســت.  کاالهــا( و ارتقــای اســتاندارد  همگنــی قیمتــی )ممانعــت از تشــتت قیمــت 

بــه  نظام  بخشــی  به  منظــور  آلمــان(،  و  ترکیــه  مالــزی،  )همچــون  جهانــی  موفــق  تجربیــات  از  بســیاری  در   -3

واحدهــای توزیعــی و افزایــش شــفافیت در شــبکه توزیــع، همچنیــن حرکــت از بخــش ســنتی بــه مــدرن، از 

اســت. شــده  اســتفاده  زنجیــره ای  و  کوچــک  فروشــگاه  های  توســعه 

ــازار »زنجیره هــای خرده فروشــی«، برخــورداری از چارچــوب  یکــی از مهمتریــن الزامــات در ســاماندهی و توســعه ب

کــه نــه تنهــا راهنمــای عمــل فرانچایزرها و واحدهــای تحت فرانچایز باشــد، بلکه از بــروز رویه های  قانونــی مــدون اســت 

کشــورها همچــون  گــروه بازیگــر اقتصــادی نیــز ممانعــت به  عمــل آورد. در ارتبــاط، برخــی  غیرمنصفانــه میــان ایــن دو 

ــرض در  ــای پیش ف ــر از چارچوب ه ــورهای دیگ کش ــی  ــت، برخ ــز اس ــاص فرانچای ــون خ ــی دارای قان ــره جنوب ک ــن و  چی

ســازمان های بین المللــی بهــره  می گیرنــد. به طــور نمونــه ترکیــه مبنــای عمــل خــود را بــه چارچوب هــای راهنمــا در 

گرفتــه اســت و تاســی بــه آن را الــزام آور ســاخته اســت.  اتحادیــه قــرار داده اســت و مالــزی نیــز از چارچــوب یونیــدوا1 مبنــا 

کشــور ایــران، بــا توجــه بــه تدویــن »پیش  نویــس الیحــه فرانچایــز« در وزارت صنعـــت، معــدن و تجــارت )1398(  در 

1. UNIDROIT



13 تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران

گســترش ســهم  ج چنــد مــاده مرتبــط در الیحــه تجــارت، انتظــار مــی  رود زمینــه مناســب  تری بــرای  و همچنیــن در

کوچــک و زنجیــره  ای به  وجــود آیــد، بــه شــرط آنکــه فرآینــد تصویــب و ابــالغ ایــن چارچوب هــای  خرده  فروشــی  های 

گیــرد.  کار قــرار  قانونــی بــا جدیــت و فوریــت در دســتور 

1-1-5. ساختار توزیع برحسب سهم بخش فروشگاهی
بخــش توزیــع ایــران تحــت تســلط بخــش فروشــگاهی اســت و در آن بیــش از 99 درصــد مبــادالت به  صــورت فیزیکــی 

به ویــژه  اخیــر خرده فروشــی غیرفروشــگاهی،  این حــال، در ســال های  بــا  انجــام می  شــود.  از طریــق فروشــگاهی  و 

ــت. ــد اس ــال رش ــتابنده ای در ح خ ش ــر ــا ن ــتقیم، ب ــروش مس ــی و ف ــی اینترنت خرده  فروش

اس هٌظز ّوگٌی « تخطی تِ تاسار کاالّا  ثثات»ای ایي ٍاحذّا، استفادُ اس ظزفیت آًْا در   ٍاسطِ هاّیت سًجیزُ  تِ -2
 قیوتی )هواًؼت اس تطتت قیوت کاالّا( ٍ ارتقای استاًذارد کاالّای ػزضِ ضذُ تسیار تاالست. 

تخطی تِ ٍاحذّای تَسیؼی ٍ   هٌظَر ًظام  در تسیاری اس تجزتیات هَفق جْاًی )ّوچَى هالشی، تزکیِ ٍ آلواى(، تِ -3
ّای کَچک ٍ   تَسیغ، ّوچٌیي حزکت اس تخص سٌتی تِ هذرى، اس تَسؼِ فزٍضگاُ افشایص ضفافیت در ضثکِ

 ای استفادُ ضذُ است. سًجیزُ
، تزخَرداری اس چارچَب قاًًَی هذٍى است «فزٍضی ّای خزدُ سًجیزُ»یکی اس هْوتزیي الشاهات در ساهاًذّی ٍ تَسؼِ تاسار 

ّای غیزهٌصفاًِ هیاى ایي دٍ گزٍُ  فزاًچایش تاضذ، تلکِ اس تزٍس رٍیِکِ ًِ تٌْا راٌّوای ػول فزاًچایشرّا ٍ ٍاحذّای تحت 
ػول آٍرد. در ارتثاط، تزخی کطَرّا ّوچَى چیي ٍ کزُ جٌَتی دارای قاًَى خاظ فزاًچایش   تاسیگز اقتصادی ًیش هواًؼت تِ

طَر ًوًَِ تزکیِ هثٌای  زًذ. تِگی هی  الوللی تْزُ ّای تیي فزض در ساسهاى ّای پیص است، تزخی کطَرّای دیگز اس چارچَب
هثٌا گزفتِ است ٍ تاسی تِ آى  3ّای راٌّوا در اتحادیِ قزار دادُ است ٍ هالشی ًیش اس چارچَب یًَیذٍا ػول خَد را تِ چارچَب

ت در ٍسارت صٌؼـت، هؼذى ٍ تجار« ًَیس الیحِ فزاًچایش  پیص»تا تَجِ تِ تذٍیي آٍر ساختِ است. در کطَر ایزاى،  را الشام
تزی تزای گستزش سْن   رٍد سهیٌِ هٌاسة  ( ٍ ّوچٌیي درج چٌذ هادُ هزتثط در الیحِ تجارت، اًتظار هی8331)

ّای قاًًَی تا جذیت ٍ  ٍجَد آیذ، تِ ضزط آًکِ فزآیٌذ تصَیة ٍ اتالؽ ایي چارچَب  ای تِ  ّای کَچک ٍ سًجیزُ  فزٍضی  خزدُ
  .فَریت در دستَر کار قزار گیزد

 
 تار توزیع برحسب سهم بخص فروضگاهی. ساخ5-1-2

صَرت فیشیکی ٍ اس طزیق   درصذ هثادالت تِ 33تخص تَسیغ ایزاى تحت تسلط تخص فزٍضگاّی است ٍ در آى تیص اس 
ٍ فزٍش  یٌتزًتیا یفزٍض  خزدُ ژُیٍ ، تِیفزٍضگاّزیغ یفزٍض خزدُّای اخیز  حال، در سال تا ایي ضَد.  فزٍضگاّی اًجام هی

 رضذ است. ای در حال زخ ضتاتٌذُتا ً، نیهستق
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروضی غیرفروضگاهی )درصذ(  . سهم فروش آنالین از خرده8-2نمودار 

 44فزٍضی غیزفزٍضگاّی، رضذ فزٍش آًالیي است. ایي اهز هٌجز تِ افشایص سْن فزٍش آًالیي اس   تیطتزیي دلیل رضذ خزدُ
رٍد در آیٌذُ ًشدیک، سْن   اًتظار هی(. تا ایي تزتیة، 1-2ست )ًوَدار ضذُ ا 8334درصذ در سال  41تِ  8331درصذ در سال 

 5-2فزٍضی افشایص یاتذ. ایي هسألِ تا هزٍری تز آهار هٌذرج در جذٍل   ٍیژُ آًالیي( اس هجوَع خزدُ  فزٍش غیزفزٍضگاّی )تِ
 خَتی قاتل دریافت است.   تِ

                                                           
3. UNIDROIT 

  
1397 1390 

 هاخذ: هزکش تَسؼِ تجارت الکتزًٍیکی 
نمودار 1-8. سهم فروش آنالین از خرده  فروشی غیرفروشگاهی )درصد(

بیشــترین دلیــل رشــد خرده  فروشــی غیرفروشــگاهی، رشــد فــروش آنالیــن اســت. ایــن امــر منجــر بــه افزایــش ســهم 

ــا ایــن ترتیــب،  ــه 70 درصــد در ســال 1397 شــده اســت )نمــودار 1-8(. ب فــروش آنالیــن از 47 درصــد در ســال 1390 ب

انتظــار مــی  رود در آینــده نزدیــک، ســهم فــروش غیرفروشــگاهی )به  ویــژه آنالیــن( از مجمــوع خرده  فروشــی افزایــش 

ج در جــدول 1-5 به  خوبــی قابــل دریافــت اســت.  یابــد. ایــن مســأله بــا مــروری بــر آمــار منــدر

کسب  وکارهای مجازی )واحد: تعداد( کسب واحدهای بازاریابی شبکه  ای و  جدول 1-5. وضع موجود پروانه 

139513961397مجرای فروش غیرفروشگاهی 

222431بازاریابی شبکه ای

929-)رشد: درصد( 

85436954کسب وکار مجازی

412118-)رشد: درصد(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
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طبق جدول: 

کســب وکارهای مجــازی بــا رشــد بــه ترتیــب 412 و 118 درصــدی همــراه 	  طــی دو ســال 1396 و 1397 تعــداد 

بــوده اســت. شــایان ذکــر اســت در ایــن زمــان رقمــی بالــغ بــر 38 درصــد بــه تعــداد دارنــدگان »نمــاد الکترونیکــی« 

افــزوده شــد و تعــداد آن را از 11667 بــه 16274 عــدد در ســال 1397 رســاند.

تعداد بازاریابان شبکه  ای با رشد 50 درصدی طی دو سال منتهی به سال 1397 برخوردار بوده است.	 

به ویــژه  غیرفروشــگاهی،  خرده فروشــی های  در  رقابتــی  فضــای  کــه  اســت  آن  بــر  یورومونیتــورز  پیش بینــی 

کــرده و طــی 5 ســال آینــده ایــن رونــد ســرعت  خرده فروشــی اینترنتــی به دلیــل راحتــی و قیمــت مناســب جــذاب رشــد 

بیشــتری بخشــد. 

1-1-6. ساختار توزیع به  لحاظ جایگاه تجارت الکترونیکی 
بــا ســرعت در حــال رشــد و  الکترونیــک  گزارشــات مرکــز توســعه تجــارت  بــر اســاس  ایــران  الکترونیکــی در  تجــارت 

ســهم گیری از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. در ایــن ارتبــاط آمــار ســال 1397 مبیــن ســهم 10.4 درصــدی مبلــغ اســمی 

کل معامــالت تجــارت الکترونیکــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اســت؛ هــر چنــد ایــن مبلــغ برحســب ارقــام واقعــی، بســیار 

کوچــک و در ســطح 0.1 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی قــرار دارد. به لحــاظ درجــه نفــوذ نمــاد الکترونیــک در حــوزه 

گزارشــات منتشــر شــده توســط مرکــز  کــه مبیــن »درجــه ســازمان    یافتگی« ایــن واحدهاســت،  تجــارت الکترونیکــی 

ج در جــدول 1-6 اســت.  کــی از رشــد ســریع نمــاد الکترونیــک بــه ترتیــب منــدر توســعه تجــارت الکترونیکــی حا

کسب وکار الکترونیکی دارای اینماد در ایران طی دوره 1390-97  جدول 1-6. روند تغییرات واحدهای 

 13901391139213931394139513961397

کسب وکار الکترونیکی دارای اینماد 211631254542212282234623415349137تعداد واحدهای 

کسب وکار الکترونیکی دارای اینماد )درصد( 44%46%91%127%332%669%676%425%رشد واحدهای 

ماخذ: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

کشــور دارای نماد  طبق جدول در ســال 1397 معادل 49137 واحد از وبســایت های تجارت الکترونیکی فعال در 

کمتــر از ده ســال از زمــان اعطــای نمــاد الکترونیکــی  گرچــه ظــرف یــک دوره  اعتمــاد الکترونیکــی بودنــد. ایــن عملکــرد ا

ــارت  ــایت های تج کل وبس ــهم از  ــاظ س ــان به لح ــد همچن ــه می باش ــل توج ــور، قاب کش ــک  ــارت الکترونی ــه تج در عرص

کوچکــی معــادل 18 درصــد را بــه دســت می دهــد. ســایر  کشــور طــی ایــن ســال )270 هــزار(، ســهم  الکترونیکــی فعــال در 

ح مــوارد زیــر برشــمرد:  کشــور را می تــوان بــه شــر مالحظــات ناظــر بــر عملکــرد تجــارت الکترونیکــی در 
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بــا عنایــت بــه اینکــه از مجمــوع 18 درصــد وبســایت های تجــارت الکترونیکــی دارای اینمــاد، 48 درصــد آن 	 

مربــوط بــه اســتان تهــران می باشــد، لــذا موضــوع فعالیــت واحدهــای فاقــد اینمــاد در ســایر اســتان ها بــه 

ــت. ــر اس ــب بدت مرات

کنش هــای تجــارت الکترونیکــی رقــم عملکــردی در بخــش تجــارت الکترونیکــی بســیار 	  کل ترا به لحــاظ تعــداد 

کــه ایــن عملکــرد برحســب متوســط مبلغ  باالســت )معــادل 1 میلیــارد و 113 هــزار عــدد در ســال 1397(؛ هرچنــد 

کنــش، رقــم قابــل توجهــی به شــمار نمــی رود )187.1 هــزار تومــان در ســال 1397(. ایــن امــر بــه معنــای آن  ترا

کــه تجــارت الکترونیکــی از اســتقبال خوبــی در عرصــه مبــادالت اقتصــادی برخــوردار شــده اســت؛ هرچند  اســت 

ــرای خریدهــای  بــه ســبب بی اعتمــادی افــراد بــه فضــای مجــازی و سوءاســتفاده های احتمالــی، همچنــان ب

کاربــرد نــدارد.  بــزرگ 

کاال، 35 درصــد ارایــه خدمــات و 26 	  از مجمــوع 49137 واحــد برخــوردار از اینمــاد، مجموعــا 39 درصــد بــه ارایــه 

کاال و خدمــات اشــتغال دارنــد. لــذا، بیشــترین حــوزه مــورد توجــه در تجــارت  درصــد مابقــی نیــز ارایــه ترکیبــی 

کاال معطــوف اســت.  کشــور بــه  الکترونیکــی 

1-1-7. جمع  بندی و نکات تکمیلی ناظر بر ساختار بخش توزیع ایران 
کشــور مالحظــات زیــر را در تدویــن  ــر ســاختار بازیگــران توزیعــی در  کــم ب بررســی نــکات برآمــده از بررســی وضعیــت حا

ســند جامــع توزیــع به دســت می دهــد:

کاهنــده بــوده اســت. ایــن  متوســط رشــد ســاالنه ارزش  افــزوده در هــر دو زیربخــش پــس از ســال 1390 بــه شــدت 

ــه 20.9 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  ــه ســهم خدمــات توزیعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی از 19.1 ب ک ــی اســت  در حال

معنــای دیگــر ایــن امــر، افزایــش فشــار خدمــات توزیعــی و فشــار هزینه  هــای مربوطــه 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. 

کشــور )23.1 درصــد(، بخــش توزیــع از ظرفیــت باالیــی  بــه ســبب ســهم بــاالی بخــش توزیــع از مجمــوع اشــتغال 

در تأمیــن اهــداف اجتماعــی )اشــتغال زایی( برخــوردار اســت و در صــورت مواجهــه بــا چالــش، بــه ســرعت نمــود آن در 

کــه واقعیــات  رابطــه بــا نیــروی انســانی شــاغل ظاهــر می گــردد. ایــن مســاله زمانــی از اهمیــت باالتــر برخــوردار می  شــود 

گیــرد:  زیــر مــورد نظــر قــرار 

کار شاغل در بخش توزیع	  کاهنده بهره  وری نیروی  روند 

سهم باالی نیروی انسانی غیرمتخصص در بخش توزیع 	 
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کوچــک فعالیــت می  کننــد و ســازماندهی بخــش 	  ــًا در مقیــاس  کــه عمدت ســهم بــاالی واحدهــای خویش  فرمــا 

توزیــع را نیــز بــا هزینــه باالتــری مواجــه می  ســازند. 

در ایــران جریــان ورود واحدهــای مــدرن )فروشــگاهی و آنالیــن و پخــش( طــی ســال   اخیــر چشــمگیر بــوده اســت. 

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

ــدرن در  ــران م ــت بازیگ ــازمان  نیافته   از فعالی ــی س ــر مجرای ــال  های اخی ــه در س ک ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای کنن ــت  فعالی

اقتصــاد در حــال ظهــور اســت. بــه طــور نمونــه برخــی شــرکت  های پخــش )اســتانی( فاقــد مجــوز می  باشــند. بــه عنــوان 

کــه باعــث می شــود  کمتــر از یــک پنجــم وبســایت های تجــارت الکترونیکــی برخــوردار از اینمــاد هســتند  نمونــه دیگــر، 

گســترش اســت، بلکــه بــا  کــه روزبــه روز در حــال  کشــور بــا یــک مجــرای غیررســمی جدیــد مواجــه شــود  ســاختار توزیعــی 

کارآمــد  کم هزینــه و  گســترش ایــن مجــرای  ســلب اعتمــاد مشــتریان بــه مجموعــه واحدهــای توزیعــی آنالیــن، فرصــت 

را نیــز محــدود می نمایــد.

