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مقدمه
به منظور  اینکه  و  شود  بررسی  حمل ونقل  به  نیاز  ضرورت  است  الزم  مقدمه  در 
استفاده از امکانات در نقاط مختلف دنیا الزم است محصوالت مختلف به مکان های 
متفاوت حمل شود تا همگان بتوانند از این امکانات استفاده کنند. همچنین اثر این 
جابه جایی بر قیمت تمام شده کاال مورد بحث قرار گیرد. بهتر است برای آشنایی 
هنرجویان با مبحث لجستیک و حمل ونقل ابتدا با سؤاالتی در مورد میزان آشنایی 
هنرجویان با حمل ونقل و نقش آن در جامعه و تأثیر آن بر قیمت تمام شده کاال 
پرسیده و در کالس بحث شود تا ذهن آنها با موضوع آشنا شود و ضرورت یادگیری 

مطالب پیشرو برایشان روشن شود.
به طور خالصه لجستیک به معنای تمام فعالیت های مربوط به حمل ونقل کاال از 

جایی به جای دیگر است که در ادامه با جزئیات به آن پرداخته می شود.

فعالیت های لجستیکی
بهتر است در این قسمت به تعریف کلمه لجستیک )زنجیره تأمین( و تاریخچه آن 
نام  یا به  نام و  با همین  پرداخته شود. این کلمه ریشه یونانی داشته ولی امروزه 

زنجیره تأمین1 در ایران به کار می رود. 
زنجیره تأمین به معنای تمام فعالیت هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
تهیه کنندگان،  تولید کنندگان،  باشد؛ شامل  مشتری  نیاز  کردن  برآورده  به  منجر 
حمل کنندگان، عمده فروش ها و خرده فروش ها. برای هر کارخانه، زنجیره تأمین 
تولید  جمله  از  می کند  برآورده  را  مشتری  نیاز  که  است  عملیاتی  تمام  شامل 
محصول، بازاریابی، اطالع رسانی، مدیریت پخش، توزیع، امور مالی و خدمت رسانی 

به مشتری.
قیمت  بین  اختالف  از  است  عبارت  تأمین  زنجیره  برای  آمده  به دست  منفعت 
این محصول  تا  می کند  تأمین خرج  زنجیره  که  هزینه ای  و  تولید شده  محصول 

به دست مشتری برسد.
از شرکت های  مثال هایی  آن،  اهداف  و  لجستیک  تعریف  از  پس  می شود  توصیه 
لجستیکی در ایران و وظایف آنها به طور خالصه برای هنرجویان آورده شود. مثل 
شرکت های فعال در حوزه کاالهای دیجیتال که درخواست ها را به صورت اینترنتی 
دریافت کرده و اقالم مورد نیاز مردم را از تولیدکننده یا شرکت فروشنده دریافت 
کرده در محل انبار خود نگهداری می کند و با استفاده از سرویس های حمل در 

مقصد به دست مشتریان می رساند.

Supply chain ـ1



67

فصل چهارم: تحلیل اقتصاد در حمل ونقل

سهم حمل ونقل در فعالیت های لجستیکی
در این بخش الزم است اهمیت حمل ونقل در زنجیره تأمین مشخص شود. همان طور 
که در کتاب گفته شده است بخش اصلی این زنجیره، حمل ونقل می باشد و بدون 
آن محصول موردنیاز به مقصد نخواهد رسید. بهتر است انواع روش های حمل ونقل 
مانند  شیوه ای  تک  روش های  شوند.  تشریح  شیوه ای  چند  یا  تک  قبیل  از  کاال 
حمل ونقل یک کاال از مبدأ تولید به مقصد توسط یک شیوه حمل ونقلی از قبیل 
ریل یا کامیون یا هر وسیله نقلیه دیگر است. در موارد دیگر چند شیوه حمل ونقلی 
مانند کامیون، ریل، کشتی یا هوایی با هم در انتقال کاال از نقطه تولید به مقصد 

نقش دارند که به حمل ونقل چند شیوه ای معروف است. 

لزوم استفاده از شرکت های لجستیکی
ممکن است عده ای به این موضوع فکر کنند که چه نیازی به شرکت لجستیکی 
وجود دارد در صورتی که هر شرکت فروشنده و یا هر کارخانه تولید کننده خودش 

