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1401بررسی برنامه هفتم مرداد 



بخش توزیع و اثرات آن بر اقتصاد 

یرانماهیت فعالیت و جایگاه در فعالیت های دستجمعی و کاربرد آن در نظام توزیعی ا: انواع بازیگران توزیع کاالیی برحسب ویژگی های مشخصه کلیدی



:ار هممطلوب در کنهفتلجستیک در یک معنای مفهومی عبارتست از اطمینان از قرار گرفتن•
موجود بودن محصول مطلوب•
به مقدار مطلوب•
مطلوببا کیفیت •
در شرایط مطلوب•
در مکان مطلوب•
در زمان مطلوب•
با هزینه مطلوب•

ته سهم سه مولفه اصلی لجستیک را تشکیل می دهند که البمدیریت اطالعاتوانبارحمل ونقل،•
درصد و سهم مدیریت ۳۳درصد، سهم انبار و ذخیره سازی حدود ۶۲حمل ونقل چیزی حدود 

.درصد از متوسط هزینه هایی لجستیکی می باشد۵موجودی و اطالعات حدود 

(آماد)مفاهیم لجستیک 



موضوعات بخش توزیع 

انواع زیرساختهای مبتنی بر فناوری اطالعات پشتیبان بخش توزیع

صدور بارنامه توسط پخش
اتصال بارنامه به قبض انبار

مشکل شناسایی کاال
عدم اهمیت رهگیری در وزارت راه

در راهداریGPSعدم وجود 
عدم وجود اتصال سامانه های پخش به سجاتپخش به صمتGPSعدم اتصال 

عدم مکان محوری سجات



کاهش قیمت تمام شده کاال•
دسترسی به موقع و مطمئن به کاال•
مطلوبکیفیت تامین کاالی با •
ایجاد زنجیره شفاف توزیع•
حذف واسطه ها•
نظارت پذیری و حاکمیت پذیری شبکه توزیع•
(نظارت و اجرا)مردمی سازی •

اهداف آماد و توزیع 



کنترل بازار
حلقه 
گمرک

حلقه 
حمل ونقل

حلقه 
کارخانه

حلقه 
پخش

حلقه 
فروش

حلقه 
تحویل

4
هتولیدکنند

خرده 
فروش

عامل800

۳7000



جریان مالی و پولی•
(SCFسامانه )تامین مالی زنجیره ای •
سامانه مودیان•
پوزهای هوشمند•

وز تجهیز کلیه شرکت های پخش به پ•
هوشمند

کارایی صندوق فروشگاهی•

برنامه های کلی
جریان کاال•

اتصال به : مثال،انبار هوشمند•
کاالنامه/بارنامه

ناوگان دارای : مثالحمل ونقل هوشمند، •
وسایل رهگیری

شرکت های طرف : مثالپخش هوشمند، •
سوم، شرکت های پشتیبان، نرم افزارهای 

هوش مصنوعی
هایپرهای شفاف: مثالفروش هوشمند، •
IOT ،QRCODE:مثالکدرهگیری، •

جریان اطالعات•
سامانه بازرگانی خارجی•
سامانه بازرگانی داخلی•
سامانه جامع انبار•
سامانه پخش•
(سیمبا)سامانه بازرسی •
Big Dataتحلیل •

(BI)هوش تجاری •
فضای ابری•
سامانه بارنامه•



تاودشفراهمنیزناوگانیکباحتیحملونقلیشرکتثبتامکان•
.شودتسهیلبازاربهورود

یجغرافیایمحدودهدرمختلفمجوزهایباشرکتهافعالیتنباید•
رکتهاشفعالیتبلکه.شودمحدود(سراسریواستانیشهرستانی،)

.شودمحدودبارنامهارزشوتعداداساسبرباید

باشدمشخصوشفافکامالًبایدمجوزدریافتشرایط•
مالیاحتتخلفاتپیگیریوکاملمسئولیتپذیرشجهتبهباید•

جوزممتقاضیاز.شوددریافتحملونقلیشرکتازکافیتضمین
ناوگان)سرمایهایمدارکارائهدرخواستبهجایحملونقلیشرکت

.دشوطلبعملکردسطحبامتناسببانکیتضمین(پایانهو

بازارتسهیل ورود به 



.استآزادقیمتگذاریرقابتی،بازاراصلیپایههایازیکی•
.شودبرداشتهپوششتحتناوگانتعدادمحدودیت•
.شودحذفباراعالمسالنهایازاستفادهبهاجبار•
راشورککلدرالکترونیکیبارنامهصدورامکانشرکتهاتمامی•

.باشندداشته

.یابدافزایش%5بهآزادناوگانبرایبارنامهصدور•
درحملونقلبخشدراقتصادیتخصصیتنظیمگرتعریف•

.استضروریسازمان

بهبود فضای رقابتی و افزایش
بهره وری



جهتسازماناختیاردرمناسبابزارهایازیکیدرجهبندی•
.استرقابتیفضایبهبود

.شودبازبینیساالنهبهصورتشرکتهادرجهبندی•
هبورودزماندرشرکتها(بارنامهارزشوتعداد)فعالیتسقف•

انامکپسازآن.میشودمشخصمربوطهتضامیناساسبربازار
فراهمبادرجهارتقایوفعالیتسقفافزایششدن،بزرگ
خواهدمیسرمعیارهاازیکهربرایتعیینشدهحدودکردن
.بود

یینتعدرشرکتملکیوپوششتحتناوگانفعالیتمیزان•
.داردقابلتوجهینقشحملونقلیشرکتفعالیتسقفودرجه

پایش نتیجه گرا و انگیزشی



ازمانس.استکارآمدتنظیمگریاساسیرکندومیننظارتوپایش•
یخصوصبخشبهراخودنظارتیوظایفازبخشیمیتواندراهداری
.کندواگذار

بههاشرکتاستالزمواستشرکتمتوجهصرفاًبارحملمسئولیت•
.باشندپایبندسازماناعالمیچارچوبدرخودنظارتیوظایف

راهداریسازمانتوسطنظارتیشرکتهایبهمجوزاعطایفرایند•
.میشودتدوین

.استدکارآمتنظیمگریرکنسومینتأثیرگذاروسریعقانوناعمال•
کانامبایدبازیگراناحتمالیسوءاستفادههایازجلوگیریجهتبه•

درنسایرینسبتبهبازیگرانازیکهرشکایتوفرجامدرخواست
باشدفراهمراهداریسازماننزد

نظارت و اعمال قانون



با تشکر 