ــل توجــه بخــش مــدرن و ســازمان  یافته، تنهــا 8.33 درصــد از ارزش 	  ــا وجــود نفــوذ قاب ــز ب در بخــش تقاضــا نی

کنتــرل و نظــارت  گرفتــه توســط ایــن بخــش صــورت می  گیــرد. ایــن امــر هزینه  هــای  خریدهــای خواروبــار صــورت 

بــر بــازار را افزایــش می  دهــد. 

بــه واحدهــای 	  کشــور، تنهــا 3.3 درصــد مربــوط  کل واحدهــای فعــال در حــوزه خرده  فروشــی  از مجمــوع 

کــه 1- در برخــی  کوچــک و متوســط زنجیــره  ای اســت. افزایــش ســهم ایــن واحدهــا از آن  روی اهمیــت دارد 

کوچــک زنجیــره  ای )تحــت فرانچایــز( به  عنــوان مجــرای  کشــورها همچــون هندوســتان از ظرفیــت واحدهــای 

گــر بنابــر اســتفاده از ظرفیــت ایــن  کاالهــای اساســی اســتفاده می  شــود. ضمــن اینکــه حتــی ا مهــم توزیــع 

ــا  ــت آنه ــتفاده از ظرفی ــا، اس ــن واحده ــره  ای ای ــت زنجی ــطه ماهی ــد،  به  واس ــازار نباش ــم ب ــر تنظی ــا در ام واحده

کاالهــا( و ارتقــای  کاالهــا« از منظــر همگنــی قیمتــی )ممانعــت از تشــتت قیمــت  در »ثبات  بخشــی بــه بــازار 

کاالهــای عرضــه شــده بســیار باالســت.  اســتاندارد 

بــه 	  نظام  بخشــی  به  منظــور  آلمــان(،  و  ترکیــه  مالــزی،  )همچــون  جهانــی  موفــق  تجربیــات  از  بســیاری  در 

واحدهــای توزیعــی و افزایــش شــفافیت در شــبکه توزیــع، همچنیــن حرکــت از بخــش ســنتی بــه مــدرن، از 

اســت. شــده  اســتفاده  زنجیــره ای  و  کوچــک  فروشــگاه  های  توســعه 

کم بر سازماندهی و مدیریت بخش توزیع  1-2. بررسی وضعیت حا

به  منظور معرفی نهادهای متولی و مرتبط با نظام توزیع، ضروری است به 4 موضوع توجه شود: 

1- صدور مجوز و تنسیق فعالیت عامالن توزیعی؛ 
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2- نظارت بر عوامل توزیعی؛ 

کنترل و نظارت بر بازار؛  -3

کاال  ها در بازار.  4- نظام قیمت  گذاری و ممانعت از تشتت قیمت 

ــا هــر یــک از ایــن عامــالن توزیعــی چــه مراجــع متولــی تشــکیل شــده اســت، می  تــوان  ــا بررســی اینکــه در رابطــه ب ب

ــه داد.  ترســیمی از نقــش بخــش دولتــی و غیردولتــی در نظــام توزیــع ارائ

1-2-1. متولیان صدور مجوزهای توزیعی 
ج شــده اســت. طبــق  ــه در جــدول 1-7 نیــز در ک در بخــش صــدور مجوزهــای فعالیــت مراجــع متعــددی وجــود دارد 

کــه ترکیبــی از مراجــع دولتــی و غیردولتــی در فراینــد اخــذ مجوزهــای توزیعــی دخیــل هســتند.  شــکل مشــخص می  شــود 

کــه نتیجــه  ای بــه جــز تعــدد مراجــع نــدارد. کاالیــی و فرآینــدی هــر دو وجــود دارد  در تعییــن مراجــع دخیــل، مالحظــات 

کسب واحدهای صنفی در قوانین فعلی جدول 1-7. فرایند دریافت مجوز 

دیگر نهادهای ذی  مدخلنهاد متولی اعطای مجوزمستند قانونی

فروشگاه های 
زنجیره  ای

1- آیین  نامــه اجرایــی نحــوه صــدور و تمدیــد 
کســب )موضــوع مــاده 12 ق.ن.ص( پروانــه 

2- دســتورالعمل نحــوه صــدور جــواز تأســیس 
و  منظــوره  چنــد  بــزرگ  فروشــگاه های 
زنجیــره  ای )موضــوع بنــد یــک م 5 آیین  نامــه 

ق.ن.ص(  12 م  اجرایــی 

فروشــگاه های  کشــوری  اتحادیــه 
زنجیــره  ای )ثبــت تقاضــا در ســامانه مرکــز 

بازرگانــان( و  اصنــاف  امــور 

1- مرکــز امــور اصنــاف و بازرگانــان ایــران 
بــه منظــور دریافــت جــواز تأســیس )م1 

دســتورالعمل(
2- اداره ثبت شرکت  ها

کشــاورزی و  3- وزارتخانه  هــای جهــاد 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی

4- شهرداری 

فروشگاه  های 
بزرگ 

چندمنظوره

1- آیین  نامــه اجرایــی نحــوه صــدور و تمدیــد 
کســب )موضــوع مــاده 12 ق.ن.ص( پروانــه 

2- دســتورالعمل نحــوه صــدور جــواز تأســیس 
و  منظــوره  چنــد  بــزرگ  فروشــگاه های 
زنجیــره  ای )موضــوع بنــد یــک م 5 آیین  نامــه 

ق.ن.ص(  12 م  اجرایــی 

فروشــگاه های  کشــوری  اتحادیــه 
زنجیــره  ای )ثبــت تقاضــا در ســامانه مرکــز 

بازرگانــان( و  اصنــاف  امــور 

1- مرکــز امــور اصنــاف و بازرگانــان ایــران 
بــه منظــور دریافــت جــواز تأســیس )م1 

دســتورالعمل(
2- اداره ثبت شرکت  ها

کشــاورزی و  3- وزارتخانه  هــای جهــاد 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی

4- شهرداری

واحدهای 
خرده  فروشی 

زنجیره  ای 
)تحت 

فرانچایز(

تمدیــد  و  صــدور  نحــوه  اجرایــی  آیین  نامــه 
ق.ن.ص(  12 مــاده  )موضــوع  کســب  پروانــه 

مربوطــه  اتحادیــه  تکلیــف  قانــون  در 
تعییــن نشــده امــا در حــال حاضــر اتحادیــه 
فروشــگاه های زنجیــره  ای متولــی اعطــای 

اســت. کســب  مجــوز 

ک  امــال و  اســناد  ثبــت  ســازمان   -1
منظــور  بــه  صنعتــی(  مالکیــت  )اداره 
از  بهره  بــرداری  اجــازه  قــرارداد  ثبــت 
 50 م  )موضــوع  شــده  ثبــت  عالمــت 
ح هــای  طر اختراعــات،  ثبــت  قانــون 

تجــاری( عالیــم  و  صنعتــی 
مــورد  )در  شــرکت  ها  ثبــت  اداره   -2

فرانچایزدهنــده( شــرکت 
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دیگر نهادهای ذی  مدخلنهاد متولی اعطای مجوزمستند قانونی

شرکت های 
پخش

فعالیــت  ســاماندهی  دســتورالعمل   -1
کشــور در  کاال  پخــش  شــرکت  های 

2- قانون تجارت

ثبــت اطالعــات شــرکت در ســامانه مدیریت 
کاال زیــر نظــر وزارت صمــت و انجمن  توزیــع 
ســامانه های  بــا  اینترنتــی  )ارتباطــات 
امــور  مرکــز  ســامانه های  ماننــد  مختلــف 
ملــی  مرکــز  ســامانه  بازرگانــان،  و  اصنــاف 
کاال، ســامانه جامــع انبارهــا،  شــماره گذاری 
ثبــت  ســازمان  و  شــرکت ها  ثبــت  ســامانه 

احــوال(
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
انجمــن  از  اســتعالم  از  پــس  مربوطــه 
پخــش  متقاضیــان  مــورد  در  اســتانی، 

دســتورالعمل(  26 )بنــد  اســتانی 
معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت، 
در مــورد شــرکت  های پخــش منطقــه  ای و 

سراســری )بنــد 25 دســتورالعمل(

1- اداره ثبت شرکت  ها
2- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی
3- وزارت راه و شهرسازی 
کشاورزی  4- وزارت جهاد 

فروشگاه های 
آنالین

آیین  نامــه اجرایــی چگونگــی صــدور و تمدیــد 
کســب و نحــوه نظــارت بــر افــراد صنفــی  پروانــه 
و   12  ،2 مــاده  )موضــوع  مجــازی  فضــای  در 

تبصــره مــاده 87 قانــون نظــام صنفــی(

کارهــای  و  کســب  کشــوری  اتحادیــه 
مجــازی )ثبــت تقاضــا در ســامانه اصنــاف 
کســب  )ســامانه الکترونیکــی صــدور پروانــه 
بررســی( جهــت  اتحادیــه  بــه  آن  ارجــاع  و 

الکترونیــک  تجــارت  توســعه  مرکــز   -1
اعتمــاد  نمــاد  دریافــت  منظــور  )بــه 

 ) نیکــی و لکتر ا
2- مرکــز اصنــاف و بازرگانــان ایــران )م 

آیین  نامــه(  2

شرکت بازاریابی 
شبکه  ای

آیین  نامــه اجرایــی چگونگــی صــدور و تمدیــد 
کســب و نحــوه نظــارت بــر افــراد صنفــی  پروانــه 
و   12  ،2 مــاده  )موضــوع  مجــازی  فضــای  در 

تبصــره مــاده 87 قانــون نظــام صنفــی(

کارهــای  و  کســب  کشــوری  اتحادیــه 
مجــازی )ثبــت تقاضــا در ســامانه اصنــاف 
کســب  )ســامانه الکترونیکــی صــدور پروانــه 
بررســی( جهــت  اتحادیــه  بــه  آن  ارجــاع  و 

1- اداره شرکت  ها
الکترونیــک  تجــارت  توســعه  مرکــز   -2
اعتمــاد  نمــاد  دریافــت  منظــور  )بــه 

 ) نیکــی و لکتر ا
3- مرکز اصناف و بازرگانان ایران

میادین میوه و 
تره  بار

گــذاری  وا نحــوه  بــه  راجــع  قانونــی  1- الیحــه 
غرفه  هــا  و  میادیــن  و  کــن  اما

2- قانــون اصــالح مــاده واحــده قانــون نحــوه 
کــن و میادیــن و غرفه  هــا گــذاری اما وا

مــاده  اصــالح  قانــون  اجرایــی  آیین  نامــه   -3
و  کــن  اما گــذاری  وا نحــوه  قانــون  واحــده 

یــن د میا

کشاورزی یا جهاد سازندگیشهرداری  ها )م 4 آیین  نامه اجرایی( ادارات 
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دیگر نهادهای ذی  مدخلنهاد متولی اعطای مجوزمستند قانونی

واحدهای 
صنفی سیار

و  ســیار  مشــاغل  ســاماندهی  مصوبــه   -1
شــورای  )مصــوب  تهــران  شــهر  در  بی کانــون 

)1397 تهــران  شــهر 
در  مشــاغل«  ســاماندهی  »دســتورالعمل   -2
کشــور و ســازمان  دســت تهیــه توســط وزارت 

دهیاری هــا  و  شــهرداری ها 
تهیــه  بــه  تهــران  شــهر  شــورای  تکلیــف   -3
در  دستفروشــی  ســاماندهی  »دســتورالعمل 
شــهر تهــران« و همچنیــن تهیــه »دســتورالعمل 
ــوری در  ــیار موت ــاغل س ــاماندهی مش ــع س جام
خ بهــای  شــهر تهــران« و نیــز »الیحــه تعییــن نــر
خدمــات فعالیــت مشــاغل ســیار و بی  کانــون 
شــهر تهــران« )بنــد پ و ت مــاده 3 و مــاده 4 
مصوبــه ســاماندهی مشــاغل ســیار و بی کانــون 

در شــهر تهــران(
4- )در مــاده 3 قانــون نظــام صنفــی تعییــن 
صنــوف ســیار بــه آیین  نامــه  ای موکــول شــده 

کنــون تصویــب نشــده اســت(. کــه تــا 
برگــزاری  نحــوه  اجرایــی  آیین  نامــه   -5
 85 مــاده  )موضــوع  جمعــی  بازارهــای  روز 
فعالیــت  ســاماندهی  منظــور  بــه  ق.ن.ص(: 
متقاضیــان فعالیــت در ایــن روزبازارها اعمل از؛ 
متقاضیــان صنفــی، صنعتــی، مشــاغل خانگــی 
فروشــندگان  و  دســتی  صنایــع  روســتایی،  و 

فعالیــت مکتــن  فاقــد  و  کم  ســرمایه 

فعالیــت  مــاده 3 ق.ن.ص   1 تبصــره  )در   
بــه  منــوط  ثابــت  محــل  در  واحدهــا  ایــن 
محــل  همــان  بــرای  کســب  پروانــه  اخــذ 
مربوطــه  اتحادیــه  ولــی  اســت  شــده 

نیســت(. مشــخص 

نداریم

کری نداریمنداریمنداریمکش اند 

فروشگاه های 
تخفیفی

»شــیوه  نامه   4 مــاده   3 تبصــره  اســاس  بــر 
برگــزاری فروش  هــای فوق  العــاده و نمایشــگاه 
کاال«فروشــگاه  های  مســتقیم  عرضــه 
مصــرف  تعاونــی  شــرکت  های  و  زنجیــره  ای 
کاالهــای خــود را منــوط بــه رعایــت  می  تواننــد 
حقــوق مصرف  کننــده، در طــول ســال همــواره 
بــا تخفیــف عرضــه نماینــد و نیــازی بــه مجــوز 

ندارنــد. مــورد  هــر  بــرای  گانــه  جدا

نداریمنداریم

شرکت  های 
تعاونی مصرف

اقتصــاد جمهــوری  تعاونــی  قانــون بخــش   -1
ایــران )مــاده 27( اســالمی 

2- دستورالعمل تشکیل تعاونی  ها
3- ماده 90 ق.ن.ص

کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
اتحادیه صنفی مربوطه )م 90 ق.ن.ص.(

1- اداره ثبت شرکت  ها 
کل / اداره تعاون 2- اداره 

3- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
شکی پز

مأخذ: مطالعات پشتیبان سند جامع نظام توزیع کاال در ایران 

طبق جدول می  توان دریافت:

کاالیــی متعــدد 	  مراجــع صــدور مجــوز بــرای واحدهــای دارای تشــخص قانونــی، برحســب رویه  هــای فراینــدی و 

کشــورهای مــورد مطالعــه، عمــده تقســیم وظایــف  کــه در رابطــه بــا بســیاری از  می  باشــند. ایــن در حالــی اســت 

برحســب رویه  هــای فرآینــدی صــورت می  گیــرد. 
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کش  اندکری  هــا یــا شــرکت های لجســتیکی 	  بــه ســبب عــدم تشــخص قانونــی برخــی عوامــل توزیعــی )ماننــد 

گــر در شــرایط فعلــی  طــرف ســوم بــه بــاال( مرجــع قانونــی مشــخصی بــرای صــدور مجــوز آن هــا وجــود نــدارد. لــذا، ا

ایــن واحدهــا درصــدد ایجــاد در بخــش توزیــع باشــند، بــرای صــدور مجــوز بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد. 

کاالهــا حــدود ورود وزارتخانه  هــای بخشــی دارای خــط ممیــز نمی  باشــد. بــه طــور نمونــه، 	  در رابطــه بــا برخــی 

کاالهــای ســالمت  محور  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اســتناد بــه اهمیــت ورود بــه حــوزه 

کــه الزامــا در حیطــه وظایــف و  )کــه دامنــه  ای ســلیقه  ای دارد(، در رابطــه بــا حوزه  هــای مختلفــی ورود می  کنــد 

کــه متفــاوت از مجــوز  اختیــارات ایــن وزارتخانــه قــرار نــدارد. به  طــور نمونــه، صــدور مجــوز انبــار اقــالم بهداشــتی 

توزیــع اقــالم بهداشــتی اســت، امــا در خصــوص آن مجــوز وزارتخانــه مذکــور نیــز مطالبــه می  شــود. 

کمیتــی صــدور مجــوز فعالیــت واحدهــای توزیعــی 	  ترکیبــی از مراجــع دولتــی و غیردولتــی مســئول انجــام امــور حا

گروه  هــای توزیعــی، از ظرفیــت اتحادیه  هــا در صــدور مجــوز  هســتند. به  عبارتــی در رابطــه بــا تمامــی بســیاری از 

ــزی، ترکیــه،  ــتان، مال ــی )هندوس ــورد بررس ــی م ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــه انطباق ــه هیچگون ک ــود  ــتفاده می  ش اس

کشــورهای مــورد بررســی، صــدور مجــوز از طریــق مراجــع دولتــی پیگیــری  کــه در  آلمــان و اســترالیا( نــدارد. چرا

می  گردیــد.