محصول خود را به مقصد بفرستد؟!
مشتریان،  به دست  محصوالت  رساندن  عالوه بر  که  شود  توجه  نکته  این  به  باید 
مشتریان  لذا  می باشد  لجستیکی  شرکت های  عهده  به  نیز  اطالع رسانی  وظیفه 
شده  آشنا  آنها  مشخصات  و  مختلف  محصوالت  با  می توانند  بیشتری  سهولت  با 
انجام  عمده  به طور  لجستیکی  که شرکت های  آنجا  از  همچنین  کنند.  انتخاب  و 
فعالیت های حمل ونقل به کل کشور را بر عهده دارند، می توانند با هماهنگی بین 
شرکت های مختلف با هزینه کمتری عملیات انتقال را انجام دهند. برای مثال در 
صورتی که سه شرکت مختلف تولید کننده بخواهند تعدادی از محصوالت خود را 
به شهر اصفهان برسانند یک شرکت لجستیکی با هماهنگی بین آنها محصوالت را 
با هم تحویل گرفته و با یک بار رفتن به اصفهان محصوالت را به مقصد می رساند؛ 
محصول  بود  مجبور  کارخانه  هر  لجستیکی،  شرکت  نبود  صورت  در  درحالی که 
خود را جداگانه بفرستد. در این حالت استفاده از یک شرکت لجستیکی می تواند 
هزینه حمل ونقل را کاهش دهد. همچنین شرکت های لجستیکی انبار مخصوص 
خود را دارند که وظیفه باراندازی و بارگیری محصول و انبار محصول را به عهده 
دارند. از آنجا که بین باراندازی یک شیوه حمل ونقلی و بارگیری توسط شیوه دیگر 
حمل ونقلی ممکن است زمانی وجود داشته باشد و یا نیاز به بررسی هویت کاال 
در محل وجود داشته باشد نیاز به انبار می باشد که شرکت لجستیک انبار را تهیه 
کرده از این رو شرایط حمل ونقل چند شیوه ای مهیا می شود. تصور کنید شرکتی 
نیاز داشته باشد محصول کشاورزی خود را به مقصد برساند. اگر برای حمل ونقل 
اقتصادی نیاز به استفاده از چند شیوه حمل ونقل باشد مثاًل حمل از محل برداشت 
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با کامیون به بندر و حمل با کشتی به بندر مقصد و در انتها حمل با کامیون به 
محل مقصد برای مصرف، در این حاالت حتماً نیاز به انبار برای امکان استفاده از 

توان حمل ونقل چند شیوه ای احساس می شود. 

به نظر شما در شرایطی که مهران از تصمیم خرید خود منصرف شد مقصر 
کیست؟

پاسخ: نبود شرایط مناسب خرید و دریافت برای مهران باعث شد او از خرید 
خود منصرف شود.

در این ماجرا چه کسانی متضرر شدند؟
پاسخ: شرکت فروشنده که نتوانست محصول خود را بفروشد و مهران که به 

دوچرخه ای که می خواست نرسید.
به نظر شما آیا بهتر نبود شرکت تولید کننده دوچرخه گزینه دیگری جهت 

ارسال دوچرخه پیشنهاد می نمود؟
بود  ارائه شده  ارسال دوچرخه  بهتری جهت  گزینه  که  در صورتی  پاسخ: 
مثال  برای  کند.  خریداری  را  خود  نظر  مورد  دوچرخه  می توانست  مهران 
بوده  ارتباط  در  نیز  فروشنده  دیگر  شرکت های  با  لجستیکی  شرکت  اگر 
فروشنده ای نزدیک تر به مقصد وجود داشت هزینه حمل و زمان آن کاهش 
بود  این شرکت لجستیکی گسترده تر  اگر  یا  و  قابل خرید می شد.  و  یافته 
تا  ارائه دهد  با قیمت مناسب تر  را  بتواند خدمات حمل ونقل  باعث می شد 

قابل استفاده باشد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

ـ اهمیت مسائل لجستیکی
بهتر است برای درک بهتر مطلب تدریس این قسمت با یک مثال و سؤال هایی در 
این زمینه شروع شود. می توان ادامه همان مثال دوچرخه مهران را آورده و این 
با  و  بر عهده گیرد  را  اگر شرکت لجستیکی وظیفه حمل  موضوع بحث شود که 
قیمت ارزان تر محصول را به مقصد برساند بهتر است و یا اگر تولید کننده بخواهد 
با هزینه خود این پست را انجام دهد؟ کدام برای تولیدکننده و مصرف کننده به 

صرفه تر است؟
در این قسمت اهمیت وجود یک شرکت لجستیکی با خدمات مناسب مورد بحث 
قرار می گیرد. یک شرکت لجستیکی )که به آن شرکت طرف سوم نیز گفته می شود 
را  شرکت ها  دیگر  محصوالت  تنها  و  نیستند  مصرف کننده  یا  و  تولید کننده  زیرا 
بسیار  تولید کننده ها  برای  به دست مصرف کننده می رسانند.(  و  انبار  جمع آوری، 
باصرفه تر است که برای ارسال کاالی خود به مقصد با این گونه شرکت ها همکاری 
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نمایند، زیرا این کار باعث کاهش هزینه های آنها می شود و یک شرکت طرف سوم 
می تواند با هزینه کمتر همان ارسال به مقصد را برایشان انجام دهد. مزایای کار با 

شرکت های طرف سوم با جزئیات در ادامه نام برده شده است.

