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 پیشگفتار

دولـت دوازدهم، فرصتي اسـت براي بيـان فعاليت همـه ارکان و اجـزاء دولـت  با توجه به پایان کار 

بخصوص وزارتخانه ها کـه طـي هشت  سـال فعاليـت، نتایـج عملكرد خـود را بـه جامعـه منعكـس 

یكي از بزرگترین بدنه دولت نماینـد. وزارت صنعت، معدن وتجارت در سه بخش صنعتي، معدني و تجاري 

دهد  و تعامالت داخلي و خارجي نقش مهمي در عملكرد آن دارد. در همين راستا در چهار  را تشكيل مي

اي صورت  هاي ظالمانه، تعامالت گستره هاي صورت گرفته براي رفع تحریم سال ابتدایي دولت بدليل تالش

شور به ریل اصلي خود برگشت و لذا عملكرد قابل گرفت و با بهبود شرایط ایجاد شده، چرخه اقتصاد ک

آغاز شد و تعامالت  "هاي غيرمنصفانه  مجددا قبولي ارایه گردید. با شروع دولت دوازهم متاسفانه تحریم

که اقتصاد در حال خروج از  8931هایي همراه شد. در پایان سال  با چالش "المللي ایران با دنيا مجددا بين

، مسير اقتصاد معكوس و مشكالت و پيچيدگي پيشبرد امور، چند برابر 83ري کوویدرکود بود، شيوع بيما

 . شد

ها و  با مرارترا که  8933سال ليكن مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، همانند گذشته 

 همراه يدمي کروناپناشي از شيوع امصائب و  جنگ اقتصاديهاي بسيار ناشي از شرایط تحریمي و  سختي

مشكالت و معضالت بسياري را در مسير چرخ پيشرفت و توسعه کشور و مجاهدان جبهه توليد و و   بود

 8933، پشت سر نهاد و طبق آمارهاي رسمي کشور رشد صنعتي در نه ماهه تجارت ایران ایجاد کرده بود

 مثبت شد.   

، حاکي از کارنامه عملكردي آناني نگاهي به آنچه که طي دو دوره چهارساله در این بخش از اقتصاد روي داد

است که غيرتمندانه در این مدت، اهتمام خود را به کار بستند تا چرخ صنعت همچنان رو به جلو حرکت 

ها و  هاي این مجموعه نيست، بلكه اهم کوشش کند.  مجموعه حاضر، قطعا متضمن تمامي تالش

رضه شده براي پيشرفت و آباداني کشور دستاوردهاي صنعتي، معدني و بازرگاني و مهمترین خدمات ع

 است.

 عليرضا رزم حسيني
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 42 ............................................................................. کشور بازار میتنظ کارگروه شده برگزار جلسات تعداد: 9-9  جدول

 41 ....................................................................... کاال قاچاق با مبارزه خصوص در شده انجام یها یبازرس: 4-9  جدول
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 21 .......................... صنعت گروه کیتفک به داخل ساخت شده منعقد یها نامه تفاهم و ها قرارداد ارزش: 91-9  جدول

 14 ..................................................................................... یشناس نیزم ینقشهها هیته و یاکتشاف عملکرد: 13-9  جدول
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 مقدمه

 حاصل منافع و بخش این. نیست پوشیده فردی هیچ بر ایران در تجارت و معدن صنعت، بخش اهمیت

 عنوان به سهم، بیشترین بودن دارا با و داشته ایران اقتصادی ساختار در کننده تعیین نقشی آن از

 و اقتصادی اجتماعی، هایبخش سایر با ای گسترده تعاملی اثرات کشور، اقتصاد بدیل بی پیشران

 تولید، بورس، بانکی، و پولی مختلف هایبخش با بخش این گسترده ارتباط. دارد جامعه سیاسی

 اهمیت نشانگر ها بخش این از پذیری اثر و اثرگذاری و میزان..... و صادرات واردات، اشتغال، توزیع،

 .است کشور اقتصاد در تجارت و معدن صنعت، باالی

 گیردمی انجام زمانی اقتصاد، محرکه نیروی عنوان به و تجارت معدن صنعت، بخش نقش کامل ایفای

نظر به  .باشد داشته جهانی اقتصاد در مناسبی جایگاه بتواند و کار کسب فضای و کشور اقتصاد که