کش  اندکری  هــا یــا شــرکت های لجســتیکی 	  بــه ســبب عــدم تشــخص قانونــی برخــی عوامــل توزیعــی )ماننــد 

گــر در شــرایط فعلــی  طــرف ســوم بــه بــاال( مرجــع قانونــی مشــخصی بــرای صــدور مجــوز آن هــا وجــود نــدارد. لــذا، ا

ایــن واحدهــا درصــدد ایجــاد در بخــش توزیــع باشــند، بــرای صــدور مجــوز بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد. 

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.

1-2-2. مراجع نظارت بر عملکرد واحدهای توزیعی 
ح جــدول 1-8 ارائــه شــده  مراجــع نظــارت بــر عملکــرد و رســیدگی بــه تخلفــات واحدهــای توزیعــی در ایــران بــه شــر

ــت.  اس
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جدول 1-8. مراجع نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات واحدهای توزیعی در ایران 

مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و مرجع نظارت و بازرسیمستند قانونی
اعمال مجازات

فروشگاه های 
زنجیره  ای

1- بنــد ز و ش مــاده 37 ق.ن.ص، م 39 
ق.ن.ص

2- دســتورالعمل نحــوه تشــکیل و وظایــف 
اتاق  هــای  نظــارت  و  بازرســی  واحدهــای 
اصنــاف و چگونگــی نظــارت اتــاق اصنــاف 
ایــران بــر عملکــرد آن هــا )موضــوع بندهــای 

ش مــاده 37 و 6 م 45
تشــکیل  اجرائــی  نامــه  آییــن   -3
کمیســیون های اتحادیــه صنفــی )موضــوع 
ق.ن.ص(  30 مــاده  ط  بنــد   2 تبصــره 
بــر  نظــارت  دســتورالعمل   3 مــاده  ت   -4
کســب در ســطح  چگونگــی صــدور پروانــه 

بنــد د م 55(  کشــور )موضــوع 
5- ت 2 م 72 ق.ن.ص

کمیســیون بازرســی اتحادیــه: نظــارت بــر   -1
واحدهــای صنفی

اصنــاف  اتــاق  بازرســی  کمیســیون   -2
شهرســتان: نظــارت بــر اتحادیــه )بنــد ز و 
ش مــاده 37 ق.ن.ص، م 39 ق.ن.ص(
ایــران:  اصنــاف  اتــاق  بازرســی  واحــد   -3
ــر اتاق  هــای شهرســتان )بنــد 6 م  نظــارت ب

ق.ن.ص(  45
کمیسیون نظارت )م 52 ق.ن.ص(  -4

در  نظــارت:  عالــی  هیــأت  دبیرخانــه   -5
مــورد رعایــت نشــدن فراینــد صــدور پروانــه 

کســب 

درون صنفــی(،  فصــل  و  )حــل  - اتحادیــه  1
کمیســیون  اتــاق شهرســتان، اتــاق ایــران، 
مــورد  در  نظــارت  عالــی  هیــأت  و  نظــارت 

انتظامــی ضوابــط  از  تخطــی 
2- سازمان تعزیرات حکومتی

ج در ت 2 م 72 ق.ن.ص  3- هیــأت منــدر
)تخلــف بیــش از ســه میلیــون ریــال در مــوارد 
احتــکار  تقلــب،  کم  فروشــی،  گران  فروشــی، 
و  قیمت گــذاری  ضوابــط  اجــرای  عــدم  و 

توزیــع( 
4- مراجــع ذی صــالح قضایــی در دعــاوی 

حقوقــی

فروشگاه های 
بزرگ 

چندمنظوره

1- بنــد ز و ش مــاده 37 ق.ن.ص، م 39 
ق.ن.ص

2- دســتورالعمل نحــوه تشــکیل و وظایــف 
اتاق  هــای  نظــارت  و  بازرســی  واحدهــای 
اصنــاف و چگونگــی نظــارت اتــاق اصنــاف 
ایــران بــر عملکــرد آن هــا )موضــوع بندهــای 

ش مــاده 37 و 6 م 45
تشــکیل  اجرائــی  نامــه  آییــن   -3
کمیســیون های اتحادیــه صنفــی ) موضــوع 
ق.ن.ص(  30 مــاده  ط  بنــد   2 تبصــره 
بــر  نظــارت  دســتورالعمل   3 مــاده  ت   -4
کســب در ســطح  چگونگــی صــدور پروانــه 

بنــد د م 55(  کشــور )موضــوع 
5- ت 2 م 72 ق.ن.ص

کمیســیون بازرســی اتحادیــه: نظــارت بــر   -1
واحدهــای صنفی

اصنــاف  اتــاق  بازرســی  کمیســیون   -2
شهرســتان: نظــارت بــر اتحادیــه )بنــد ز و 
ش مــاده 37 ق.ن.ص، م 39 ق.ن.ص(
ایــران:  اصنــاف  اتــاق  بازرســی  واحــد   -3
ــر اتاق  هــای شهرســتان )بنــد 6 م  نظــارت ب

ق.ن.ص(  45
کمیسیون نظارت )م 52 ق.ن.ص(  -4

در  نظــارت:  عالــی  هیــأت  دبیرخانــه   -5
مــورد رعایــت نشــدن فراینــد صــدور پروانــه 

کســب

درون صنفــی(،  فصــل  و  )حــل  اتحادیــه   -1
کمیســیون  اتــاق شهرســتان، اتــاق ایــران، 
مــورد  در  نظــارت  عالــی  هیــأت  و  نظــارت 

انتظامــی ضوابــط  از  تخلــف 
2- سازمان تعزیرات حکومتی

ج در ت 2 م 72 ق.ن.ص  3- هیــأت منــدر
)تخلــف بیــش از ســه میلیــون ریــال در مــوارد 
کم  فروشــی، تقلــب، احتــکار و  گران  فروشــی، 
عــدم اجــرای ضوابــط قیمتگــذاری و توزیــع( 
دعــاوی  در  قضایــی  ذیصــالح  مراجــع   -4

قــی حقو

فروشگاه  های 
زنجیره  ای 

خرده  فروشی 
)تحت 

فرانچایز(

آیین  نامــه اجرایــی نحــوه صــدور و تمدیــد 
کســب )موضوع مــاده 12 ق.ن.ص( پروانــه 

در قانــون تکلیــف اتحادیــه مربوطــه تعییــن 
نشــده امــا در حــال حاضــر ایــن فروشــگاه  ها 
زیــر نظــر اتحادیــه فروشــگاه های زنجیــره  ای 
فعالیــت می  کننــد و رونــد بازرســی و نظــارت 
بــر آن هــا هماننــد فروشــگاه  های زنجیــره  ای 

صــورت می  گیــرد.

ــه مربوطــه تعییــن  ــون تکلیــف اتحادی در قان
نشــده امــا در حــال حاضــر ایــن فروشــگاه  ها 
زیــر نظــر اتحادیــه فروشــگاه های زنجیــره  ای 
بــه  رســیدگی  رونــد  و  می  کننــد  فعالیــت 
تخلفــات صنفــی و انتظامــی آن هــا هماننــد 
فروشــگاه  های زنجیــره  ای صــورت می  گیــرد.

شرکت های 
پخش

فعالیــت  ســاماندهی  دســتورالعمل   -1
کشــور در  کاال  پخــش  شــرکت های 

2- قانون تجارت
3- مــاده 50 و ت مــاده 62 قانــون اجــرای 

کلــی اصــل 44 سیاســت  های 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  های 
دفاتــر  و  انجمــن  همــکاری  بــا  اســتانی 

دســتورالعمل(  35 )بنــد  آن  اســتانی 

ســازمان  های  یــا  بــازار  توســعه  - دفتــر  1
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانی )در موارد 
عــدم رعایــت ضوابــط دســتورالعمل، انحــالل 
و  اطــالع  بــدون  شــرکت  فعالیــت  تغییــر  یــا 
موافقــت مرجــع صــدور مجــوز، خــودداری 
قانونــی  مراجــع  بــه  الزم  اطالعــات  ارایــه  از 
کــه موجــب  ذیربــط و یــا هــر نــوع اقــدام دیگــر 
گــردد( )بنــد  کاال  اخــالل در جریــان توزیــع 

دســتورالعمل(  36
2- ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا معرفــی 
ســازمان  توســط  متخلــف  شــرکت  های 
تولیدکننــدگان  و  حمایــت مصرف  کننــدگان 
و ســازمان  های صنعــت، معــدن و تجــارت 
تخلفــات  ارتــکاب  صــورت  در  اســتانی، 

)37 )بنــد  تعزیــری 
3- شــورای رقابــت در مــورد تخلفــات مخــل 

رقابــت
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مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و مرجع نظارت و بازرسیمستند قانونی
اعمال مجازات

فروشگاه های 
آنالین

و  صــدور  چگونگــی  اجرایــی  آیین  نامــه 
کســب و نحــوه نظــارت بــر  تمدیــد پروانــه 
ــراد صنفــی در فضــای مجــازی )موضــوع  اف
مــاده 2، 12 و تبصــره مــاده 87 قانــون نظــام 

صنفــی(

ــز  ــدگان مرک ــب از نماین ــارت )مرک ــه نظ کمیت
توســعه  مرکــز  ایــران،  بازرگانــان  و  اصنــاف 
اطالعــات،  وزارت  الکترونیکــی،  تجــارت 
اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
و  ایــران  اصنــاف  اتــاق  انتظامــی،  نیــروی 

صنفــی( اتحادیــه 

کمیته نظارت )م 13 آئین  نامه(

شرکت 
بازاریابی 
شبکه  ای

و  صــدور  چگونگــی  اجرایــی  آیین  نامــه 
کســب و نحــوه نظــارت بــر  تمدیــد پروانــه 
ــراد صنفــی در فضــای مجــازی )موضــوع  اف
مــاده 2، 12 و تبصــره مــاده 87 قانــون نظــام 

صنفــی(

کمیته نظارت )م 13 آئین  نامه(کمیته نظارت

میادین میوه 
و تره  بار

گــذاری  1- الیحــه قانونــی راجــع بــه نحــوه وا
کــن و میادیــن و غرفه  هــا اما

قانــون  واحــده  مــاده  اصــالح  قانــون   -2
و  میادیــن  و  کــن  اما گــذاری  وا نحــوه 

فه  هــا غر
3- آیین  نامــه اجرایــی قانــون اصــالح مــاده 
و  کــن  اما گــذاری  وا نحــوه  قانــون  واحــده 

میادیــن

بازرسین سازمان  های میوه و تره  بار
)شهرداری  ها(

شهرداری  ها

واحدهای 
صنفی سیار

تعییــن  صنفــی  نظــام  قانــون   3 مــاده  در 
موکــول  آیین  نامــه  ای  بــه  ســیار  صنــوف 
کنــون تصویــب نشــده اســت. کــه تا شــده 

--

واحدهای 
کری کش اند 

--صراحت ندارد. 

فروشگاه های 
تخفیفی

برخــورد مشــابه بــا فروشــگا  ه  های بــزرگ و صراحت ندارد.
زنجیــره  ای

و  بــزرگ  فروشــگا  ه  های  بــا  مشــابه  برخــورد 
زنجیــره  ای

شرکت  های 
تعاونی مصرف

1- قانــون بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهوری 
اســالمی ایران )مــاده 27(

2- دستورالعمل تشکیل تعاونی  ها
3- قانون شرکت  های تعاونی

اتحادیه هــای مربوطــه )اتحادیــه سراســری 
ایــران،  محلــی  مصــرف  تعاونی هــای 
مصــرف  تعاونی هــای  سراســری  اتحادیــه 

»اســکاد«،...( دولــت  کارکنــان 

درون  فصــل  و  )حــل  مربوطــه  اتحادیــه   -1
صنفــی(

2- سازمان تعزیرات حکومتی

مأخذ: مطالعات پشتیبان سند جامع نظام توزیع کاال در ایران 

طبق جدول: 

گــروه قابــل طبقه  بنــدی اســت: 1- ضوابــط انتظامــی 	  حوزه  هــای بازرســی و نظــارت بــر واحدهــای صنفــی در دو 

داخلــی واحدهــا و 2- رویه  هــای بــازاری اتخــاذ شــده توســط واحدهــا. 

ــان 	  ــده می ــود آم ــه ج ــات ب ــی تعارض ــه عبارت ــا ب ــی )ی ــای توزیع ــر واحده ــم ب ک ــی حا ــط انتظام ــا ضواب ــه ب در رابط

ــه عنــوان مرجــع شــبه قضایــی امــکان حــل و  ــه از قــدرت اجرایــی برخــوردار نبــوده و تنهــا ب واحدهــا(، اتحادی

ــدود  ــا ح ــی، ت ــورد بررس ــورهای م کش ــات  ــل از تجربی ــج حاص ــه نتای ــاله ب ــن مس ــد. ای ــی دارن ــل درون صنف فص

زیــادی تشــابه دارد. 
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ــا مصرف  کننــدگان(، اتحادیه  هــا برخــوردار از قــدرت 	  ــا تخلفــات صنفــی در واحدهــا )نحــوه ارتبــاط ب در رابطــه ب

کســب، دســتور توقــف فعالیــت و ...( ایفــای  اجرایــی هســتند و به  عنــوان ضابــط اجــرای احــکام )ابطــال پروانــه 

نقــش می  کننــد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه ذی  نفــع بــودن اتحادیــه از درآمــد حــق عضویــت اعضــا، نمی  تــوان 

کامــل مبیــن تخلفــات واحدها باشــد.  گرفتــه بــر اعضــا بــه صــورت  کــه نتایــج نظارت  هــای صــورت  انتظــار داشــت 

کشــوری مــورد بررســی، معــادل نــدارد.  ضمــن اینکــه ایــن مســاله در هیــچ یــک از تجربیــات 

در ســایر زمینه  هــا دولــت مســئول رســیدگی اســت و بــا ارجــاع ســازمان   حمایــت مصرف  کننــدگان و تولیدکننــدگان 

مــوارد از طریــق ســازمان تعزیــرات حکومتــی پیگیــری می  شــود. 

کنترل و نظارت بر بازار  1-2-3. امور 
ســازماندهی و مدیریــت شــبکه تامیــن و توزیــع در ایــران از طریــق دو نهــاد تنظیمــی و مدیریتــی بــه صــورت: الــف( 

متولیــان دولتــی و ب( ســازمان های مردم نهــاد انجــام می  شــود. در جــدول 1-9 تصویــری از متولیــان امــور اجرایــی و 

نظارتــی در بــازار ایــران ارائــه شــده اســت. 

جدول 1-9. جانمایی نظام توزیع ایران برحسب میزان تمرکز و میزان اتکا به تشکل های مردم نهاد در امور سیاست گذاری 

و نظارت بر بازار بر اساس اشکال مختلف حکمرانی

درجه ایفای نقش تشکل  ها در امور سیاست گذاری و نظارت بر بازار

فعالغیرفعال

ت 
ی دول

ی و نظارت
ت گذار

ف سیاس
درجه تمرکز وظای

باال

حالت یک: تنظیم بازار پرهزینه
ــازار در یــک  ــر ب - تجمیــع امــور سیاســت گذاری و نظــارت ب

ــه  وزارتخان
امــور  در  مردم نهــاد  تشــکل های  ضعیــف  جایــگاه   -

بــازار بــر  نظــارت  و  سیاســت گذاری 

حالت دو: تنظیم بازار مشارکتی
یــک  در  بــازار  بــر  نظــارت  و  سیاســت گذاری  امــور  تجمیــع   -

وزارتخانــه 
- نقش موثر تشکل  های مردم  نهاد )به ویژه مصرف کننده( 

نمونه: مالزی، هندوستان نمونه: عمان، اندونزی 

ن
پائی

حالت سه: تنظیم بازار تخصصی
ــازار در یــک  ــر ب - تجمیــع امــور سیاســت گذاری و نظــارت ب

هیــأت فرادســتگاهی 
امــور  در  مردم نهــاد  تشــکل های  ضعیــف  جایــگاه   -

بــازار بــر  نظــارت  و  سیاســت گذاری 

کم  هزینه حالت چهار: تنظیم بازار 
وزارتخانه  ها/هیات هــای  و  دســتگاه ها  از  ترکیبــی   -
مســتقل  بخشــی  رگوالتورهــای  حتــی  یــا  فرادســتگاهی 

مربوطــه کاالهــای  بــازار  بــر  نظــارت  مســئول 
- نقش موثر تشکل  های مردم  نهاد )به ویژه مصرف کننده(

کشورهای اتحادیه اروپا نمونه: ترکیه نمونه: استرالیا، 
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کم است. به  طور دقیق  تر:  طبق جدول، در ایران ترکیبی از نظام  های برشمرده در امور تنظیم بازاری حا

از منظــر »درجــه تمرکــز امــور سیاســت گذاری بــازار«، به  واســطه مســئولیت یــک هیــأت فرادســتگاهی تحــت 	 

ــم اســت.  ک ــازاری حا ــف تنظیــم ب ــز وظای ــازار« شــرایط عــدم تمرک عنــوان »ســتاد تنظیــم ب

به لحــاظ »درجــه تمرکــز امــور نظــارت بــر بــازار«، عمــده وظایــف در یــک دســتگاه تحــت عنــوان »ســازمان حمایت 	 

مصرف  کننــده و تولیدکننــده« متمرکز شــده اســت. 