سؤال: برای فهم بهتر نقش و اهمیت کلیدی شرکت هاي لجستیکي طرف 
سوم یا به اختصار )3pl( ها در توسعه یک کشور، با تحقیق در اینترنت هزینه 
و عملکرد زمانی این نوع از شرکت ها در بسته بندی، ارسال به بندر جهت 
ایران و چین بررسی و مقایسه  بارگیری و صادرات به دیگر کشورها را در 

کنید.
کنید:  استفاده  زیر  واژه های  کلید  از  اینترنت  در  جست وجو  برای  پاسخ: 

هزینه های یک شرکت لجستیکی
ـ هزینه ها شامل هزینه مجموعه خدمات حمل، تخلیه و بارگیری و ترخیص 
کاال در ایران و کشور مقصد می باشد که صاحب کاال بدون نیاز به هرگونه 
اقدامی کاالی خود را درب انبار در ایران تحویل داده و در انبار مورد نظر خود 
در کشور مقصد تحویل می گیرد. یکی از خدمات مرتبط با فرآیند لجستیک 
تشریفات گمرکی در مبدأ و مقصد می باشد. الزم است شرکت لجستیکی با 
ایجاد دفاتر کاری در مرزهای مشترک ایران و کشور مقصد، مرز مشترک دو 
کشور، مبادی هوایی و بنادر کشور مقصد، عالوه بر انجام کلیه فرایند گمرک 
صادراتی برای کاالهای صادراتی از ایران، کلیه عملیات ترخیص واردات کاال 
در کشور مقصد را نیز پوشش دهد. با توجه به اینکه هرگونه صادرات کاال 
راحتی شرکت  به منظور  است  بهتر  رو  این  از  می باشد  اسناد  ارائه  نیازمند 
جهت  الزم  گواهی  و  مستندات  کلیه  خود  تجارب  به  توجه  با  لجستیکی 
صادرات کاال از ایران و واردات کاال به کشور مقصد را ارائه نماید. همچنین با 
در نظر گرفتن انبارهایی در کشور مقصد قابلیت انبارش کاالهای مختلف را 

در شرایط مختلف دارا باشد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

ـ نحوه انتخاب شرکت طرف سوم مناسب
با توجه به هدف و محصول مورد نیاز و مبدأ و مقصد موردنظر، شرکت طرف سوم را 
می توان انتخاب کرد. ممکن است این انتخاب توسط شرکت فروشنده قبالً صورت 
گرفته باشد و خریدار تنها با پرداخت و بدون اینکه بخواهد شرکت طرف سوم را 
انتخاب کند به محصول موردنیاز خود برسد. در این حالت از دید شرکت فروشنده 
مشخصات و خدمات شرکت طرف سوم اهمیت پیدا می کند و او باید بهترین را 

انتخاب کند.



70

تجارت  عرصه  در  موفق  شرکت های  از  یکی  سایت  به  رفتن  با  سؤال: 
الکترونیک در ایران که از شرکت های PL 3 معتبر به عنوان همکار لجستیکی 
برای ارسال محموله های خریداری شده به دست مشتریانش استفاده می کند، 
تخمین بزنید به ازای هر فروش به شما چه میزان عاید شرکت شده و چه 

مقدار سهم شرکت لجستیکی طرف سوم خواهد بود؟
در  فعال  داخلی  معتبر  شرکت  با  شرکت ها  از  بسیاری  مثال  برای  پاسخ: 
عرصه پخش کاالهای دیجیتال در ارتباط هستند، برای خرید کاالیی مثل 
با قیمت 4.000.000 تومان حدود 100.000 تومان  رایانه قابل حمل، 
سهم این شرکت خواهد شد. سود شرکت فروشنده نیز بستگی به این دارد 
که این کاال را به چه قیمتی وارد کرده و یا به چه قیمتی تولید کرده است و 
با چند درصد سود آن را می فروشد که در این مورد خاص حدود 20 درصد 

تخمین زده می شود.
بر قیمت های شرکت  تأثیری  ببینید وزن و سایز محصوالت چه  همچنین 

طرف سوم خواهند گذاشت؟
پاسخ: در صورت بازدید از سایت شرکت های لجستیکی مشخص است که 

وزن و اندازه محصوالت برای ارسال در قیمت حمل تأثیرگذار است.
برای مثال در یک شرکت طرف سوم داخلی حداقل هزینه ارسال در سال 
مبلغ 191.840  کیلوگرم  تا 2  زمینی محموله های 0  ارسال  برای   1397

ریال می باشد. 
می توانید وزن های دیگر را امتحان کنید و ببینید چقدر تأثیر دارد.