 ایجاد طریق های تامین شده ازآمده و زیرساخت بوجود هایفرصت از حداکثری برداری اینکه بهره

 ابزارهای از گیری و بهره رویکردها تغییر المللی، بین عرصه در تعامل سازی فراهم و مساعد شرایط

 مناسب اقتصادی هایسیاست اعمال طریق از کشور اقتصاد است الزم شد؛ خواهد فراهم مدیریت نوین

 با اقتصادی به( مقاومتی اقتصاد های سیاست تحقق راستای در) نگراییو برو درونزایی رویکرد با و

  .گردد تبدیل المللیبین صحنه در مناسب پذیری رقابت

 به باید دولت عملکرد گزارش" فرمودند که( العالی ظله مد) رهبری معظم مقام فرمایشات اساس بر

 نیز آینده هایبرنامه و کارها از گرفته، انجام اقدامات از اطالع ضمن مردم تا شود ارائه عمومی افکار

دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در  گزارش حاضر به منظور ارایه اهم ،"شوند مطلع

 .زمان استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم تنظیم گردیده است

 

 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت

 از که است تجارت و معدن صنعت، وزارت  ایران در بازرگانی و ساخت بخش متولی حاضر حال در

 .شود می تقسیم اصلی بخش سه به سازمانی ساختار لحاظ

 مستقر کشور استان 13 در که استانی های سازمان حوزه و تابعه های سازمان حوزه ستادی، حوزه

 ستادی، های حوزه در اصلی وظائف از کشور بازرگانی و معدن صنعت، بخش سه هر راهبری. هستند

 .است استانی و سازمانی

 پایش نظارت، عملیاتی، ریزی برنامه پشتیبانی، گذاری، سیاست مسئولیت عمدتا ستادی بخش

 .دارد عهده بر را بازرگانی و معدن صنعت، بخش سه هر کالن مسائل به رسیدگی و وضعیت

 ماموریت حوزه در حاکمیتی های برنامه و ها سیاست اجرای و توسعه مسئولیت نیز تابعه های سازمان

 این توسط مستقل صورت به یا و خصوصی بخش مشارکت با اقدامات این که دارند عهده بر را خود
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 صنعت، از هایی حوزه در( ایدرو) ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان. شود می انجام ها سازمان

 سازمان معدن، از هایی حوزه در( ایمیدرو) ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 در تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت سازمان کشور، واردات و صادرات حوزه در تجارت توسعه

 های شهرک و کوچک صنایع سازمان و کاالها توزیع و قیمت بر نظارت و بازرسی حمایتی، های حوزه

 صنعتی، نواحی و ها شهرک در مستقر صنعتی واحدهای صنعتی، نواحی و ها شهرک حوزه در صنعتی

 با نیز استانی های سازمان. باشند می وزارت سوی از شده تعیین های سیاست اجرای مسئولیت

 تعیین های سیاست و برنامه اجرای بازرگانی و معدنی صنعتی، واحدهای با تر نزدیک ارتباط برقراری

 .دارند برعهده را استانی سطوح در شده

 که است ذکر قابل نکته این ایران اقتصاد از کشور بازرگانی و تولید بخش سهم و میزان خصوص در

 اشتغال در و درصد 04 حدود سهمی داخلی ناخالص تولید در کشور تجارت و معدن صنعت، بخش

 .است دارا را درصدی 13 سهم کشور

 کارهای و کسب برای را مجوزهایی خود، ماموریت تنوع به توجه با تجارت و معدن صنعت، وزارت

 صنعتی تاسیس جواز به توان می زمینه این در که کند می صادر بازرگانی و معدن صنعت، های حوزه

 و گواهی ،(صنعتی های فعالیت برداری بهره) صنعتی برداری بهره پروانه ،(صنعتی های فعالیت شروع)

 پروانه ،(معدنی فعالیت برداری بهره) معدنی برداری بهره پروانه ،(معادن اکتشاف شروع) اکتشاف پروانه

 شروع) سفارش ثبت و( تجاری های فعالیت شروع) بازرگانی کارت ،(صنفی های فعالیت شروع) صنفی

 .نمود اشاره( واردات فعالیت

 :نمود اشاره توانمی زیر موارد به تجارت و معدن صنعت، وزارت وظایف شرح ترینمهم از 

  ها،سیاست اهداف، تعیین و کشور تجاری و معدنی صنعتی، توسعه راهبردهای ابالغ و تدوین -3