به  لحاظ مشــارکت  گیری از تشــکل  های مردم  نهاد، شــرایط »مشــارکت فعال« در هر دو بخش »سیاســت گذاری 	 

نماینــدگان  بــازار«،  »سیاســت گذاری  بخــش  در  دیگــر،  بیــان  بــه  دارد.  وجــود  بــازار«  بــر  »نظــارت  و  بــازار« 

ــاق  کشــاورزی و همچنیــن ات ــی، صنایــع، معــادن و  ــاق بازرگان ــاق اصنــاف، ات گیــر حرفــه  ای )ات تشــکل  های فرا

تعــاون( و همچنیــن انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در ســتاد تنظیــم بــازار عضــو 

بــوده و حــق رای دارنــد. در بخــش نظــارت بــر بــازار، اتحادیه  هــا نــه تنهــا اجــازه بازرســی دارنــد، بلکــه در برخــی 

ــا واحدهــای متخلــف نیــز می نماینــد.  مــوارد اقــدام بــه اعمــال قانــون در رابطــه ب

بــا  نظــام مواجــه  یــک  ایــران  بــازار در  بــر  نظــارت  و  نظــام سیاســت گذاری  ترتیــب، مشــخص می  شــود  ایــن  بــا 

کــه:  چــرا  اســت.  »دوگانگــی« 

از یــک ســو در آن تــالش شــده اســت بــا مســئول ســاختن هیاتــی مرکــب از دســتگاه های تخصصــی و نماینــدگان 	 

گیــر در امــور سیاســت گذاری بــازار )تحــت عنــوان ســتاد تنظیــم بــازار( و بهره منــدی از مشــارکت  تشــکل  های فرا

کم  هزینــه« عمــل شــود.  تشــکل های غیردولتــی در امــور سیاســت گذاری شــبیه شــرایط »تنظیــم بــازار 

از ســوی دیگــر در امــور اجرایــی نظــارت بــر بــازار، بــا تمرکــز وظایــف و پاســخگویی یــک وزارتخانــه نســبت بــه 	 

گــذاری امــور بازرســی بــازار بــه تشــکل  های غیردولتــی )امــور اجرایــی نظــارت بــر  تغییــرات بــازار و در عیــن حــال وا

بــازار(، مشــابه »تنظیــم بــازار مشــارکتی« عمــل شــده اســت.

1-2-4. نظام قیمت  گذاری بازار 
کشــوری انجــام پذیرفــت،  کــم بــر اقتصــاد ایــران به ماننــد آنچــه در رابطــه بــا تجربیــات  در تبییــن نظــام قیمت گــذاری حا

بــه دو موضــوع پرداختــه می شــود: الــف( روش مداخلــه قیمتــی دولــت در بــازار؛ ب( روش ممانعــت از تشــتت قیمت ها. 

در ادامــه بــه هــر یــک از ایــن دو مــورد پرداختــه شــده اســت. 
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الف. روش مداخله قیمتی در بازار

گرفــت  گرچــه از برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی تالش هــای زیــادی صــورت  در اقتصــاد ایــران، ا

کاالهــای اساســی، انحصــاری و عمومــی شــود. بــا اینحــال،  کاالهــای مشــمول قیمت گــذاری محــدود بــه  تــا دامنــه 

کاالهــای مشــمول قیمت گــذاری  ــا دامنــه  ــه آن شــد ت ــا شــوک تحریم هــای اقتصــادی و قیمــت ارز، منجــر ب مواجهــه ب

کــم  کاالهــای پرمصــرف، ...( بــه فراخــور شــرایط حا کاالهــای اولویــت دار،  کاالهــای اساســی،  )ذیــل عناوینــی همچــون 

از نظــام  ترســیمی  یابــد. در جــدول 10-1  افزایــش  اقتصــادی طــی دوره 1397-99،  بــه ویــژه تشــدید تحریم  هــای 

ــه شــده اســت. ــم ارائ ک ــذاری حا قیمت  گ

طبق جدول:

کمیســیون نظــارت اســت، 	  کــه مســئول تصویــب آنهــا  کاالهــا و خدمــات صنفــی  خ گــذاری بــه جــز در رابطــه بــا  نر

در ســایر مــوارد قیمت  هــا از طریــق ســتاد تنظیــم بــازار مصــوب می گــردد. ایــن امــر بــه معنــای ایجــاد تمرکــز در 

فرآینــد قیمت  گــذاری در اقتصــاد اســت. 

کنــار مصوبــه فــوق، مصوبــه دیگــری از طریــق بنــد 3 ابالغیــه »شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی« بــه شــماره  در 

خ و ضوابــط قیمت گــذاری  کــه طــی آن هرگونــه تصمیم گیــری در مــورد نــر گردیــد  خ 1397/05/29 ابــالغ  70118 مــور

بــه موجــب قوانیــن و مقــررات مختلــف در اختیــار دســتگاه ها و  )کــه  کاال و خدمــات  تعییــن ســهمیه مقــداری  و 

ــه،  ــن ابالغی ــدور ای ــه ص ــد در نتیج گردی ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــد س ــه تائی ــوط ب ــت(، من ــه اس گرفت ــرار  ــف ق ــوارهای مختل ش

زمینــه تمرکزبخشــی بــه نهــاد تنظیــم قیمــت در اقتصــاد ایــران بــا انتقــال 36 مرجــع قانونــی قیمت گــذاری ذیــل ســتاد 

ــازار ایجــاد شــده اســت. تنظیــم ب
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کشور  1 2 3 کاالیی در  گروه های مختلف  کاالها و خدمات برحسب  جدول 1-10. نظام قیمت گذاری 

کاالیی زیرمجموعه روش  روش تعیین قیمتاقالم 

تعیین 
قیمت 
مصوب 

کاالهای اساسی1

کنندگان  پیشــنهاد قیمت توســط »ســازمان حمایت از مصرف 
بــازار و توزیــع در  و تولیدکننــدگان« و تصویــب ســتاد تنظیــم 
شــبکه منتخــب بــا قیمــت تثبیتــی- تصویبــی و نظــارت از زمــان 

کاال تــا عرضــه در شــبکه خــرده فروشــی  ترخیــص 

خ گذاری دولتی2  خدمات مشمول نر

باالتریــن مقــام دســتگاه های اجرایــی موضــوع  بــا پیشــنهاد 
کشــوری و ســایر اشــخاص  مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات 
بــه  مجــاز  مربــوط  مقــررات  و  قوانیــن  حســب  کــه  حقوقــی 
کارشناســی توســط  پیشــنهاد قیمــت هســتند، پــس از بررســی 
کننــدگان و تولیدکننــدگان مســتلزم  ســازمان حمایــت مصــرف 

اخــذ مصوبــه از ســتاد تنظیــم بــازار اســت. 

تعیین 
تعییــن قیمــت بــر اســاس ســازوکار بــورس و دســتورالعمل های کاالهای بورسیقیمت پایه

صــادره از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار

تنظیم 
ساختار 
قیمت 

3 فی
صن

ت 
دما

 خ
ا و

اله
کا

ول
ت ا

لوی
انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا او

و بامیه و سایر انواع شیرینی با 
کمیسیون نظارت، برخی  تشخیص 

از انواع خدمات ضروری 

کمیســیون  خ توســط اتحادیــه صنــف ذی ربــط بــه  پیشــنهاد نــر
بــا  خ گــذاری  نر کمیتــه  در  کارشناســی  بررســی  و  نظــارت 
و  اســتان ها  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  مســئولیت 

شهرســتان نظــارت  کمیســیون  در  تصویــب 

وم
ت د

لوی
او

برخی انواع خدمات پرمصرف مانند 
کامپیوتری«، »خدمات  »خدمات 
عکاسان )عکس های پرسنلی(«، 

»خدمات تعمیرکاران لوازم برقی«، 
»خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و 

تصویری و ...

ــه  ــه و هماهنگــی بیــن اتحادی ــه اتحادی خ صنــف ب ــر پیشــنهاد ن
قالــب  در  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  انجمــن  بــا 
رئیــس  نظــارت  و  تاییــد  نهایــت  در  و  مشــترک  تفاهم نامــه 

شهرســتان نظــارت  کمیســیون 

وم
 س

ت
لوی

کاالها و خدمات صنفی  او همه 
گروه اول  ج  در  منهای اقالم مندر

و دوم 

و  ضوابــط  رعایــت  بــا  صنفــی  واحــد  توســط  خ  نــر تعییــن 
دســتورالعمل های مربوطــه از جملــه درصدهــای ســود عمــده 

کاال  پخــش  ســود  و  خرده فروشــی  و 

کاالها  سایر 
و خدمات 

ح در بند ج  کاالها و خدمات مصر
ابالغیه 

و  خدماتــی  تولیــدی،  واحدهــای  توســط  قیمــت  تعییــن 
بــا رعایــت ضوابــط قیمت گــذاری ســازمان حمایــت  بازرگانــی 
و  تعییــن  هیــات  )مصوبــه  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
تثبیــت قیمت هــا، 1389( و درصدهــای ســود عمده فروشــی، 

مربوطــه دســتورالعمل های  و  پخــش  خرده فروشــی، 
ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس )1399( با استناد به اباغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت شماره 60/151780 مورخ 1397/6/10

1. 25 ردیــف کاالی پیوســت موضــوع تبصــره یــک مــاده یــک تصویبنامــه شــماره 63793/ت55633هـــ مــورخ 1397/05/16 هیــات وزیــران در خصــوص ســاماندهی و مدیریــت 
بــازار ارز، و ســایر مــواردی کــه بنابــر اقتضــا بــا تصویــب کارگــروه تنظیــم بــازار بــه فهرســت اضافــه شــود.

2. خدماتــی کــه حســب قانــون تعییــن نــرخ آنهــا بــه کمیســیون، شــورا یــا یکــی از دســتگاه های اجرایــی دولــت محــول شــده اســت: حمل ونقــل مســافر درون و بــرون شــهری، 
خدمــات آمــوزش رســمی در مــدارس و دانشــگاه، خدمــات آب و فاضــاب، بــرق و گاز از جملــه حــق انشــعاب و خدمــات نصــب، تمامــی خدمــات پایــه ارتباطــی و فنــاوری 
ــر اســناد رســمی، تعرفــه مهدهــای کــودک، تعرفــه اماکــن ورزشــی، تعرفــه خدمــات پلیــس + 10،  ــه خدمــات دفات اطاعــات )تلفــن ثابــت، همــراه و خدمــات اینترنــت(، کلی
تعویــض پــاک انــواع خــودرو و خدمــات دفاتــر پیشــخوان دولــت، بیمــه شــخص ثالــث، خدمــات آمــوزش رســمی مــدارس و دانشــگاه ها، خدمــات پســتی، خدمــات تشــخیصی 

و درمانــی.
3. دستورالعمل قیمت گذاری کاالها و خدمات صنفی )1391(
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 ب. روش ممانعت از تشتت قیمت ها 

مجموعه موارد زیر به عنوان راهکارهای ممانعت از تشتت قیمت  ها در بازار پیش  بینی شده است:  

ــور 	  ــه منظ ــارت و ب ــدن و تج ــت، مع ــط وزارت صنع ــه توس ک ــق(  ح اف ــر ــاری )ط ــره تج ــد زنجی ــامانه رص ــاد س ایج

کاالهــای اساســی منتخــب طراحــی شــده اســت. محمــل قانونــی  کاال در زنجیــره تامیــن  رصــد و پایــش جریــان 

کاال و ارز می  باشــد. ــا قاچــاق  ــارزه ب ــون مب شــکل گیری ایــن ســامانه، تبصــره 4 مــاده 18 قان

کارخانــه طبــق مفــاد مــاده 5 	  الــزام واحدهــای تولیــدی بــه چــاپ قیمــت مقطــوع روی محصــول در محــل درب 

قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان، مــاده 6 قانــون تعزیــرات حکومتــی و مــاده 15 قانــون نظــام صنفــی1 

کاال  ج قیمــت مصرف  کننــده بــر روی  مبنــی بــر الــزام تولیدکننــدگان بــه در

ــا نصــب برچســب 	  ج و ی ح »در ــا طــر کاال ب ــر روی  ج قیمت  کننــده ب ــزام تولیدکننــدگان بــه در ح ال جایگزینــی طــر

وزارت   1396/5/22 خ  مــور  60/9359  11 شــماره  مصوبــه  طــی  خرده  فروشــی«   واحدهــای  توســط  قیمــت 

ج  ــه در ــزام ب ــدون ال کلیــه واحدهــای غیرضــروری،  ب ــه  صنعــت، معــدن و تجــارت. طبــق بنــد »ج« ایــن مصوب

کاال موظــف شــدند بــا رعایــت شــرایط رقابتــی، محصــوالت خــود را قیمت  گــذاری  قیمــت مصرف  کننــده بــر روی 

کلیــه واحدهــای خرده  فروشــی نیــز مکلــف شــدند مطابــق قوانیــن موضوعــه نســبت  و بــه بــازار عرضــه نماینــد.2 

کاال، در  ج و یــا نصــب برچســب قیمــت بــر روی  کاالهــا بــه وســیله در گــروه از  بــه اطالع  رســانی قیمت  هــای ایــن 

کتورهــای خریــد و بــا حداقــل قیمــت رقابتــی و رعایــت انصــاف اقــدام و در صــورت  مرحلــه عرضــه و مســتند بــه فا

کتــور رســمی صــادر نماینــد. ســازمان حمایــت مصرف  کننــدگان و تولیدکننــدگان بــا  تقاضــای مصرف  کننــده، فا

ح  ــر حســن اجــرای ایــن طــر همــکاری ســازمان  های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان  ها،  مســئول نظــارت ب

کیــد و  ح مذکــور در تاریــخ 1396/8/3 از طریــق ابالغیــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت حســب تا گردیــد. طــر

دســتور رئیس  جمهــور لغــو شــد.

ح چاپ قیمت توســط تولیدکنندگان  کاالهــا در بازار، تنها طر در حــال حاضــر، بــه منظــور ممانعــت از تشــتت قیمت   

کشــورهای مــورد  کــه چــاپ قیمــت مقطــوع بــرای مصرف  کننــده در هیچ  یــک از  در جریــان اســت. ایــن در حالــی اســت 

بررســی مشــاهده نشــده است. 

1. مطابــق بنــد 2 مــاده یــک قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان، عرضـــه کننــدگان کـــاال و خدمــات بــه کلیــه تولیـــدکنندگان، واردکـــنندگان، توزیع کننــدگان، فروشــندگان 
کاال و ارائه کننــدگان خدمــات اعــم از فنــی و حرفــه ای و همچنیــن کلیــه دســتگاه ها، مؤسســات و شــرکت هایی کــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام اســت و 

بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم و بــه صــورت کلــی یــا جزئــی کاال یــا خدمــت بــه مصرف کننــده ارائــه می نماینــد اطــاق می شــود.
2. طــی اباغیــه مذکــور ایــن کاالهــا عبــارت بودنــد از: تولیــدی محصــوالت صنایــع بیســکوئیت، شــیرینی،  کیــک و شــکات، انــواع چیپــس و اســنک و محصــوالت صنایــع ســلولزی 
بهداشــتی. اباغیــه مذکــور در تاریــخ 1396/6/9 در خصــوص »انــواع محصــوالت کارخانــه  ای کنســرو، کمپــوت، ســس، ترشــی،  شــور، مربــا و عســل دارای بســته  بندی« تســری 

یافــت.
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1-2-5. جمع  بندی و نکات تکمیلی ناظر بر سازماندهی و مدیریت توزیع در بازار 
الف. 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 

ــه دارای تزاحــم باشــد، منشــای بــزور مشــکالت بزرگتــر اســت.  کاالیــی زیرمجموع گروه  هــای  زمینــه 

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.