سیاست این شرکت برای کاهش هزینه های حمل ونقل کاال از انبار به دست 
مشتری چه بوده است؟

اغلب شهرها  امکانات گسترده خود در  از  استفاده  با  این شرکت ها  پاسخ: 
مقصد  به  آن  ارسال  و  کار  محل  یا  منزل  درب  از  محموله  دریافت  امکان 
در کوتاه ترین مدت با امکانات زمیني ـ هوایی و سریع را فراهم نموده اند. 
ایمنی و سهولت در جبران خسارات احتمالی حین  ایجاد  همچنین جهت 
بیمه ای و صدور  با شرکت های  به عقد قرارداد  این شرکت ها نسبت  حمل 
بروز حادثه  نموده اند و در صورت  اقدام  بارنامه  با صدور  بیمه نامه هم زمان 
برای محموله، نسبت به پیگیری خسارت اقدام خواهند نمود. این شرکت ها با 
ایجاد شبکه وسیعی از شعب خود در سراسر ایران و با استفاده از مدرن ترین 
تجهیزات ارتباطی و به کارگیری افراد مجرب سعی بر امانتداری در مراحل 

خدمت دهی به مردم نموده اند که راز موفقیت آنها در این حوزه است.
در این راستا می توانید از دانش آموزان بخواهید نمونه های دیگر در کالس 

مطرح کنند.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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با جست وجو در اینترنت و بحث آزاد در کالس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
آیا می توانید شرکت های معروف لجستیکی دیگری را در دنیا معرفی کنید؟

پاسخ:
ـ شرکت آمازون در سال 1995 میالدی به عنوان فروشگاه آنالین کتاب آغاز 
به کار کرده است و در حال حاضر اقدام به فروش محصوالت نو و دست دوم 
نموده است درآمد این شرکت در سال 2016 میالدی بالغ بر 137 میلیارد 

دالر بوده است.
ـ شرکت بین المللی رابینسون )C.H. Robinson Worldwide( با 14000 

کارمند.
به نظر شما راز موفقیت آنها چه بوده است؟

پاسخ:
شده  باعث  که  متمادی  سال های  طی  در  ضمانت  با  و  عالی  خدمات  ـ 
شرکت های مختلفی کاالی خود را به آنان سپرده و از ارسال محصوالت خود 

به صورت سالم و با کیفیت به مقصد اطمینان داشته باشند.
اگر شما بخواهید چنین شرکت پرسودی را تأسیس کنید چالش های پیش 

روی شما چه خواهد بود؟
چالش ها: 

ـ تغییر مکرر قوانین
ـ مفقود شدن یا ناقص شدن اجناس و جریمه های مرتبط با این موضوع

ـ تأخیرات پیش آمده به دلیل مشکالت مختلف شامل، قوانین دست و پاگیر، 
حوادث غیر مترقبه و ...

ـ شرکت های پیشرو و بازار به شدت رقابتی
ـ بیمه های دریایی

فرصت ها:
ـ سود بسیار باال

IT ـ استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک و
حوزه  در  جدید  فرصت های  ایجاد  و  شدن  جهانی  افزون  روز  گسترش  ـ 