 با هماهنگ تجارت و معدن صنعت، هایبخش کلی ضوابط و هانامه آیین ها،نظام استاندردها، ها،برنامه

 و میرتبط  نهیاد  میردم  و دولتیی  غیر هایسازمان و هاتشکل مشارکت جلب با کشور کالن هایسیاست

 هاآن تحقق و بر اجرا نظارت

 خیدمات  و معیدنی  هیای فیرآورده  صنعتی، محصوالت غیرنفتی، صادرات توسعه هایسیاست تعیین -3

 صادراتی های حمایت به مربوط مقررات اجرای و تنظیم و تجاری و مهندسی و فنی

 خارجی و داخلی تجارت و تولید فرایند تسهیل و مدیریت -1

 تجیاری  و معدنی صنعتی، واحدهای و هازیرساخت توسعه و ایجاد از حمایت و هدایت، ،ریزیبرنامه -0

 تجاری و معدنی صنعتی، توسعه راهبردهای براساس هدف کشورهای با مشترک صنعتی هایشهرک و

 محیطی زیست مالحظات و سرزمین آمایش ای،منطقه توازن با متناسب و کشور

 هیای نامیه  موافقیت  و تفیاهم  هاییادداشت تهیه و معدنی و صنعتی ،تجاری روابط توسعه و تنظیم -5

 ایمنطقه مجامع و تخصصی هایسازمان و نهادها و کشورها سایر با قراردادها اجرای و انعقاد و مرتبط

 اسیالمی  جمهیوری  خارجی سیاست چارچوب در و خارجه امور وزارت هماهنگی با ذیربط المللیبین و

 مربوط قوانین و ایران
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 تجارت جهانی سازمان به ایران اسالمی جمهوری الحاق مدیریت -6

 و تخصصیی  هیای سیازمان  و نهادهیا  در اییران  اسیالمی  جمهوری دولت نمایندگی و عضویت قبول -7

 قوانین چارچوب در تجارت و معدن صنعت، امور به مربوط المللیبین و ایمنطقه مجامع

 هیا، کمیسییون  و هیا  هییات  پیذیرش  و اعزام از اعم معدنی و ،صنعتی تجاری رویدادهای مدیریت  -8

 نییاز  مورد هایرایزن اعزام و وتعیین خارجی و داخلی هایهمایش و هانمایشگاه در شرکت و برگزاری

 فناوری و سرمایه جذب و نفتی غیر صادرات توسعه منظور به

 توسیعه  بیرای  خارجی و داخلی هایگذاریسرمایه جذب و توسعه از حمایت و هدایت ریزی،برنامه -9

 برمبتنی صنایع توسعه و ایجاد برای گذاریسرمایه همچنین و فناوری انتقال و تجارت ، معدن صنعت،

 یافته توسعه کمتر مناطق در و ضروری موارد در پذیر خطر و  پیشرفته هایفناوری

 واحیدهای  تولییدی  هیای ظرفییت  افیزایش  و صیانت حفظ، برای الزم شرایط ایجاد و ریزیبرنامه -34

 هاآن فعالیت گسترش و نوسازی ،بازسازی و معدنی و صنعتی

 و صینعتی  صینفی،  هیای شیهرک  و هیا مجتمیع  توسعه و ایجاد برای ریزیبرنامه و گذاریسیاست -33

 کوچک های بنگاه توانمندسازی و معدنی و صنعتی واحدهای توسعه و ایجاد از پشتیبانی نیز و معدنی

 متوسط و

 صینعتی  صینفی،  هیای تشکل و هاانجمن  فعالیت و توسعه ایجاد، بر نظارت و حمایت ساماندهی، -33

 و معدن صنعت، هایبخش با مرتبط نهاد مردم و غیردولتی هایسازمان و هاخوشه و هاشبکه ومعدنی،

 هاآن فعالیت و تاسیس های مجوز صدور و تجارت

 کار توسعه و پذیری رقابت وری، بهره بازدهی، افزایش و کاروکسب فضای بهبود برای ریزیبرنامه -31

 تجارت و معدن صنعت، هایبخش آفرینی

 از اعم معنوی و فکری مالکیت آثار سازی تجاری تجاری، وعالئم هانام تقویت و توسعه از حمایت -30