ب. در حــوزه بازرســی و نظــارت بــر تخلفــات صنفــی در واحدهــای توزیعــی اتحادیه  هــا برخــوردار از قــدرت اجرایــی 

کســب، دســتور توقــف فعالیــت و ...( ایفــای نقــش  هســتند و به  عنــوان ضابــط اجــرای احــکام )ابطــال پروانــه 

می  کننــد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه ذی  نفــع بــودن اتحادیــه از درآمــد حــق عضویــت اعضــا، نمی  تــوان انتظــار 

کامــل مبیــن تخلفــات واحدهــا باشــد. گرفتــه بــر اعضــا بــه صــورت  کــه نتایــج نظارت  هــای صــورت  داشــت 

کــه در آن از یــک  ــا »دوگانگــی« اســت. چــرا  ــازار در ایــران یــک نظــام مواجــه ب ــر ب ج. نظــام سیاســت گذاری و نظــارت ب

ســو تــالش شــده اســت تــا بــا مســئول ســاختن هیاتــی مرکــب از دســتگاه های تخصصــی و نماینــدگان تشــکل  های 

گیــر در امــور سیاســت گذاری بــازار )تحــت عنــوان ســتاد تنظیــم بــازار( و بهره منــدی از مشــارکت تشــکل های  فرا

ــور  ــر در ام ــوی دیگ ــود. از س ــل ش ــه« عم کم  هزین ــازار  ــم ب ــرایط »تنظی ــبیه ش ــت گذاری ش ــور سیاس ــی در ام غیردولت

اجرایــی نظــارت بــر بــازار، بــا تمرکــز وظایــف و پاســخگویی یــک وزارتخانــه نســبت بــه تغییــرات بــازار و در عیــن حــال 

گــذاری امــور بازرســی بــازار بــه تشــکل  های غیردولتــی )امــور اجرایــی نظــارت بــر بــازار(، مشــابه »تنظیــم بــازار  وا

مشــارکتی« عمــل شــده اســت. بدیهــی اســت پیاده  ســازی همزمــان دو نظــام مبتنــی بــر »تمرکــز« و »عــدم تمرکــز«، 

ــا در  ــد، ام ــل بوده ان ــازار دخی ــت گذاری ب ــر سیاس ــه در ام ک ــود  ــتگاه هایی می  ش ــف دس ــخگویی ضعی ــه پاس ــر ب منج

خصــوص تحــوالت قیمتــی آن مســئولیت نظــارت ندارنــد. لــذا، بــا تمرکــز امــور نظــارت بــر بــازار در یــک دســتگاه 

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

ح چاپ قیمت توســط تولیدکنندگان  کاالهــا در بــازار، تنها طــر د. در حــال حاضــر، بــه منظــور ممانعــت از تشــتت قیمــت   

کشــورهای  ــرای مصرف  کننــده در هیچ  یــک از  ــه چــاپ قیمــت مقطــوع ب ک ــی اســت  ــان اســت. ایــن در حال در جری

مــورد بررســی مشــاهده نشــده اســت. 
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کــم در اقتصــاد می تــوان بــه مــوارد  ه . در رابطــه آســیب های وارده بــه شــبکه توزیــع از مجــرای نظــام قیمت گــذاری حا

زیــر اشــاره داشــت: 

ــن  ــتند. ای ــذاری هس ــمول قیمت گ ــی مش ــای بورس کااله ــی  ــور حت کش ــات در  ــا و خدم کااله ــی از  ــش بزرگ ه-1. بخ

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

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

کــه امــکان تعییــن قیمــت از طریــق واحدهــای تولیــدی و بازرگانــی پیش بینــی شــده اســت  ه -2. 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 وجود مســتندات به ســایر واحدهــای تولیدی.  - ارجــاع مبنــای »محاســبه نــر

خ مــواد اولیــه را به صرفه تــر  گروهــی برخــوردار از امــکان تــدارک ارزان  تــر، نــر در ایــن حالــت ممکــن اســت 

خ  کمتریــن نــر گــردد، بایــد محاســبه بــر حســب  خ آنهــا بــر مبنــای ســایر ســازمان ها محاســبه  کــه نــر ببیننــد 

گیــرد. محاســبه شــده صــورت 

از یــک ســو، ســنجه مربــوط بــه مصــرف مــواد اولیــه در واحدهــا عملکــرد ســایر واحدهــا قــرار داده اســت )جــزء  -

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

کــه  بــا 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  در خصــوص قیمــت خریــد مــواد اولیــه مبنــا نــر

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

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

کاالهــای غیرمشــمول  کــه مبنــای تعییــن قیمــت  ــا ایــن توصیــف، دســتورالعملی  کــرده اســت. ب اســتفاده 

قیمت  گــذاری اســت انگیــزه  ای بــرای بهینه  ســازی در بخــش تولیــد باقــی نمی  گــذارد. 
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کم بر زیرساخت  های پشتیبان بخش توزیع  1-3. بررسی وضعیت حا

کامــاًل لجســتیکی )ســازگار  بــا عنایــت بــه طبقه  بنــدی چهارگانــه در خصــوص مراحــل مختلــف لجســتیکی به صــورت: 1. 

بــا الزامــات لجســتیکی1(؛ 2. لجســتیکی پایــدار )حرفــه ای(2،  3. نســبتا لجســتیکی3، و 4. عــدم برخــوردار از الزامــات 

که علیرغم  لجســتیکی4،  ایــران بــه لحــاظ زیرســاختی در مرحله ســوم یعنی »نســبتا لجســتیکی« قــرار دارد.5 بدین معنــا 

کشــور  کارایــی لجســتیکی  برخــورداری از زیرســاخت های نســبتا توســعه یافته به دلیــل عــدم یکپارچگــی مناســب آن هــا، 

مطلــوب نبــوده و ایــن امــر مســتقیمًا بــر هزینه هــای توزیــع اثرگــذار اســت. یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر یکپارچگــی 

ــا قابلیــت ایجــاد اتصــال و هم بنــدی بیــن  ــا پایانه هــای حمل ونقــل چندوجهــی ب کــز لجســتیکی و ی مذکــور، وجــود مرا

شــیوه های حمل ونقــل، به منظــور بهره گیــری از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس در شــیوه های مختلــف حمل ونقــل 

کــز لجســتیکی متعــددی را  کــه مرا کشــورهایی چــون ترکیــه و هندوســتان  کاال )به ویــژه حمــل ریلــی( اســت. برخــالف 

کشــور ایــران هنــوز توســعه نیافته انــد.6  کــز در  در دســت احــداث یــا بهره بــرداری دارنــد، ایــن مرا

ــا ایــن  ــه تبییــن شــاخص  های مرتبــط ب کشــور، در ادامــه ب ــر وضعیــت عملکــرد لجســتیکی  به منظــور دریافــت بهت

ج در جــدول 1-11 پرداختــه می  شــود. بخــش به ماننــد طبقه  بنــدی منــدر

در ادامــه بــه وضعیــت عملکــرد شــاخص  های زیرســاخت  های پشــتیبان توزیــع برحســب هــر یــک از زیرگروه  هــای 

برشــمرده پرداختــه شــده اســت.

1. Logistic friendly
برخوردار از دسترسی باال به زیرساخت های لجستیکی توسعه یافته در یک فضای کاما یکپارچه به لحاظ ساختار لجستیکی هستند.

2. Consistent Performer
برخوردار از دسترسی مناسب به زیرساخت های لجستیکی در یک ساختار نسبتا یکپارچه هستند.

3. Partial Performer 
برخوردار از برخی زیرساخت های لجستیک نسبتا توسعه یافته هستند، اما یکپارچگی میان این زیرساخت ها ضعیف است. 

4. Logistic unfriendly 
در این کشور تسلط زیرساخت های اولیه )راه و جاده(  با درجه پائین توسعه یافتگی و مواجهه با محدودیت های کمی و کیفی شدید لجستیکی قابل توجه است. 

5. Worldbank (2018), Connecting to compete 2018: Trade Logistic in the global economy. @ LPI.worldbank.org
6. البتــه وزارت راه و شهرســازی، بــا تصویــب ســند آمایــش مراکــز لجســتیک کشــور )1397( و همچنیــن » توســعه ایــن مراکــز را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت کــه در ایــن 

مســیر بــا موانعــی نیــز مواجــه اســت.
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جدول 1-11. انواع زیرساخت های پشتیبان عملیات توزیع 

ماهیت زیرساخت

نرم  سخت  

ت
ی زیرساخ

حوزه تاثیرگذار

ی
عموم

کاال: شبکه ها و ناوگان - زیرساخت های حمل ونقل 
کاال: بنــادر، پایانه هــای  - زیرســاخت های عمومــی جابه جایــی 

گمــرکات و ... حمل ونقــل، 
کارکرد ملی و بین  المللی  کز لجستیکی با  - مرا

- زیرســاخت  های خدمــات عمومــی: خدمــات تأمیــن 
مالــی، نقــل و انتقــال مالــی و بیمــه  ای حــوزه تجــارت
اطالعــات:  فنــاوری  و  فنــاوری  زیرســاخت  های   -
پشــتیبان  خدمــات  الکترونیکــی  بازارگاه  هــای 
توزیــع ســامانه های آمــاری حمل ونقــل و تجــارت، 
و  تولیــد  عوامــل  یکپارچــه مدیریــت  ســامانه های 

.... کاالهــا، 
- چارچوب  های حقوقی: قوانین و مقررات

ش توزیع
ی بخ

ص
ص

تخ

کاالیــی، مجتمع هــا و  کاال: بــازار بــورس  - زیرســاخت های عرضــه 
کاال شــهرک های صنفــی؛ نمایشــگاه های عرضــه مســتقیم 

- زیرساخت های ذخیره سازی: انبارها، سردخانه ها، سیلوها
کز لجستیک منطقه  ای و شهری  - مرا

مأخذ: مطالعات پشتیبان سند جامع توزیع کاال در ایران 

1-3-1. زیرساخت های عمومی سخت  افزاری 
کــه به  طــور عمومــی و بــرای انــواع مقاصــد تجــاری  زیرســاخت های ســخت افزاری عمومــی، شــامل زیرســاخت هایی هســتند 

نظیــر واردات، صــادرات،  توزیــع و ... مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن زیرســاخت ها را می تــوان بــه زیرســاخت های 

ــرد بین المللــی و ملــی تقســیم بندی نمــود. کارک ــا  ــز لجســتیکی ب ک کاال، مرا حمل ونقــل و جابجایــی 

کاال الف. زیرساخت  های حمل  ونقل 

کامیــون و بارگیــر ثابــت و غیرثابــت،  ــواع  ــا برخــورداری از بیــش از 350 هــزار دســتگاه ان کشــور ب ــار  ــاوگان جــاده ای حمــل ب ن

گــون اعــم از  گونا از ظرفیــت خوبــی بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای فعلــی حمــل برخــوردار اســت. بــا اینحــال، بنابــه دالیــل 

کشــور، وجــود پدیــده حمل هــای یکســر بــار  خودمالکــی بخــش عمــده ای از نــاوگان، عــدم تخصیــص بهینــه بــار بــه نــاوگان در 

- یکســر خالــی و نیــز فرســودگی بخــش قابــل توجهــی از نــاوگان بــا مشــکل پایین بــودن بهــره وری مواجــه اســت. ضمــن اینکــه 

کل راه  هــا، دارای قابلیــت حمــل تجــاری )بزرگــراه و آزادراه( می  باشــند. به  عــالوه، حمــل جــاده ای تنهــا در  تنهــا 21 درصــد از 

گســتردگی جغرافیایــی ایــران، قطعــا بخــش قابــل  کیلومتــر دارای صرفــه اقتصــادی بــوده و بــا توجــه بــه  کمتــر از 500  فواصــل 

ــا وجــود ایــن میــزان  ــار، در مســیرهای طوالنــی و فاقــد صرفــه بــرای حمــل جــاده ای صــورت می گیــرد. ب توجهــی از حمــل ب

کاالهــای معدنــی و 94  کشــاورزی،  53 درصــد از  کاالهــای نفتــی و  محدودیــت،  معــادل 98 درصــد بــار صنعتــی، 90 درصــد 

کاالهــا از طریــق جــاده حمــل می  شــود.  درصــد از ســایر 
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کیلومتــر مســیر  کارآمــدی   عملکــرد بخــش جــاده  ای، نــاوگان ریلــی بــا برخــورداری از حــدود 14 هــزار  در مقابــل نا

کشــور بــه شــمار مــی  رود. ضمــن اینکــه بیــش  کاال در  کاهــش هزینه  هــای حمــل  ریلــی،  ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای 

کشــور )بــا ســهم 46 درصــدی ســیمان و محصــوالت ســیمانی؛ 19 درصــدی مــواد فلــزی؛  ــار  از 15 درصــد از مجمــوع ب

12 درصــدی مــواد معدنــی و23 درصــدی مــواد شــیمیایی و نفتــی(، بــه عنــوان بــار ریل پســند برشــمرده می  شــود. ایــن 

کوچــک و بــه طــور متوســط طــی دهــه  کشــور بســیار  ــار داخلــی  کل حمــل ب کــه ســهم بخــش ریلــی از  در حالــی اســت 

1380 و دوره 96-1390، برابــر 7 درصــد بــوده اســت. ایــن رقــم در بهتریــن شــرایط و از ســال 1397 به  واســطه افزایــش 

کاال بــه اســتفاده از خطــوط ریلــی، افزایــش یافــت و بــه 9.1 درصــد رســیده اســت. یکــی از عوامــل موثــر  گرایــش صاحبــان 

بــر ایــن مســاله، ســهم انــدک )حــدود 8 درصــدی( ریــل از عملکــرد بنــدر شــهید رجایــی بــه عنــوان مهمتریــن مجــرای 

کاال و پســکرانه آن )بــا ســهم 48 درصــدی از حمــل بــار صــادرات صنعتــی( و اســتفاده محــدود از بنــدر چابهــار  حمــل 

می  باشــد. 

کاال ب. زیرساخت  های جابجایی 

ــر و  ــه اخی ــرف دو ده ــور ظ کش ــاری  ــادر تج ــه بن ــدر ب ــش 4 بن ــا افزای کاال(  ب ــی  ــدری )جابجای ــاخت های بن ــه زیرس گرچ ا

همچنیــن رشــد متوســط 5.6 درصــدی ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری بنــادر به لحــاظ ظرفیتــی از رشــد مناســبی برخــوردار 

کلــی بهره گیــری از ظرفیت هــای بنــدری )علیرغــم افزایش هــای مقطعــی طــی دو الــی ســه ســال(  بــوده اســت؛ امــا رونــد 

کمتریــن میــزان بهــره وری در  کــه  ســیر نزولــی داشــته و از 79 درصــد در ســال 1380 بــه 58 درصــد در ســال 1397 رســیده 

طــول دوره مــورد بررســی بــوده و مهمتریــن دلیــل آن رکــود اقتصــادی و بازگشــت مجــدد تحریم هاســت.

کارکرد بین المللی و ملی کز لجستیکی با  ج. مرا

کشــور هســتند. وجــود  از مهمتریــن مصادیــق یکپارچگــی زیرســاخت های لجســتیکی در  کــز لجســتیکی یکــی  مرا

کــز لجســتیکی به منظــور ایجــاد اتصــال و همبنــدی بیــن شــیوه های حمل ونقــل و بهره گیــری از صرفه هــای ناشــی  مرا

کشــورهایی چــون ترکیــه و  از مقیــاس شــیوه های مختلــف و به ویــژه حمــل ریلــی امــری ضــروری اســت. برخــالف 

کشــور ایــران  ــز در  ک ــد، ایــن مرا ــرداری دارن ــا بهره ب ــز لجســتیکی متعــددی را در دســت احــداث ی ک ــه مرا ک هندوســتان 

ــا توســط وزارت راه و شهرســازی دنبــال می شــود و ایــن وزارتخانــه  کــز عمدت هنــوز توســعه نیافته انــد. توســعه ایــن مرا

کشــور  کــز لجســتیک  کشــور و تدویــن ســند آمایــش مرا کــز لجســتیک  در ســال 1397 اقــدام بــه راه انــدازی ســتاد مرا

کــز  کارکــرد ایــن مرا کــز پیشــنهاد شــده و نــوع  کشــور بــرای ایجــاد ایــن مرا نمــود. طبــق ســند مزبــور، تعــداد 58 پهنــه در 

نیــز مشــخص شــده اســت. بــر ایــن اســاس، تعــداد 4 شــهر لجســتیک )کارکــرد واردات، صــادرات، ترانزیــت و صــادرات 
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مجــدد(، 14 دهکــده لجســتیک )کارکــرد واردات، صــادرات و ترانزیــت( و 10 مرکــز لجســتیک مــرزی )صــادرات، واردات 

کــز در مرحلــه جــذب ســرمایه گذار یــا احــداث  و ترانزیــت از مرزهــای خشــکی( پیش بینــی شــده اســت. برخــی از ایــن مرا

هســتند، امــا هنــوز هیــچ یــک از آن هــا عملیاتــی نشــده اند.

1-3-2. زیرساخت های تخصصی سخت  افزاری
کاربــرد  دارای  کــه  می شــود  زیرســاخت ها  از  آن دســته  شــامل  توزیــع،  تخصصــی  ســخت افزاری  زیرســاخت های 

گیرنــد.  کشــور هســتند. هــر چنــد ممکــن اســت بــرای ســایر اهــداف نیــز مــورد اســتفاده قــرار  تخصصــی در نظــام توزیــع 

کاال  کاال و زیرســاخت های مرتبــط بــا ذخیره ســازی و توزیــع  ایــن زیرســاخت ها بــه تفکیــک حوزه  هــای عرضــه و فــروش 

قابــل دســته بندی هســتند.