صادرات و واردات
ـ فعالیت حوزه صنعت پخش بسیار گسترده و پیچیده است و مستقیماً با 
اقالم و کاالهای سالمت محور سر و کار دارد که تأثیر مستقیمی بر سالمت 
تغذیه جامعه دارد. در حال حاضر 100 درصد داروی کشور و 70 درصد 
پخش  توسط شرکت های  و...  شوینده ها  بهداشتی،  و  آرایشی  غذایی،  مواد 
در سرتاسر ایران توزیع می شود. در شرایطی که از یک سو تولیدکنندگان 
در تکاپوی تأمین نقدینگی و سودآوری برای بقا و رشد کسب وکار خود هستند 
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و از سوی دیگر مصرف کنندگان با چالش حفظ قدرت خرید دست و پنجه نرم 
می کنند، ارتقای کارایی صنعت پخش به عنوان حلقه واسط بین تولیدکننده و 
مصرف کننده که سهم مهمی از قیمت تمام شده را به خود اختصاص می دهد، 
اهمیت بسزایی دارد. به عبارت دیگر، کاهش هزینه های مبادله در صنعت پخش 
می تواند کاهش قیمت تمام شده، افزایش حاشیه سود برای تولیدکننده و کاهش 
قیمت خرید برای مصرف کننده را به ارمغان آورد؛ به خصوص در شرایط فعلی که 
رکود بر بسیاری از صنایع کشور سایه انداخته است. این در حالی است که در حال 
حاضر، سهم صنعت پخش از قیمت تمام شده محصوالت گاهی به مرز 50 درصد 
می رسد. ارتقای کارایی عملیاتی صنعت پخش منوط به عوامل مختلفی است که 
اهم آنها عبارت است از: استفاده از فناوری روز برای مدیریت تأمین، لجستیک 
و حمل ونقل، بازطراحی فرایندها و سیستم های عملیاتی، آموزش نیروی انسانی 
و توانمندسازی آنان به فناوری های روز و بهره برداری مناسب از منابع مالی و 
اقتصادی. توجه به این عوامل می تواند موجب افزایش بهره وری و درنتیجه کاهش 
هزینه مبادله شود. ضعف آمار و نبود اطالعات کافی از فعالیت های مربوط به هر 
یک از حلقه های مختلف زنجیره ارزش از تولید به مصرف موجب می شود تحلیل 
بهره وری در صنعت پخش و توزیع نیز به سختی انجام گیرد. با این حال، آنچه 
در شبکه توزیع کاال در یک کشور دارای اهمیت است، انتقال کاالها با صرف 
کمترین هزینه و زمان، همراه با رعایت استانداردهای الزم برای حفظ سالمت 
کاالها و در نهایت رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان است. شبکه توزیع کاال 
در ایران با مشکالت و چالش های متنوع و متعددی روبه رو است. تعدد بیش از 
اندازه واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی سنتی، تعدد واحدهای صنفی فاقد 
پروانه کسب، سهم برجسته بخش غیر سازمان یافته نسبت به سازمان یافته شبکه 
توزیع و فروش، عدم بهره مندی از ابزارها و روش های نوین توزیع کاال و عدم 
رغبت کافی بخش خصوصی و خارجی به سرمایه گذاری در شبکه توزیع مدرن از 

مهم ترین چالش های صنعت پخش در ایران است.
ـ از سوی دیگر، در دنیای امروز یکی از استراتژی های اثربخش توسعه صنایع، 
شبکه سازی و ایجاد همکاری های استراتژیک است. در چنین فضایی، همکاری 
بین تولیدکنندگان، شرکت های پخش و خرده فروشی ها می تواند مزیت رقابتی 
ارزشمندی را برای هر سه ضلع این مثلث پدید آورد. این همکاری می تواند هم 
در سطح منابع و هم در سطح فرایندها صورت پذیرد. به عنوان مثال در صورتی 
که نظام تولیدکننده، نظام تأمین و توزیع شرکت پخش، و نظام سفارش گذاری 
به صورت  استراتژیک  قالب همکاری  و مدیریت موجودی خرده فروشی ها در 
یکپارچه مدیریت شود، هم افزایی بین منابع و فرایندهای آنها به حداکثر خواهد 
رسید. اجرای چنین نظام یکپارچه ای خود مستلزم عواملی است که پیشتر برای 
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ارتقای کارایی عملیاتی صنعت پخش بیان شد، بخصوص استفاده از فناوری روز، 
بازطراحی فرایندها و آموزش نیروی انسانی. از این رو به نظر می رسد بازسازی 
بدنه فرسوده نظام توزیع کشور نه تنها برای افزایش کارایی این نظام ضروری 
است، بلکه یکی از الزامات شکل گیری همکاری های استراتژیک، به عنوان یکی از 

استراتژی های مؤثر برای رشد کسب و کارها در آینده این صنعت است.
ـ نمونه موفقی از تحوالت در صنایع که هم موجب افزایش بهره وری شده و هم 
همکاری استراتژیک بین تولیدکنندگان، شرکت های پخش و خرده فروشی ها را 
در پی داشته است، در خرده فروشی های بزرگ آنالین قابل مشاهده است. جایی 
که شرکت خرده فروشی به اتکای یکپارچگی بین سیستم فروش، ارسال کاال و 
مدیریت موجودی خود، تقاضای مشتریان را به سرعت و با کمترین هزینه پاسخ 
می دهد. از طرف دیگر، اتصال بین نظام های فوق و نظام های عملیاتی شرکت های 
پخش و تولیدکنندگان، از یکسو امکان سفارش گذاری و تأمین به موقع کاال را 
برای خرده فروشی فراهم می کند و از سوی دیگر تقاضای مؤثر منجر به فروش 
این،  بر  عالوه   می کند.  تضمین  تولیدکنندگان  و  پخش  شرکت های  برای  را 
تولیدکنندگان و شرکت های پخش امکان دریافت اطالعات دقیق از ویژگی های 