 ها نوآوری و اکتشافات اختراعات،

  هیای  فناوری و باال افزوده ارزش با محور صادرات تولید مدیریت و حمایت ، هدایت ریزی، برنامه -35

 گرا صادرات تولید بر مبتنی واردات مدیریت از حمایت و هدایت و پیشرفته

 توزییع  هایشبکه بر نظارت ، توزیع و تامین تولید، نظام بهبود  جهت ریزیبرنامه و سیاستگذاری -36

  بازار در انحصار از جلوگیری و رقابت توسعه خدمات، و کاال

 بازار کنترل و تنظیم مدیریت و خدمات و کاال توزیع و تأمین های زنجیره ساماندهی  -37

 کنندگانمصرف و تولیدکنندگان حقوق از حمایت و نظارت -38

 بیر  نظیارت  و فیروش  از پیس  خیدمات  ضوابط و خدمات و کاال قیمت ضوابط و هاسیاست تعیین -39

 هاآن اجرای

 کاربردهای از حمایت و توسعه و کشور الکترونیکی تجارت حوزه در ریزی برنامه و سیاستگذاری  -34

 .تجارت و معدن صنعت، های بخش در ارتباطات و اطالعات فناوری

 و رسیانی  اطیالع  جیامع  شیبکه  و اطالعیات  و آمار یکپارچه نظام بکارگیری و استقرار ساماندهی، -33

 تجارت و معدن صنعت، هایبخش در تخصصی گزارشهای و آمارها ارائه و تحلیل تولید،
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 نتیایج  و ها یافته انتشار و ترویج ،(R&D)توسعه و تحقیق" پژوهش، و آموزش توسعه از حمایت -33

 توسیعه  جهیت  فنیاوری  و پژوهشیی  و آموزشی مراکز های ازتوانمندی گیری بهره و وهدایت تحقیقات

 تجارت و معدن صنعت، بخشهای

 تیامین  و تربییت  بیرای  رییزی  برنامیه  و سیاستگذاری زمینه در ها دستگاه با مشارکت و همکاری -31

 برنامیه  و عیالی  آمیوزش  مراکیز  و دانشگاهها در تجارت و معدن صنعت، های بخش متخصص نیروهای

 مذکور های بخش شاغلین توانمندسازی و مدیریت توسعه آموزش، همچنین و ریزی

 و اسیتخرا   اکتشیاف،  بناهیا،  زییر  توسیعه  از حمایت و صیانت ریزی،نظارت، برنامه سیاستگذاری، -30

 پیشرفته هایفناوری و فنون علوم، بکارگیری با معدنی فراوری و معادن از برداری بهره

 مخیاطرات  شناسایی و شناسی زمین های بررسی و مطالعات انجام و ریزی برنامه و سیاستگذاری -35

 عمیومی  اکتشیاف  و جیویی  پی شناسایی، پایه اطالعات تهیه مربوط، های نقشه تهیه و شناختی زمین

 اطیالع  و هیا  داده پایگاه گسترش و ایجاد و اقتصادی و فنی های گزارش تهیه و معدنی ذخایر و منابع

 .کشور معدنی ظرفیتهای و زمین های مزیت از برداری بهره برای زمین علوم جامع رسانی

 صنعت، معدن و تجارتاستراتژي محوري وزارت 

 هیای جیاری و   تحلییل مسیایل کلییدی اقتصیادی کشیور اعیم از چیالش       رو، با توجه به شیرایط پییش  

محورهیای اصیلی   های ابالغی ریییس جمهیور،   های کلی نظام و اولویتهای ساختاری، سیاستکاستی

 های تدوین شده در این وزارتخانه به شرح زیر است: برنامه

 داخل ساخت  تعمیق و گذاری سرمایه توسعه  

 غیرنفتی کاالهای صادرات توسعه و واردات مدیریت 

 معدن راه نقشه بر تاکید با معدنی صنایع و معادن توسعه 

 بنیان دانش محصوالت و فناوری توسعه 

 تجاری لجستیک ساماندهی و بازار مدیریت 

 تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط کار و کسب فضای بهبود 

 گذاری سرمایه توسعه و مالی منابع تأمین 

 تغييرات مدیریتي 

 تحوالت و تغییرات با تاریخ طول در ایران در بازرگانی و تولید بخش مدیریت و گذاریسیاست ساختار