کاال الف. زیرساخت های عرضه 

و  صنفــی  شــهرک های  و  مجتمع  هــا  کاالیــی،  بــورس  بــازار  از  عبــارت  کاال  عرضــه  زیرســاخت های  مهمتریــن 

می  باشــد. کاال  مســتقیم  عرضــه  نمایشــگاه های 

کاالیی الف -1. بازار بورس 

ــازار  ــا هــدف تخفیــف مشــکالت و محدودیت  هــای ب کــه ب کاال،  کاالیــی به  عنــوان یــک زیرســاخت مهــم عرضــه  بــورس 

کشــور تاســیس شــده اســت. در حــال حاضــر محصــوالت صنعتــی و معدنــی )گــروه  کشــاورزی در  محصــوالت صنعتــی و 

کک و ســیمان( در 24 زیرگــروه اصلــی و 51 زیرگــروه فرعــی، فراورده  هــای نفتــی و پتروشــیمی  گران بهــا،  فلــزات اساســی و 

گــروه اصلــی و 76 زیرگــروه فرعــی عرضــه می  گــردد.  کشــاورزی در 21  گــروه اصلــی و 54 زیرگــروه فرعــی و محصــوالت  در 9 

ــا وجــود  کاالیــی در 54 زیرگــروه اصلــی و 184 زیرگــروه فرعــی قــرار دارد. ب مجموعــًا محصــوالت عرضــه شــده در بــورس 

ــا چالش  هــای مهمــی  ــات توزیعــی،  ایــن زیرســاخت عرضــه ب کاالیــی در ایجــاد شــفافیت در جریان ــورس  ــر ب نقــش موث

گردیــده اســت.  کــه در جــدول 1-12 اهــم عوامــل مؤثــر بــر آن عنــوان  مواجــه اســت 
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کاالیی و عوامل موثر بر آن کلیدی عملکرد بورس  جدول 1-12. چالش  های 

اجزا عوامل مؤثر چالش 

1- اشکاالت ناظر 
کاالیی  بر بورس 
کشف قیمت  در 

واقعی

1-1. ضعف استقالل در جریان بخشی 
به سازوکارهای بازاری

خصــوص  بــه  کاالهــا  برخــی  پایــه  قیمــت  دســتوری  تعییــن  در  مداخلــه 
بــورس در  فلــزات  و  پتروشــیمی  گــروه  در  ج  منــدر پایــه  کاالهــای 

بــر  نظــارت  در  بــورس  ضعــف   .2-1
عرضــه حجــم 

ــورس توســط  ــر عرضــه در ب اشــکاالت ناشــی از عــدم رعایــت الزامــات ناظــر ب
ــادرات(  ــه ص ــل ب ــورس/ تمای ج از ب ــار ــه خ ــدگان )عرض تولیدکنن

عدم ایفای تعهدات توسط برخی تولیدکنندگان های دولتی

بــر  نظــارت  در  بــورس  ضعــف   .3-1
تقاضــا  حجــم 

تعلــل در بروزرســانی دقیــق میــزان ســهمیه  ها در بهین  یــاب و ثبــت ســهمیه   
بیــش از ظرفیــت تولیــد

2- نقایص توام با 
مدیریت ریسک 

و محافظت از 
نوسانات آتی 

قیمت

2-1. بــروز رانت  هــای قیمتــی در بــازار 
کاال  بــورس 

کاالهای مواجه با عرضه نامتوالی بروز رانت  های قیمتی در رابطه با 

شــکل  گیری واســطه  های غیرضــرور بــه واســطه شــرایط ســخت دسترســی 
ــرای متقاضیــان خــرد ــازار بــورس ب ــه ب ب

2-2. تأثیرپذیــری تعییــن قیمــت پایــه 
خ  ــر محصــوالت اساســی از نوســانات ن

ارز 

خ بــا دالر نیمایــی )نظــام  کاالهــای مشــمول تعییــن نــر ماهیــت غیرثابــت 
کاالیــی  کاالهــای عرضــه شــده در بــورس  یکپارچــه معامــالت ارزی( و ســایر 
ــازار( ــروه تنظیــم ب کارگ ــات  ــازار بــورس از مصوب )تأثیرپذیــری مکــرر ســازوکار ب

ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس )1399( 

کاالیــی را می  تــوان در دو موضــوع  کارکــرد بــازار بــورس  طبــق جــدول، مهمتریــن چالش  هــای نظــام توزیــع از منظــر 

کشــف قیمــت واقعــی و عــدم شــفافیت ناشــی از آن در شــبکه توزیــع؛  کاالیــی در  کــرد: اشــکاالت ناظــر بــر بــورس  خالصــه 

2- نقایــص تــوام بــا مدیریــت ریســک و محافظــت از نوســانات آتــی قیمــت و بنابرایــن بــروز بی  ثباتــی در شــبکه توزیــع.

الف -2. مجتمع  ها، شهرک  های صنفی و نمایشگاه  ها

کشــور  بالــغ بــر 56 درصــد شــاغالن  طبــق آخریــن آمــار منتشــره توســط مرکــز آمــار ایــران در ســال 1398، در بخــش توزیــع 

زیربخــش عمده  فروشــی، خرده  فروشــی و تعمیــر وســایل نقلیــه و همچنیــن بیــش از 62 درصــد از شــاغالن زیربخــش 

ــه  ــاالی تعــداد ایــن شــاغلین، ب حمل  ونقــل و انبــارداری را واحدهــای مســتقل خصوصــی تشــکیل می  دهــد. ســهم ب

کوچــک فعالیــت می  کننــد. ایــن امــر از چنــد  ــًا در مقیــاس  کــه عمدت معنــای تعــداد زیــاد واحدهــای خویش  فرماســت 

منظــر محــل اشــکال اســت: 

ــازار، ایــن واحدهــا و بــه تبــع آن شــاغلین ایــن بخــش، در 	  به  ســبب برخــورداری از قــدرت چانه  زنــی پائیــن در ب

برابــر شــوک  های اقتصــادی بســیار آســیب  پذیر می  باشــند.

کارایی هزینه  ای در این واحدها پائین می  باشد. 	  به  سبب عدم برخورداری از صرفه  های مقیاس، 
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کوچــک و غیرمنســجم ایــن واحدهــا، امــکان ســاماندهی واحدهــای مذکــور طــی برنامه  هــای 	  به  ســبب ماهیــت 

ــه ســهم  ــت ب ــا عنای ــد. ایــن امــر ب کاهــش می  یاب کار شــاغل و ارتقــای بهــره  وری  دســتجمعی و آمــوزش نیــروی 

ــرار  ــر از 7 درصــد(، بیــش از پیــش مــورد نظــر ق بســیار پائیــن متخصصــان و تکنســین  ها در بخــش توزیــع )کمت

می گیــرد. 

کاهــش می  یابــد. ایــن مســاله 	  کنــده ایــن واحدهــا، شــفافیت اطالعــات حــوزه توزیــع نیــز  به  ســبب ماهیــت پرا

ــدون  ــازمان  یافته )ب ــای غیرس ــا را واحده ــن واحده ــی از ای ــل توجه ــهم قاب ــه س ک ــت  ــن واقعی ــه ای ــت ب ــا عنای ب

ــش از  ــا را بی ــن واحده ــاماندهی ای ــت گذاری و س ــرورت سیاس ــدی ض ــورت ج ــد، به ص ــکیل می  ده ــه( تش پروان

پیــش می  ســازد. 

مجمــوع مــوارد برشــمرده اهمیــت بازاندیشــی در برنامه هــای سیاســتی در بخــش توزیــع مشــتمل بــر برنامه  هــای 

توســعه ســاختارهای مــدرن   و یــا ســازماندهی بخــش ســنتی را بــا عنایــت بــه اثــرات اجتماعــی آن بــر شــاغلین ایــن 

کــه در راســتای ســازماندهی ایــن واحدهــا می بایــد تقویــت  بخــش، نمایــان می ســازد.1 یکــی از تمهیــدات مهمــی 

کــه زیرســاخت مهــم  شــود، »کانون هــای تولیــدی و توزیعــی خــرد« یــا به عبارتــی خوشــه ها و شــهرک های صنفــی اســت 

کمــک زیــادی بــه بهره  منــدی از  کــه ایــن زیرســاخت  کاال نیــز بــه شــمار مــی رود. اهمیــت آن نیــز از آن روســت  عرضــه 

کارگاه هــای خــرد تولیــدی و توزیعــی می نمایــد. بــا اینحــال، همچنــان در رابطــه بــا  صرفه  هــای تجمــع در شــبکه تولیــد 

ــر وجــود دارد:  ح زی ایــن زیرســاخت اشــکاالتی به شــر

کمبود دسترسی به تسهیالت عمومی )به ویژه آب و زیرساخت های فناوری اطالعات( 	 

ــر امــور تفکیــک زمیــن و صــدور اســناد مالکیــت: عــدم هماهنگــی میــان اداره ثبــت اســناد و 	  مشــکالت ناظــر ب

ــهرداری ــور و ش کش ک  ــال ام

کمتــر از 5 	  ســطح پائیــن همــکاری اســتراتژیک بیــن واحدهــای مســتقر در خوشــه  های صنفــی و صنعتــی: 

درصــد همــکاری افقــی 

کمتــر از 30 درصــد از خوشــه ها و شــهرک  های 	  کانون هــای خــرد تولیــدی و توزیعــی:  درجــه پائیــن توســعه  یافتگی 

صنفــی و صنعتــی در مرحلــه »درحــال توســعه« و مابقــی در ســطح توســعه  یافتگی پائین  تر 

فشار رقابت با واحدهای غیرمجاز و تأثیر منفی آن بر حجم تقاضای مقابل واحدهای مستقر در شهرک ها	 

در نتیجــه عوامــل برشــمرده، »خوشــه ها و شــهرک های توزیعــی همچنــان در پشــتیبانی از نظــام توزیــع یکپارچــه و 

گیــرد.  کیــد قــرار  بــه طریــق اولــی اهــداف جهــش تولیــد بــا نقایــص متعــدد مواجــه هســتند« و بایــد مــورد تا

1. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1396(، برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی 
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کاال ب. زیرساخت های ذخیره سازی، توزیع و خدمات ارزش افزوده 

کارگاه هــای ارایه دهنــده خدمــات انبــارداری  زیرســاخت های ذخیره ســازی در اختیــار بنگاه هــای صنعتــی، معدنــی، 

کــه اطالعــات آن هــا در قالــب ســامانه  و ســردخانه داری، فعالیــن تجــاری، نهادهــای دولتــی و عمومــی قــرار دارنــد، 

کاال در حــال ثبــت اســت. حــدود 62 درصــد واحدهــای ثبــت شــده متعلــق بــه  کــز نگهــداری  جامــع انبارهــا و مرا

کاال )اعــم  کــز نگهــداری  واحدهــای عمده فروشــی و خرده فروشــی بــوده و مابقــی نیــز بــه ترتیــب مربــوط بــه انبارهــا و مرا

از شــرکت های پخــش و ســایر شــرکت های دارای انبــار، وزارتخانه هــا، ســازمان  ها و شــرکت های دولتــی و عمومــی(، 

کشــاورزی(، معــدن و  کشــاورزی، واحدهــای دامــی،  طیــور و آبــزی، طیــور )جهــاد  واحدهــای صنعتــی، واحدهــای 

کشــور  کــه در خصــوص زیرســاخت  های ذخیره  ســازی  واحدهــای بهداشــتی و درمانــی بــوده اســت.1 نکتــه مهمــی 

ــز آمــار  ــر، طبــق نتایــج آمارگیــری مرک ــز ایــن واحدهــا در چنــد اســتان محــدود اســت. به  طــور دقیق  ت وجــود دارد، تمرک

کشــور در 5 اســتان متمرکــز شــده اســت. وضعیــت مذکــور در خصــوص  ایــران، حــدود 60 درصــد ظرفیــت ســردخانه  ای 

کارگاه  هــای انبــارداری در اســتان تهــران متمرکــز  کــه 71 درصــد از  کارگاه هــای انبــارداری بســیار قابــل تامل  تــر اســت، چــرا 

کشــور می  شــود و در  کاال در  کــه همیــن باعــث محوریت  بخشــی بــه اســتان تهــران بــه عنــوان قطــب توزیــع  شــده اســت 

کیــد ســند  کشــور می  گــردد. ایــن امــر ضــرورت تا بســیاری از مــوارد همیــن امــر منجــر بــه افزایــش هزینه  هــای توزیعــی در 

کــز لجســتیک منطقــه  ای و مکان  یابــی بهینــه زیرســاختهای ذخیره  ســازی وفــق آن را  کاال بــر توســعه مرا جامــع توزیــع 

آشــکار می  ســازد. 

کارکرد منطقه ای و شهری کز لجستیک با  ج. مرا

کشــور، ایجــاد 12 پــارک لجســتیک عمومــی )حیطــه فعالیــت  کــز لجســتیک  بــر اســاس نتایــج مطالعــات ســند آمایــش مرا

کشــور پیش بینــی شــده اســت. البتــه،  کشــوری( در  کشــاورزی )حیطــه فعالیــت عمدتــا  کشــوری(، 18 پــارک لجســتیک 

کاال در شــهرها(، هنــوز مطالعــه و  کارکــرد عمــده توزیــع ادغــام شــده  کــز لجســتیک شــهری )بــا  در خصــوص توســعه مرا

نیازســنجی جامعــی صــورت نگرفتــه اســت. هــر چنــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 1398 طــی ابالغــی بــه 

کار نهادهــای مزبــور  کــز لجســتیک شــهری و )بــرون شــهری( در دســتور  گرفتــن توســعه مرا اســتانداری ها، خواســتار قــرار 

شــده اســت.

1. معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )1398(، گزارش وضعیت سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال
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1-3-3. زیرساخت های نرم پشتیبان توزیع 
ج در جــدول 2-10 مشــتمل بــر ســه بخــش به  صــورت زیــر  زیرســاخت  های نرم  افــزاری پشــتیبان توزیــع، بــه نحــو منــدر

قــرار دارد: 

زیرســاخت  های فنــاوری و فنــاوری اطالعــات: بازارگاه  هــای الکترونیکــی خدمــات پشــتیبان توزیــع ســامانه های 	 

کاالهــا، ... آمــاری حمل ونقــل و تجــارت، ســامانه های یکپارچــه مدیریــت عوامــل تولیــد و 

چارچوب  های حقوقی: قوانین و مقررات ناظر بر حوزه توزیع 	 

ســایر زیرســاخت  های نــرم پشــتیبان توزیــع: خدمــات تأمیــن مالــی، نقــل و انتقــال مالــی و بیمــه  ای حــوزه 	 

تجــارت، صــدور بارنامــه.