فروش خود شامل زمان، محل و مقدار فروش خود را به دست می آورند.
ـ این نمونه از همکاری استراتژیک که البته به واسطه برخورداری از فناوری روز 
امکان پذیر می گردد همزمان قیمت تمام شده فروش را کاهش داده و کیفیت 
فروش را افزایش می دهد. به گونه ای که رابطه ای برد ـ برد بین همه ذی نفعان 
این تراکنش شکل می گیرد. با این وصف باید امیدوار بود شرایط حاکم بر اقتصاد 
کشور که همه ذی نفعان از مشتریان گرفته تا صاحبان کسب و کار را نسبت به 
هزینه به شدت حساس کرده است، فرصتی باشد برای بازسازی صنایع کشور 
بخصوص صنعت پخش و توزیع. این بازسازی ممکن نخواهد بود، مگر با تغییر 
قواعد حاکم بر صنایع، توسعه همکاری های تجاری و دگرگون کردن مدل کسب 

و کار آنها به اتکای فناوری روز.

با استفاده از اینترنت به سایت یکی از شرکت های لجستیکی در ایران بروید 
و هزینه حمل موارد مختلف را به دست آورید.

پاسخ: به علت تغییر قیمت ها، قیمت ثابتی برای حمل مواد وجود ندارد و 
در  البته  قیمت گذاری صورت می گیرد.  آن دوره  قوانین  بر اساس  زمان  هر 
متفاوتی  قیمت  و حجمشان  وزن  به  توجه  با  مختلف  مواد  زمانی  دوره  هر 
الزامات خاص  دارند همچنین اگر در دسته مواد خطرناک قرار بگیرند نیز 
خود در حمل را تحمیل می کنند که باعث افزایش قیمت می شوند. به عالوه 
بعضی از کاالها جزء کاالهای حساس می باشند که در این مورد نیز قیمت 
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با توجه به مطالب فوق، هزینه مالیات هر مورد از کاالهای زیر را با توجه به 
قیمت هرکدام به دست آورید:

1ـ اگر محموله مورد نظر حمل مواد سوختی به ارزش 20 میلیون تومان 
باشد و شرکت سوخت حق الزحمه راننده را یک میلیون تومان در نظر بگیرد:

پاسخ: طبق اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض 
بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  درآمدهای  از  بخش  آن  برای  مالیات  و 
مربوط به حمل کاالهای صادراتی و نیز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، 

اگر محموله صادراتی باشد، معاف از پرداخت عوارض و مالیات است.
اگر درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی یا حمل ونقل کاالهای وارداتی باشد 

مشمول عوارض و مالیات است.
طبق دستورالعمل نحوه تنظیم و صدور بارنامه مورخ 81/7/9 از طرف سازمان 
حمل ونقل و پایانه های کشور، مقرر شد هنگامی که قراردادی بین شرکت 
حمل ونقلی و مالک کاال برای حمل ونقل منعقد می گردد. شرکت حمل ونقل 
مبلغ کرایه حمل ونقل که قاعدتاً بر اساس تن کیلومتر حساب می شود را به 
همراه حق پایانه که مثالً %3 است را از صاحب کاال دریافت می کند. که این 
مبلغ مبنای پرداخت مالیات قرار می گیرد. در ماده 104 پیشین سازمان امور 
مالیاتی کشور، مبنای پرداخت مالیات %5 بوده که در قانون جدید این مقدار 

حذف شده است و لذا در این حالت مالیات پرداختی صفر است.
توضیح بیشتر: در مورد بارنامه، شرکت حمل ونقل موظف است از مبلغی که 
به عنوان کرایه حمل ونقل گرفته است مثالً %4 را به عنوان کمیسیون خود 
بردارد، %4 را به عنوان بیمه کم کند و بقیه را به راننده به عنوان دستمزد 

حمل کاال تحویل دهد. 
مثال درج شده در بخشنامه مذکور را در بخش زیر مشاهده کنید:

2ـ به عنوان مثال نحوه تکمیل اطالعات مربوط به کرایه و سایر عوارض با 
کرایه فرضی 1.000.000 ریال و کمیسیون %2 به شرح زیر می باشد:

مبلغ کرایه حمل: /1/000/000  مبلغ پیش کرایه: /200/000  باقیمانده 
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مفاهیم اقتصادی مرتبط با حمل ونقل
مطالب الزم در این زمینه به طور کامل در کتاب آورده شده است. بهتر است برای 

هر قسمت مثال کوتاهی هنگام تدریس آورده شود.