 تیا  شد تاسیس ایران در تجارت وزارت که خورشیدی هجری 3385 سال از. است بوده برو رو بسیاری

 و تولیید  حیوزه  دو بارهیا  درآمید،  خیود  کنونی شکل به تجارت و معدن صنعت، وزارت که 3194 سال

 در نمونیه  بیرای . انید نموده ایفا نقش کشور اقتصادی ساختار در مجزا صورت به و هم کنار در بازرگانی

 سیال  در کیه  انید داشته وجود معادن و صنایع وزارت و بازرگانی وزارت خورشیدی هجری 3136 سال

 وزارت مجیددا  3110 سال در آن از پس. شد تاسیس هنر و پیشه بازرگانی، وزارت آنها ادغام با 3134

 زمیان  آن مصیال   بنیابر  و بارهیا  موضوع این که شدند جدا هم از بازرگانی و معادن و صنایع های خانه

 بهبیود  بر بیشتری اثرگذاری بازرگانی و ساخت های بخش بودن هم کنار در مطمئناً. است افتاده اتفاق
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 شیکل  اصلی هایانگیزه از نیز موضوع این. داشت خواهد کشوری هر تجارت و توزیع تولید، فرایندهای

هیای ییازدهم و    در طی استقرار دولیت  .است بوده فعلی مقطع در وتجارت معدن صنعت، وزارت گیری

شیود  گیری مشاهده میدوازدهم نیز در ساختار مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات چشم

 مشاهده نمود:توان  تغییر مدیریتی را می 5سال  8به طوری که در طی کمتر از 

 (3196-3197شریعتمداری ) محمد 

 (3197-3199رحمانی ) رضا 

  (3199الی مرداد  3199حسین مدرس خیابانی )سرپرست اردیبهشت 

  (3199الی مهر  3199جعفر سرقینی )سرپرست مرداد 

  تاکنون( 3199علیرضا رزم حسینی )مهر 

 

 ها  اهم چالش

 تحریم های اقتصادی و بانکی 

 یاسی بر رویکردهای اقتصادیتسلط رویکردهای س 

  کاهش درآمدهای ارزی کشور ناشی از کاهش درآمدهای نفتی 

 ارز به دسترسی محدودیت 

 مالی بین المللی انتقاالت و نقل مشکل تبادالت و 

 چند نرخی بودن نرخ ارز و نوسانات شدید ارزی 

 گذاری )رشد منفی تشکیل سرمایه طی سالهای اخیر( کاهش سرمایه 

  گذاری مستقیم خارجیافت سرمایه 

 کشور )مانند نقل و انتقال پول( مبادله های هزینه باالبودن 

 سوداگرانه های فعالیت سمت به ها سرمایه جذب و موازی بازارهای  جذابیت 

 بیمه ای  ای در نظام موانع قانونی و رویه وجود 

 نظام مالیاتی در ای رویه و قانونی موانع وجود 

 مالی وسهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی بانک محور بودن نظام تامین 

 صکوک( اوراق فرآیند پیچیده تامین مالی از بازار سرمایه )مانند انتشار 

 تولید و کاهش افق سرمایه گذاری( های باال )افزایش هزینه تورم 

 کشور در تجاری لجستیکی شبکه فقدان و نقل و حمل شبکه در ضعف 

  واحدهای تولیدی)ناشی از نوسانات نرخ ارز(بی ثباتی قیمت مواد اولیه 

     و ای واسیطه  کاالهیای  واردات کاهش سط  تولید رشته فعالیتهیای صینعتی )بیدلیل کیاهش 

 ای( سرمایه

 پایین بودن سقف تسهیالت اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن 

 محدود شدن پهنه های اکتشافی توسط سازمانهای دولتی 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  
 

 و بازرسی )نیروی انسانی و بودجه( جهیت مقابلیه بیا احتکیار،     های نظارتی عدم تطابق ظرفیت

 گرانفروشی و ..