1-3-3-1. زیرساخت  های فناوری و فناوری اطالعات 

ج  ح مــوارد منــدر مهمتریــن زیرســاخت  های مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در ارتبــاط بــا نظــام توزیــع را می  تــوان بــه شــر

در شــکل 1-1 برشــمرد: 

 دار برحسب اجزا و مراحل دخیلپیوست: تبیین اقدامات اولویت
 

 اي و شهري ج. مراكس لجستيك با كاركرد منطقه
پتارك   21پارك لجستيل ػوَهي )حيطِ فؼاليت  مشتَر، ،    23يش هرامس لجستيل مشَر، ايجاد بر اساس ًتايج هطالؼات سٌذ آها

ِ،  بيٌي شتذُ است      لجستيل مشاٍرز، )حيطِ فؼالي  ػوذتا مشَر،  در مشَر پيش در خصتَ  تَستؼِ هرامتس لجستتيل     البتت
اهؼي صتَرت ًررفتتِ است   ّتر وٌتذ ٍزارت      شْر، )با مارمرد ػوذُ تَزيغ ادغام شذُ ماال در شْرّا ، ٌَّز هطالؼِ ٍ ًيازسٌجي ج

َاستار قرار گترفتي تَستؼِ هرامتس لجستتيل شتْر، ٍ )بترٍى        طي ابالغي ِب استاًذار، 2431صٌؼ ، هؼذى ٍ تجارت در سال  ّا، خ
ر شذُ اس   ادّا، هسَب  شْر،  در دستَر مار ًْ

 پشتیبان توزیع  های نرم . زیرساخت3-3-2
   زير قرار دارد: صَرت  سِ بخش بِهشتول بر  21-3تَزيغ، بِ ًحَ هٌذرج در جذٍل  افسار، پشتيباى  ّا، ًرم  زيرساخ 
  بازارگتاُ  ّا، فٌاٍر، ٍ فٌاٍر، اطالػتات:   زيرساخ        ِ ّتا، آهتار،    ّتا، النترًٍينتي ختذهات پشتتيباى تَزيتغ ستاهاً

 ّا، ينپاروِ هذيري  ػَاهل تَليذ ٍ ماالّا،     ًٍقل ٍ تجارت، ساهاًِ حول
 ًاظر بر حَزُ تَزيغ   حقَقي: قَاًيي ٍ هقررات ّا،  واروَب 
  ا، حَزُ تجارت، صذٍر بارًاهِ   ّا، ًرم پشتيباى تَزيغ: خذهات تأهيي هالي، ًقل ٍ اًتقال هالي ٍ بيوِ  ساير زيرساخ 
 

 های فناوری و فناوری اطالعات   زیرساخت .1-3-3-2
 2-3تتَاى بتِ شترو هتَارد هٌتذرج در شتنل         با ًظام تَزيغ را هتي  ّا، هبتٌي بر فٌاٍر، اطالػات در ارتباط  هْوتريي زيرساخ 

 برشورد:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّا، هبتٌي بر فٌاٍر، اطالػات پشتيباى بخش تَزيغ     اًَاع زيرساخ 2-3شنل 

 های مبتنی بر فناوری اطالعات پشتیبان بخش توزیع  . انواع زیرساخت2-2شکل 
 

 باشذ:    هشتول بر هَارد زير هيّا   گرٍُ از زيرساخ ايي هاي صدور مجوز.   یك: زیرساخت
ّتا،   زيرسيستن اس   از بيي زيرسيستتن  22اًذاز، شذ ٍ دارا،  راُ 2431ايي ساهاًِ در سال  سامانه جامع تجارت ایران: -

)ٍاردات، ّا، تجارت داخلي، ساهاًِ شٌاسِ رّرير،، ساهاًِ شٌاسِ متاال، ستاهاًِ ينپاروتِ هجَزّتا       ايي ساهاًِ، ساهاًِ
ساهاًِ رّريتر، ٍ مٌتترل اصتال  بيشتتريي ارتبتاط بتا         صادرات ٍ تراًسي  ، ساهاًِ جاهغ اًبارّا ٍ هرامس ًرْذار، ماال،

 هاي صدور مجوز سامانهیك: 

ساهاًِ پٌجرُ ٍاحذ گورمي 
ساهاًِ جاهغ تجارت ايراى  
النترًٍيني هجَزّا، پخش مااليي )فاز  ساهاًِ صذٍر

 اٍل ساهاًِ هذيري  تَزيغ ماال 
ًٍقل درٍى شْر، ٍ ساهاًِ هذيري  هرمس، حول

 ا،حَهِ

هاي رصد كاال در شبکه سامانهسه: 
 توزیع

 سيستن شٌاسايي ماال ٍ خذهات(GS1  
 ساهاًِ رصذ زًجيرُ تجار، )طرو افق 
ساهاًِ هذيري  تَزيغ ماال 
غ اًبارساهاًِ جاه 

 

 هاي نظارت بر عملکرد سامانهچهار: 
 شبکه توزیع

ساهاًِ هذيري  ينپاروِ بازرسي 
ًِرصذ قيو  ماال ٍ خذهات ساها 
ساهاًِ جاهغ گاراًتي 

 

 هاي مدیریت عمليات توزیع دو: سامانه

 :بارًاهِ برخط ساهاًِبازارگاُ النترًٍيني  
 ىالوللي النترًٍيني ايرا ساهاًِ راٌّاهِ بيي 
   ساهاًِ صذٍر سٌذ حول بار درٍى شْر، )باربره

 النترًٍيل  هٌظَر صذٍر بارًاهِبِ
 ّا ًقلي ٍ مويسيَىٍّا، حولساهاًِ هذيري  شرم 
الوللي ٍ ًٍقل بييّا، حولسيستن رّرير، ماهيَى

 ّا، تراًسي ماهيَى
 اًٍقل جادُسيستن جاهغ سازهاى راّذار، ٍ حول، 

هاي سيستمپنج: 
ریسي توزیع نامهبر

 در سطح بنگاهی

شکل 1-1. انواع زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات پشتیبان بخش توزیع 
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گروه از زیرساخت  ها مشتمل بر موارد زیر می  باشد:  یک: زیرساخت  های صدور مجوز. این 

ســامانه جامــع تجــارت ایــران: ایــن ســامانه در ســال 1395 راه انــدازی شــد و دارای 11 زیرسیســتم اســت. از 	 

بیــن زیرسیســتم های ایــن ســامانه، ســامانه  های تجــارت داخلــی، ســامانه شناســه رهگیــری، ســامانه شناســه 

کاال،   کــز نگهــداری  کاال، ســامانه یکپارچــه مجوزهــا )واردات، صــادرات و ترانزیــت(، ســامانه جامــع انبارهــا و مرا

گــزارش ارائــه شــده توســط  کنتــرل اصالــت بیشــترین ارتبــاط بــا حــوزه توزیــع دارنــد. طبــق  ســامانه رهگیــری و 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )1398(، تکمیــل ایــن زیرســاخت بــه صــورت تدریجــی و در دو حــوزه تجــارت 

داخلــی و فرامــرزی در حــال انجــام اســت.

کــه بــه ســامانه جامــع تجــارت 	  گمرکــی  گمرکــی: ســامانه مســتقل مربــوط بــه فرآیندهــای  ســامانه پنجــره واحــد 

متصــل اســت.

کاالیــی. هــدف ایــن ســامانه 	  کاال: صــدور الکترونیکــی مجوزهــای پخــش  فــاز اول ســامانه مدیریــت توزیــع 

کشــور و تســهیل رونــد صــدور مجــوز شــرکت های پخــش اســت. تــا  کاال در شــبکه توزیــع  شفاف ســازی و رصــد 

پایــان اســفندماه 1398، معــادل 74 شــرکت پخــش در ســامانه ثبــت اطالعــات نموده  انــد.

ایــن ســامانه خدماتــی چــون 	  از طریــق  ســامانه مدیریــت مرکــزی حمل ونقــل درون شــهری و حومــه ای. 

درخواســت صــدور پروانــه فعالیــت نــاوگان،  اشــتغال راننــدگان، بهره بــرداری شــرکت های حمل ونقــل درون 

ــافر درون  ــار و مس ــل ب ــن حمل ونق ــه فعالی ــودرو ب ــتیک خ ــهمیه الس ــص س ــاوگان و تخصی ــازی ن ــهری، نوس ش

شــهری ارایــه می شــود. 

کشــور وارد می  شــود.  کســب  وکار فعــاالن حــوزه توزیــع و بازرگانــی  گســترش ســامانه  های فــوق بــر بهبــود محیــط  تاثیــر 

در خصــوص وضعیــت پیشــرفت ایــن بخــش از زیرســاخت  ها بایــد عنــوان داشــت از ســال 1396 مجوزهــای شــرکت  های 

ــال  ــان س ــا پای ــی دوره 1396 ت ــامانه ط ــق س ــادره از طری ــوز ص ــود )862 مج ــادر می  ش ــامانه  ای ص ــورت س ــه ص ــش ب پخ

کشــور در حــال حاضــر فاقــد سیســتم پنجــره واحــد جامــع بــرای مدیریــت تمامــی  کــه نظــام توزیــع  1398(. هرچنــد از آنجا

مجوزهــای ارکان نظــام توزیــع اســت، نیــاز بــه وجــود ایــن ســامانه در رابطــه بــا ســایر عوامــل توزیعــی نیــز وجــود دارد. 

گروه از زیرساخت  ها می  توان به موارد زیر اشاره داشت:  دو: زیرساخت  های مدیریت عملیات توزیع. در این 

ســامانه  بارنامــه برخــط )online(: ایــن ســامانه وظیفــه دریافــت اطالعــات بارنامــه بــه عنــوان ســند حمــل بــار 	 

کــه بعــد از دریافــت اطالعــات نســبت بــه اعتبار ســنجی آن اقــدام نمــوده و بعــد از تائیــد  کشــور را دارد  در ســطح 

کــد رهگیــری جهــت پیگیری هــای آتــی ارســال می نمایــد. در حــال  اطالعــات بــرای ارســال کننده اطالعــات یــک 

گرفتــه و عملیــات اجرائــی آن از تاریــخ اول  حاضــر ایــن سیســتم در اختیــار تمامــی شــرکت های حمل و نقــل قــرار 

آبــان مــاه ســال ١٣٩١ شــروع شــده اســت.
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ســامانه صــدور ســند حمــل بــار درون شــهری )باربــرگ(: ایــن ســامانه به منظــور صــدور بارنامــه  الکترونیــک 	 

کاربــرد دارد.  بــرای حمــل بــار در شــهرها 

ایــران، 	  الکترونیکــی  بین المللــی  راهنامــه  بــر ســامانه  ایــن ســامانه  ها مشــتمل  بــار:  ســامانه  های مدیریــت 

کامیون هــای حمل ونقــل  کمیســیون ها، سیســتم رهگیــری  ســامانه مدیریــت شــرکت های حمل و نقلــی و 

کامیون هــای ترانزیــت، سیســتم جامــع ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اشــاره داشــت.  بین المللــی و 

ــز به عنــوان اســتارت آ پ  های ایــن حــوزه از ســال  ــار جــاده ای نی ــا بازارگاه هــای الکترونیکــی حمل ونقــل ب ضمن
1396 وارد ایــن عرصــه شــده اند.1

کاهــش هزینه  هــای حمل  ونقــل، ایجــاد تعامــل منطقــی بیــن  کارکــرد اصلــی ایــن زیرســاخت  ها را می  تــوان در 

کاهــش تخلفــات و  بــر  اثــرات  کیفیــت خدمــات حمل  ونقــل،  بــر  اثــرات  کاال،  شــرکت  های حمل  ونقــل و صاحبیــن 

گــروه از  کشــور عنــوان داشــت. در رابطــه بــا ایــن  همچنیــن بهره  بــرداری بهتــر از ظرفیت  هــای نــاوگان حمل  ونقــل 

گرفتــه قابــل توجــه بــوده اســت، همچنــان فرآینــد بهینه  ســازی و مدیریــت  گرچــه پیشــرفت  های صــورت  ســامانه  ها ا

کارآمــد امــور توزیــع و لجســتیک بــا نقــص همــراه اســت. لــذا، وجــود ایــن زیرســاخت  ها رافــع نیــاز بــه برخــورداری از 

نمی  باشــد. لجســتیکی  کــز  مرا و  لجســتیکی  شــرکت  های 

کاال در  کاال در شــبکه توزیــع. زیرســاخت  های مرتبــط بــا رهگیــری و رصــد  ســه: ســامانه  های رهگیــری و رصــد 

کاال و ارز در مرحلــه تکمیــل و توســعه  شــبکه طــی ســال  های اخیــر و بــه ویــژه بــا الزامــات قانــون مبــارزه بــا قاچــاق 

قــرار دارد. ایــن ســامانه  ها عبارتنــد از: 

کاال و خدمــات GS1. سیســتم های ارایــه خدمــات و زیرســاخت های شناســایی، ضبــط، 	  سیســتم شناســایی 

کاال و  کــه توســط مرکــز شــماره گذاری  ک و ردیابــی بــر اســاس اســتاندارد GS1 در زنجیره هــای تامیــن  اشــترا

ــه می شــود.  ــران ارای خدمــات ای

ســامانه جامــع انبــار. طبــق هدف گــذاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مقــرر شــده بــود تــا رقــم 570 هــزار 	 

کاال در قالــب ســامانه جامــع انبــار ثبــت شــود و جوازهــای صنفــی و صنعتــی اخــذ شــده بــرای  مرکــز نگهــداری 

ــه  ــزارش ارائ گ گیــرد. طبــق  ــز و میــزان ظرفیــت و تعــداد انبارهــای هــر اســتان مــورد بررســی قــرار  ک ــه مرا این گون

کشــور  شــده توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اســفندماه 1398 تمامی انبارهای رســمی و بزرگ 

کاالی وارداتــی و  کلیــه فعالیــن ملــزم بــه معرفــی انبــار نگهــداری  در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت نــام نمــوده و 

1. اگــر چــه فعالیــت ایــن بازارگاه هــا تداخل هایــی را بــا نظــام ســنتی تخصیــص بــار جــاده ای ایجــاد کــرده اســت، امــا آسیب شناســی و رفــع ایــن تداخل هــا می توانــد بــه بهره گیــری 
هــر چــه بهتــر از ظرفیت هــای ایــن کســب وکارها در افزایــش بهــره وری تخصیــص بــار بــه کامیــون در کشــور نقــش بســزایی داشــته باشــد. 
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کاالهــای اساســی از ایــن طریــق قابــل رصــد می  باشــد. ایــن ســامانه  یــا تولیــدی خــود می  باشــد. لــذا موجــودی 

ظرفیــت مناســبی بــرای ایجــاد شــفافیت و یکپارچگــی در مرحلــه بیــن تولیدکننــده و توزیع  کننــدگان محســوب 

می  شــود

کاال و 	  ــاز دوم ســامانه مدیریــت توزیــع  ــه عنــوان ف ح افــق(. ایــن ســامانه ب ســامانه رصــد زنجیــره تجــاری )طــر

ــود.  ــوب می  ش ــا محس کااله ــت    ــتت قیم ــت از تش ــتای ممانع ــاختی در راس ــوان زیرس ــه عن ــار ب ــع انب ــامانه جام س

ــه فاقــد 	  ک ــی  ــرای آن دســته از متقاضیان ــر ب ــه تای ــه منظــور صــدور حوال ــر: ایــن ســامانه ب ســامانه تخصیــص تای

کارت هوشــمند نــاوگان حمــل بــرون شــهری از ســازمان راهــداری و فاقــد پروانــه فعالیــت درون شــهری از 

شــهرداری ها و دهیاری هــا هســتند راه انــدازی شــده اســت. 

گام مهمــی در راســتای ارتقــای شــفافیت و  بدیهــی اســت تســریع در فرآینــد تکمیــل ســامانه  های برشــمرده، 

کشــور محســوب می  شــود. بااینحــال، در مقــام اجــرا همچنــان فراینــد تکمیــل اطالعــات  یکپارچگــی در بخــش توزیــع 

ــاری و  ــه خوداظه ــاالن ب ــل فع ــدم تمای ــی از ع ــکال ناش ــن اش ــی از ای ــت. بخش ــراه اس ــان هم ــا نقص ــن ب ــوی فعالی از س

ثبــت اطالعــات در ســامانه بــوده و بخــش دیگــر آن بــه ضعــف هماهنگــی ســایر دســتگاه ها بــا وزارت صنعــت،  معــدن و 

تجــارت بازمی  گــردد.

ــا ایــن بخــش، امــکان  چهــار: زیرســاخت  های نظــارت بــر عملکــرد شــبکه توزیــع. از طریــق ســامانه  های مرتبــط ب

کاالهــا فرآهــم می  آیــد. مهمتریــن ایــن ســامانه  ها عبارتنــد از:  ــازار  ــر ب کاال در شــبکه و نظــارت ب رهگیــری 

ســامانه مدیریــت یکپارچــه بازرســی. ســامانه یکپارچــه مدیریــت بازرســی در راســتای الکترونیکــی نمــودن 	 

کشــور یــا  کاال بــه  کلیــه فعالیتهــای تجــاری اعــم از زمــان ورود  خدمــات دولتــی راه انــدازی شــده و بررســی 

کاال در انبــار و ... از اهــداف آن  کاال، مقــدار موجــودی  کشــور، محــل ذخیــره )انبــار(  کاال در داخــل  زمــان تولیــد 

می باشــد. مرحلــه تدویــن، تحلیــل و طراحــی »ســامانه یکپارچــه مدیریــت بازرســی« تکمیــل شــده اســت و در 

ــه صــورت پایلــوت در اســتان هرمــزگان پیاده  ســازی شــده اســت. حــال حاضــر ب

انجــام 	  کاال و خدمــات،  انــواع  بــازار  پایــش  بــا هــدف  ایــن ســامانه  کاال و خدمــات.  ســامانه رصــد قیمــت 

بازرســی  های مســتمر میدانــی و همچنیــن اخــذ اطالعــات قیمتــی ســطح بــازار طراحــی و راه انــدازی شــده 

کاالی اساســی  بــرای 100 قلــم  بــه صــورت آزمایشــی و  گام نخســت ســامانه مذکــور  اســت. ســامانه مذکــور 

اســت.  راه  انــدازی شــده 

کاال و ارز اســت 	  گارانتــی. ایــن ســامانه یکــی از ســامانه های مکمــل در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق  ســامانه جامــع 

کــه بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )ســازمان حمایــت از مصرف کننــده( در حــال شــکل گیری 
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اســت. راه انــدازی ایــن ســامانه در ســال 1397 بــر اســاس تفاهم نامــه همــکاری میــان »ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 

گرفــت. ایــن ســامانه را می تــوان یکــی  کار قــرار  کاال و ارز« و »ســازمان حمایــت از مصرف کننــده« در دســتور 

ــا احــراز  کــه ایــن ســامانه ب کــرد چرا ــاد تلقــی  کاال در مقادیــر زی ــا قاچــاق  گلوگاه هــای مهــم در حــوزه مبــارزه ب از 

کــه اجنــاس قاچــاق را در آخریــن  کاال، ایــن قابلیــت را فراهــم می کنــد  گارانتی  دهنــده و خریــدار نهایــی  شــرکت 

کنــد.1  کاال شناســایی  حلقــه زنجیــره تامیــن 

پنــج: سیســتم  های برنامه  ریــزی توزیــع در ســطح بنگاهــی. سیســتم  های مربــوط بــه برنامه  ریــزی عملیــات توزیــع 

در ســطح بنگاهــی را می  تــوان مشــتمل بــر نرم افزارهــای برنامه ریــزی منابــع بنــگاه )ERP(، نرم افزارهــای مدیریــت 

زنجیــره تامیــن )SCM(، نرم افزارهــای فــروش و پخــش مویرگــی )مــورد اســتفاده توســط شــرکت های پخــش(، 

خدمــات لجســتیکی منطقــه ای و شــهری، سیســتم های تخصصــی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات دانســت. بدیهــی 

کارایــی عملکــرد واحدهــای  افزایــش  زیــادی می  توانــد در  بــه میــزان  اســت توســعه زیرســاخت  های برشــمرده 

کشــور تاثیرگــذار باشــد. بــا اینحــال، بــه ســبب  توزیعــی و همچنیــن ایجــاد شــفافیت و یکپارچگــی در زنجیــره توزیعــی 

ــرد آن در  کارب ــترش  گس ــتم  ها،  ــن سیس ــه ای ــی ب ــرکت  های توزیع ــی ش ــدود دسترس ــات مح ــاال و امکان ــری ب هزینه  ب

کشــور همچنــان نیازمنــد حمایــت دولــت می  باشــد.  بخــش توزیــع 

1-3-3-2. قوانین و مقررات پشتیبان بخش توزیع 

بــه عنــوان زیرســاخت  های حقوقــی  بــر بخــش توزیــع  انــواع قوانیــن و مقــررات ناظــر  از  در جــدول 1-13 فهرســتی 

پشــتیبان ایــن بخــش ارائــه شــده اســت. 