حمل متفاوتی دارند. با جست وجوی کلمه »  شرکت لجستیکی« می توان به 
خدمات و نحوه قیمت گذاری برخی شرکت ها دسترسی پیدا کرد.
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کرایه )پس کرایه( /800/000
کمیسیون دریافتی : /20/000 حق بیمه : /20/000 حق پایانه : /30/000

1.000.000 ریال
30.000 + ریال حق پایانه
________________

 1.030.000
مبلغ کل پرداختی توسط صاحب کاال

در سؤال فوق که مبلغ دریافتی راننده یک میلیون تومان بوده است داریم:
%4 مبلغ کرایه دریافتی راننده به عنوان کمیسیون شرکت +%4 مبلغ کرایه 
دریافتی راننده به عنوان حق بیمه + مبلغ کرایه )دریافتی راننده( = مبلغ 

کرایه حمل ونقل درج شده در قرارداد فی مابین شرکت و کارفرما
= مبلغ کرایه حمل ونقل درج شده در قرارداد فی مابین شرکت و کارفرما  
A  = 40.000+40.000+1.000.000= 1.080.000تومان   
B =A + 1.080.000= سهم پایانه+...  
)B( مبلغ کرایه حمل ونقل درج شده در قرارداد = مبلغ دریافتی از کارفرما )A( 

فی مابین شرکت و کارفرما + سهم پایانه 
  تومان1.112.000= )1.080.000 (%3 +1.080.000= مبلغ دریافتی از
کارفرما

پس درآمد شرکت حمل ونقلی فقط 40.000 تومان بوده که بعد از کسر 
هزینه های عملیاتی شرکت سود خالص حساب می شود. بعد از محاسبه سود 

خالص 25 درصد آن به عنوان مالیات عملکرد به دارایی پرداخت می شود.
از مبلغ خالص دریافتی راننده )1.000.000 تومان( نیز می بایست %9 آن 
یعنی 90.000 تومان از طرف شرکت حمل ونقلی کسر شود و به حساب 

مالیات بر ارزش افزوده ریخته شود. 
3ـ اگر بسته پستی به ارزش یک میلیون ریال به هزینه پستی 196160 

ریال توسط یک شرکت حمل ونقلی به مقصد برده شود:  
پاسخ: به محموله های پستی فقط مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد که از 
فرستنده کاال اخذ می شود که در داخل هزینه پستی )196160 ریال( نهفته است.

البته شرکت پست با قراردادی که با شرکت حمل ونقلی منعقد می کند این 
با شرکت حمل ونقلی  قرارداد شده  به مبلغ  را جابه جا می کند که  بسته ها 

طبق قسمت اول سؤال مالیات تعلق می گیرد.
هزینه پستی شامل: هزینه حمل ونقل که شرکت حمل ونقلی دریافت می کند 

+ کمیسیون پست + بیمه + مالیات بر ارزش افزوده + خدمات دیگر
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4ـ اگر یک محموله طی قراردادی فی مابین شرکت و راننده به ارزش ده 
میلیون ریال به مقصد حمل شود: 

پاسخ: طبق ماده 104 پیشین سازمان امور مالیاتی کشور، مبنای پرداخت 
مالیات %5 بوده که در قانون جدید این مقدار حذف شده است و لذا در این 

حالت مالیات پرداختی صفر است.

تعیین درآمدها در حمل ونقل

در دو حالت زیر مبلغ حق بیمه را محاسبه کنید؟
بارنامه به ارزش 10 میلیون ریال منتقل  با  1ـ شرکت حمل ونقل باری را 

می کند:
پاسخ: با توجه به حق بیمه پیمان های شهری و بین شهری که در کتاب 
بدان اشاره شده است حق بیمه متعلق به بارنامه %5 مبلغ مندرج در بارنامه 
است. از این رو اگر مبلغ مندرج در بارنامه 10 میلیون ریال باشد مبلغ بیمه 

آن 500.000 ریال محاسبه می گردد.
2ـ شرکت حمل ونقل باری را با انعقاد قرارداد بین کارفرما و خود به ارزش 

10 میلیون ریال منتقل می کند:
با توجه به حق قانون بیمه پیمان های شهری و بین شهری که در  پاسخ: 
کتاب بدان اشاره شده است حق بیمه ارائه خدمات مکانیزه حمل ونقل در 
قرارداد  کل  مبلغ  درصد    7___

9 همراه  به  قرارداد  مبلغ   7% قرارداد  قالب 
به عنوان بیمه بیکاری و در مجموع 7.7778 درصد از مبلغ مندرج در قرارداد 

است. از این رو:
___7 = حق بیمه 7 درصد

ریال 700.000=10.000.000× 100

___7 درصد
9 _____7 = حق بیمه بیکاری

9×100 ریال 77.777=10.000.000× 
ریال 777.777 = کل حق بیمه

با جست وجو در اینترنت و منابع اطالعاتی معتبر، دیگر روش های مختلف 
قیمت گذاری بر حمل ونقل کاال را بررسی کنید. این روش ها بر چه اساسی 

پایه ریزی شده اند.
یا توافقی تعیین می شوند  بر دو نوع تن کیلومتری  پاسخ: عموماً روش ها 
و مبلغ توافق تابع عرضه و تقاضا، موقعیت جغرافیایی محل تحویل، شرایط 
اقتصادی جامعه، پر یا نیمه پر بودن وسیله نقلیه در حالت حمل خرده بار، 

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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فرایند حمل ونقل،  انتظار در  وزن و حجم محموله، سرعت تحویل و زمان 
تعداد راننده مورد نیاز در طول سفر، کیفیت مسیرهای عبوری، عوارض بین 

راهی و ... است.