کــه در صــورت برخــورداری  طبــق جــدول، مجموعــه متنوعــی از قوانیــن و مقــررات در حــوزه توزیــع موجــود اســت 

کســب  وکاری ایــن بخــش  از جامعیــت شــمول، عــدم تــوازی، ناســازگاری و تزاحــم می  توانــد مولــد شــفافیت در محیــط 

ــه  ــاالی ایــن موضــوع، در بخــش 1-4 ب ــه ســبب اهمیــت ب ــرای ورود ســرمایه  گذاران باشــد. ب و همچنیــن انگیــزه  ای ب

کــم بــر ســاختار حقوقــی بخــش توزیــع پرداختــه می  شــود.  بررســی وضعیــت حا

1. بــه عنــوان اقــدام تکمیلــی در کنــار راه انــدازی ایــن ســامانه می تــوان بــه »اعتبارســنجی، رتبــه بنــدی و ارزیابــی شــرکت های ارائــه دهنــده گارانتــی« و بــه تبــع آن دادن فرصــت 
مقایســه بــه مشــتریان، خریــد کاال بــا گارانتــی معتبــر بــرای مصرف کننــدگان نهایــی اشــاره داشــت.
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جدول 1-13. فهرست قوانین و مقررات پشتیبان حوزه توزیع 

حوزه ناظر

فرابخشیبخش توزیع

ل
صی

حد تف

قانون

- قانون اصالح قانون نظام صنفی )1392(
- قانون تعزیرات حکومتی )1367(

- قانون حمایت از حقوق مصرف  کنندگان )1388(
- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو )1386(

- قانون تجارت الکترونیکی )1382(
- قانون راجع به دالالن )1317(

کشــاورزی در  - قانــون تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش 
)1391( کشــاورزی  وزارت جهــاد 

- قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی )1367(
کن و میادین و غرفه  ها )1358( گذاری اما - قانون راجع به نحوه وا

کــن و میادیــن  گــذاری اما - قانــون اصــالح مــاده واحــده قانــون نحــوه وا
و غرفه هــا )1372(

- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران )ماده 27(
- قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی )1383(

 44 اصــل  کلــی  سیاســت  های  اجــرای  قانــون   -
 )1387( اساســی  قانــون 

- قانــون مــواد خوردنــی و آشــامیدنی و آرایشــی و 
 )1346( بهداشــتی 

کاال و ارز )1392(  - قانون مبارزه با قاچاق 
ســرمایه  گذاری  حمایــت  و  تشــویق  قانــون   -

 )1381( خارجــی 
لــی،  دال ششــم(:  )بــاب  تجــارت  قانــون   -
حق  العمــل  کاری، عاملــی، نمایندگــی تجــاری و 

)1311( شــرکت  ها 
ح  هــای صنعتــی و  - قانــون ثبــت اختراعــات، طر

عالیــم تجــاری )1386(
- قانون مبارزه با جرایم رایانه  ای )1389(

- الیحــه پیشــنهادی تجــارت )1398(: فصــل 12 
امــور فرانچایزهــا

ت
مقررا

کشــور  کاال در  - دســتورالعمل ســاماندهی فعالیــت شــرکت های پخــش 
)1387(

موضــوع  بــا  صنفــی  نظــام  قانــون   84 مــاده  اجرایــی  آئین  نامــه   -
ــا افــراد  ــا غیرفصلــی واحدهــا ی ــا جمعــی فصلــی ی حراج  هــای فــردی ی

)1383( صنفــی 
گــذاری  - آیین  نامــه اجرایــی قانــون اصــالح مــاده واحــده قانــون نحــوه وا

کــن و میادین )1374( اما
- مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران )1397(

عرضــه  نمایشــگاه  و  فوق  العــاده  فروش  هــای  برگــزاری  »شــیوه  نامه   -
)1383( کاال«،  مســتقیم 

- دستورالعمل بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی )1383(
- دستورالعمل صدور مجوز بازاریابی شبکه ای )1388(

- تصویب  نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی )1340(

کشــور  لجســتیک  کــز  مرا ســتاد  آیین نامــه   -
)1 3 9 7 (

 مأخذ: مطالعات پشتیبان سند جامع توزیع کاال در ایران 

1-4. بررسی وضعیت چارچوب  های حقوقی پشتیبان توزیع 

جامع  تریــن چارچــوب قانونــی ناظــر بــر ســازماندهی و مدیریــت واحدهــای توزیعــی عبــارت از قانــون اصــالح قانــون نظــام 

کــه از عنــوان آن مشــخص اســت عمــده تمرکــز خــود را بــر ارکان مدیریتــی  صنفــی )1392( اســت. ایــن قانــون بــه ترتیبــی 

واحدهــای توزیعــی و تاحــدودی تنســیق فعالیــت بازیگــران توزیعــی قــرار داده اســت. بــا وجودی  کــه مــاده 91 ایــن قانــون 

کلیــه عوامــل توزیعــی )تحــت  ــه  گســترش دامنــه شــمول خــود ب ــه تعریــف بســیط از فــرد صنفــی و  ــا ارائ ســعی داشــته ب

کلیــه ارکان نظــام توزیــع قــرار دهــد بــه چنــد لحــاظ محــل اشــکال اســت:  عنــوان افــراد صنفــی(، چتــر محافظــی را بــر 
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گســترده، قانــون مذکــور بــا ضعــف تشخص  بخشــی بــه بازیگــران توزیعــی بــه ویــژه بازیگــران  الــف. بــا وجــود دامنــه شــمول 

گفــت تنهــا فروشــگاه  های بــزرگ و زنجیــره  ای،  فروشــگاه  های آنالیــن، واحدهــای  جدیــد مواجــه اســت. می  تــوان 

کــه وفــق قانــون نظــام صنفــی و آئین  نامه  هــای اجرایــی  بازاریابــی شــبکه  ای بــه عنــوان بازیگــران جدیــدی هســتند 

کاالیــی، نمایندگی  هــا،  واحدهــای  آن دارای تشــخص هســتند. البتــه برخــی بازیگــران همچــون واحدهــای پخــش 

گرچــه در قانــون نظــام صنفــی فاقــد  فرانچایــزی،  انبارهــای عمومــی و میادیــن و غرفه  هــای توزیــع میــوه و تره  بــار ا

تشــخص هســتند، در ســایر قوانیــن و مقــررات تعییــن تکلیــف شــده  اند. در ایــن میــان فروشــگاه  های همــواره 

کــه در هیــچ قانون/مقــرره  ای تشــخص  کش  اندکــری هســتند  تخفیــف، شــرکت  های لجســتیکی و شــرکت  های 

کســب  وکاری و مقیاس فعالیــت متفاوت  کــه واحدهــای تخفیفــی بــه لحــاظ الگــوی  نیافته  انــد. ایــن در حالــی اســت 

ــون  ــه در ترکیــه بخشــی از »قان ک ــر اســت  ــزرگ و زنجیــره  ای هســتند. در همیــن ارتبــاط، شــایان ذک از واحدهــای ب

تجــارت خرده  فروشــی« در خصــوص وجــوه تمایــز فروشــگاه  های همــواره تخفیــف از ســایر انــواع فروشــگاه  های 

بــزرگ و زنجیــره  ای اشــاره دارد. 

کفایــت برخــوردار  ــرای فعالیــت عوامــل توزیعــی، صــرف تشخص  بخشــی از  ــه منظــور ایجــاد یــک فضــای ایمــن ب ب. ب

کنــار آن تعییــن تکلیــف چنــد موضــوع از ضــرورت برخــوردار اســت: 1- مراجــع تعییــن صــدور مجــوز؛   نبــوده و در 

2- اســتانداردهای فنــی و اقتصــادی ورود و فعالیــت در بــازار )تنســیق فعالیت  هــا(؛ 3- مصادیــق تخلفــات؛  4- 

ــی در  ــل توزیع ــر عوام ــر ب ــی ناظ ــای قانون ــه چارچوب  ه ــوط ب ــی  های مرب ــج بررس ــا. نتای ــی و مجازات  ه ــع نظارت مرج

ج در جــدول 1-14 اســت:  ــم مبیــن مــوارد منــدر ک ــی حا کفایــت چارچوب  هــای قانون خصــوص 

کم بر عوامل توزیعی  جدول 1-14. وضعیت چارچوب  های قانونی حا

اقدام ضروریتوضیحات عامل توزیعی

فروشگاه  های بزرگ و 
زنجیره  ای

گرفتــه اســت، در هــر دو زمینــه دریافــت  گرچــه تشخص  بخشــی بــه دقــت صــورت  ا
مجــوز و ضوابــط فنــی فعالیــت، چارچوب هــای قانونــی موجــود مــواردی را تعییــن 
کرده  انــد؛ هرچنــد در زمینــه ضوابــط اقتصــادی فعالیــت ایــن واحدهــا  تکلیــف 

کفایــت الزم برخــوردار نیســت. ظرفیت  هــای قانونــی موجــود از 

تعیین ضوابط اقتصادی 
فعالیت: حدود سلبی و 

ایجابی اقتصادی

تبیین ضوابط فنی تبیین غیردقیق استانداردهای فنی در این واحدهافروشگاه  های آنالین
فعالیت

واحدهای بازاریابی 
شبکه  ای

قانــون در زمینــه تشخص  بخشــی و تعییــن خطــوط مبنــای عمــل شــرکت های 
کــرده اســت  بازاریابــی شــبکه  ای بــه مراتــب دقیق  تــر از فروشــگاه  های آنالیــن عمــل 
کمتــری بــه نســبت ســایر واحدهــای توزیعــی  و در خصــوص ایــن شــرکتها مشــکل 

کــه از ســهم باالتــری در شــبکه برخوردارنــد، وجــود دارد.

-
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اقدام ضروریتوضیحات عامل توزیعی

شرکت  های پخش

اقتصــادی  نقایــص ضوابــط  انضمــام  بــه  فنــی  اســتانداردهای  بــر  ناظــر  نقایــص 
)رقابتــی( پیــش روی فعالیــت ایــن واحدهــا به  عنــوان اشــکال اساســی قوانیــن 

ایــن واحدهــا محســوب می  شــود. بــر  ناظــر 

تدوین چارچوب  های 
قانونی ناظر بر شرایط 

رقابت،  استانداردهای 
مبنا 

نمایندگی  ها

عمــده تمرکــز بــر شــرایط تاســیس واحدهای نمایندگــی خارجی اســت. در خصوص 
ضوابــط فعالیــت می  رســد، عمــده تمرکــز بــر تامیــن خدمــات پــس از فــروش اســت 
گــروه مقــرر شــده اســت و در رابطــه بــا ســایر حــدود ســلبی و  کــه در رابطــه بــا هــر دو 

ایجابــی فعالیــت واحدهــای نمایندگــی تصریحــی صــورت نگرفتــه اســت.

تبیین ضوابط رقابتی 
فعالیت نمایندگی  ها 

واحدهای فرانچایزی
کیــد مقرره  هــای موجــود در خصــوص اســتانداردهای فعالیــت واحدهــای  عمــده تا
ضوابــط  خصــوص  در  و  اســت  عمومــی  موضوعــات  بــه  منــوط  فرانچایــز  تحــت 
رقابتــی و اقتصــادی فعالیــت ایــن واحدهــا تعییــن تکلیــف صــورت نگرفتــه اســت.

تبیین ضوابط رقابتی 
فعالیت 

گــروه بازیگــر فروشگاه  های تخفیفی کشــور برخــوردار نیســتند. حــال آنکــه ایــن دو  از تشــخص در قوانیــن 
بعــد در  بــه  از دهــه 1990  بازیگــران حــوزه توزیــع  بــه عنــوان مهمتریــن  توزیعــی 

می  شــوند. محســوب  جهــان 

ضرورت تشخص  بخشی و 
استانداردهای فعالیت کش  اندکری

کــز لجســتیکی، همچنــان در خصــوص واحدهای لجستیکی بــا وجــود تصویــب آئین  نامــه توســعه مرا
مراجــع صــدور مجــوز و شــرایط ورود ایــن واحدهــا ابهــام وجــود دارد. 

ضرورت تبیین مراجع 
صدور مجوز و شرایط ورود

 مأخذ: مطالعات پشتیبان سند جامع توزیع کاال در ایران 

ــا  ــه ســاختار بازیگــران توزیعــی ب ــه تنهــا از منظــر پوشــش  دهی ب ــر عوامــل توزیعــی،  ن ــی ناظــر ب ج. چارچوب  هــای قانون

نقصــان همــراه اســت، بلکــه بــه لحــاظ تنظیــم رفتــار بازیگــران توزیعــی نیــز بــا   اشــکاالت تنظیمــی همــراه اســت. ایــن 

اشــکاالت عبارتنــد از: 

گرچــه در مــواد 43 الــی 84 »قانــون اجــرای 	  عــدم تصریــح حــدود ارتبــاط میــان اجــزای نظــام توزیــع بــا یکدیگــر. ا

ــه رویه هــای تجــاری و الگــوی همــکاری میــان واحدهــای تجــاری در ســطح  کلــی اصــل 44« ب سیاســت های 

کالن پرداختــه شــده اســت، بــه دلیــل عــدم تشــخص اجــزاء نظــام صنفــی در قانــون نظــام صنفــی،  مبــادالت 

ــا  اثــرات خارجــی فعالیــت واحدهــای صنفــی ســنتی در مقابــل واحدهــای مــدرن ماننــد انــواع فروشــگاه  ها و ی

حــدود فعالیــت خرده  فروشــان و عمده  فروشــان در مقابــل یکدیگــر مشــخص نیســت. ضمــن اینکــه در ایــن 

ــون  ــون نیــز اشــاره شــده اســت. در قان ــه مســتثنی شــدن تخلفــات صنفــی از دامنــه الزامــات ایــن قان ــون ب قان

نظــام صنفــی نیــز تقریبــا صراحتــی در خصــوص حــدود ارتبــاط میــان ایــن واحدهــا پرداختــه نشــده اســت. 

بــا ایــن ترتیــب در رابطــه بــا واحدهــای توزیعــی خــرد، تقریبــا صراحتــی در خصــوص الگــوی ارتبــاط میــان 

ــدارد.  واحدهــای دخیــل وجــود ن
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نقایــص ناظــر بــر حــدود اختیــارات عامــالن توزیــع در انجــام بهینه ســازی های شــرکتی. بــه ســبب وجــود انــواع 	 

کاالهای مشــمول قیمت  گذاری(،  حــدود ایجابــی مقابــل فعالیــت واحدهــای توزیعــی )بــه ویــژه در زمینه دامنــه 

امــکان بهینه  ســازی در واحدهــا بســیار محــدود شــده اســت. 

امــکان خودتنظیم  گــری 	  کــم  بــر خودتنظیم گــری عامــالن توزیــع. در قوانیــن و مقــررات حا ناظــر  اشــکاالت 

عامــالن توزیعــی بــه لحــاظ اختیــارات اتحادیــه در مــورد صــدور مجــوز، بازرســی و نظــارت واحدهــا و اعمــال 

ــت  ــای تح ــخگویی و ابزاره ــه پاس ــه دامن ک ــی  ــاظ نقایص ــه لح ــال، ب ــا اینح ــت. ب ــده اس ــی ش ــازات پیش  بین مج

کارامــدی انجــام نمی  گیــرد.  گــری بــه درســتی و  اختیــار اتحادیــه دارا می  باشــد ایــن خودتنظیــم 