با بحث آزاد در کالس خود پیرامون جانمایی های اشتباه در زنجیره تولید 
محصوالت مختلف که در استان یا شهر خود تولید می شوند اضافه هزینه 

حمل ونقل را حساب کنید.
ـ برای مثال یکی از موارد جانمایی اشتباه در شمال کشور است که کارخانه 
تولید آب میوه در ارومیه می باشد در حالی که محصوالتی مثل پرتقال در 
شهرهای شمالی کشور کاشته شده و برداشت می شوند و برای رسیدن به 
کارخانه الزم است مسافت بسیاری را طی کنند و همین امر موجب خراب 
شدن بسیاری از میوه ها قبل از رسیدن به مقصد می شود و همچنین هزینه 

تمام شده تولید آب میوه را افزایش می دهد.
با توجه به اینکه کاهش هزینه حمل تا چه اندازه می تواند به کاهش هزینه 

تمام شده کمک کند راه حل شما برای حل مشکل چیست؟
و  موجود  محصوالت  شهر،  هر  در  کارخانه  راه اندازی  از  قبل  است  الزم  ـ 
امکانات و مواد اولیه موجود در آن شهر مورد بررسی قرار گرفته و هر کارخانه 
در صورتی مجوز کار در شهر را پیدا کند که میزان حمل مواد اولیه به آن 
حداقل باشد و یا اگر میزان مصرف محصول تولیدی کارخانه در شهری به 
اندازه ای زیاد است که حمل مواد اولیه به آنجا توجیه می شود کارخانه در 

محل مصرف زیاد احداث شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی

تأثیر حمل ونقل بر قیمت تمام شده کاال

نحوه ارزشیابی پایانی 
و  شود  تفکیک  مسئله  حل  و  تشریحی  بخش  دو  به  ارزشیابی  می شود  پیشنهاد 

براساس جدول ارزشیابی انجام گیرد. 
زنجیره  مفهوم  لجستیک،  مفهوم  مانند  باشد  نظر  مد  مفاهیم  تشریحی  در بخش 
تعریف شرکت های طرف  تعریف شرکت لجستیکی چالش ها و فرصت ها،  تأمین، 

سوم و ....
در بخش مسئله نیز می توان نحوه محاسبه مالیات شامل مالیات تکلیفی، عملکرد 
و ارزش افزوده آزمون شود و یا میزان بیمه حمل ونقل کاال مورد پرسش قرار گیرد.
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نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی دراین درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 
5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.

جدول ارزشیابی پودمان )تحلیل اقتصاد در حمل و نقل(

عنوان 
پودمان 
فصل

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، نتایج 
نمرهداوری، نمره دهی(

تحلیل 
اقتصاد در 
حمل  و نقل

تعیین هزینه های 
عملیاتی و 

تعیین، برآورد درآمدها
و محاسبه 
هزینه های 

عملیاتی پروژه 
حمل با استفاده 

از نرم افزار 
و براساس 

دستورالعمل ها 
و ضوابط مالی 

مورد تأیید وزارت 
امور اقتصادی و 

دارایی

باالتر از حد 
انتظار

1ـ تعیین هزینه های 
عملیاتی پروژه به صورت 

دقیق
2ـ محاسبه هزینه های 
پیش بینی نشده پروژه و 
اعمال آن در هزینه های 

تمام شده، 
3ـ توجه به هزینه های 

اداری و ستادی
4ـ برآورد و محاسبه 

تقریبی میزان درآمد از 
پروژه

3

تحلیل اثرات 
اقتصادی

در حد 
انتظار 
)کسب 

شایستگی(

1ـ تعیین هزینه های 
عملیاتی پروژه با حداقل 

مغایرت
2ـ محاسبه سایر هزینه های 
احتمالی و پیش بینی نشده
3ـ برآورد و محاسبه نسبی 

میزان درآمد از پروژه

2

پایین تر 
ازحد انتظار 
)عدم احراز 
شایستگی(

1ـ تعیین هزینه های عملیاتی 
1پروژه با حداقل مغایرت

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 1، 2 یا 3 است

نمره پودمان از 20