 عدم تطابق ساختار ستاد تنظیم بازار با شرایط کنونی اقتصادی کشور 

    ایجاد صف طوالنی واردکنندگان و صادرکنندگان پشت سامانه نیما و فقدان اتاقهیای پایاپیای

 ارزی

 درصدی( 14)محدودیت  تولیدی واحدهای لیهاو در مقابل صادرات مواد واردات محدودیت 

 (کرونا شرایط از متاثر) همسایگان با کشور مبادالتی مرزهای برخی شدن بسته 

 ارزی و گمرکی متعدد های نامه بخش صدور 

   (مرکزی بانک ضوابط) صادراتی ارزهای بازگشت مشکالت 

  شیوع کرونا 

 

 هاي تدوین شده محورهاي اصلي برنامه

  توسعه سرمایه گذاری و تعمیق  ساخت داخل 

 مدیریت واردات و توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی 

 توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن 

 توسعه فناوری و محصوالت دانش بنیان 

 مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری 

  تجارتبهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و 

 تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری 

 

 خالصه اهم اقدامات انجام شده 

 توسعه سرمایه گذاري و تعميق ساخت داخل

 واحد تعطیل در کشور  8930سازی  بازفعال 

  میلیون یورو  3313میز تعمیق ساخت داخل و کاهش ارزبری معادل  30برگزاری 

  ضروری  ردیف تعرفه دارای کاالی مشابه خارجی و غیر 3519ممنوعیت واردات 

       اجرای طرح توسعه تولید و تجارت پوشاک روستایی بیا دو هیدف اصیلی توسیعه اشیتغال و

 تولید پوشاک داخلی

 مهم )اعم از ایجادی و یا توسعه ای(   طرح 145،  تعداد 3199تا پایان  3193های  طی سال

بیرداری   نفیر بیه بهیره    93893هزارمیلیاردریال و اشتغال  385687گذاری  با مجموع سرمایه

 اندازی شده است. راه 3199طرح طی  15رسیده است. از این تعداد 

  افتتاح فاز اول پروژه ملی شیرین سازی آب و قطعه اول انتقال آب از خلیج فارس به فالت

 نفر  3344ریال و اشتغال هزار میلیارد  364مرکزی ایران با سرمایه گذاری بیش از 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  
 

 مدیریت واردات و توسعه صادرات غير نفتي

  کشور هدف 35اجرای پروژه افزایش حجم و تنوع محصوالت صادراتی )کاال و خدمات( به 

میلیارد دالر صادرات به  3483و انجام  3198میلیارد دالر در سال  35همسایه به میزان 

میلیارد دالر به سایر  086کشور چین و هند و میلیارد دالر به 3483کشورهای همسایه و 

 نامه با کشورهای هدف موافقت 33و امضای  3199کشور ها در سال 

    تهاتر مواد معدنی و محصوالت صنایع معدنی با نیاز های وارداتی صنایع کشور کیه تیاکنون

یک موردنیاز میلیارد دالر( کاال و مواد اولیه استراتژ 3هزار میلیارد ریال )حدود  344بیش از 

 تولید وارد و محصوالت صادراتی بخش صادر گردیده است.

 وسعه معادن و صنایع معدني با تاکيد بر نقشه راه  معدنت

 معیدن و احییا     3030معدن، انجام اقدام کلینیکی بر روی  3903 بندی اولویت شناسایی و

 استان کشور  13معدن در  153

 به کشور معدنی های پتانسیل تفصیلی و عمومی اکتشاف جویی، پی شناسایی، عملیات انجام 

 هیای  الیه در اکتشافی های پروژه قالب در اکتشافی مساحت مربع هزارکیلومتر 894 میزان

 گوناگون

 شناسیی  زمیین  مختلیف  هیای  الیه در پایه اطالعات تولید و شناسی زمین های نقشه تهیه 

 گزارش نقشه / ورقه 554 میزان به( مخاطرات و دریا خشکی،)

  خطی هزار کیلومتر 604 میزان به هوایی ژئوفیزیک های برداشت انجام 

 بنيان فناوري و محصوالت دانش

  طراحی و پیاده سازی طرح تاپ )توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار( به عنوان یکی

 از پروژه های محور توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان

  ها و مراکز آموزش عالی های صنعتی و معدنی و دانشگاهتحقیقاتی بین بنگاه قرارداد 393انعقاد

غربی، کرمان، مرکزی، اصفهان و بوشهر، خوزستان و های آذربایجان شرقی، آذربایجان)از استان

قانون رفع موانع تولید  13البرز، زنجان، خراسان جنوبی و لرستان( در قالب بند س ماده 

 نظام مالی کشور پذیر و ارتقا رقابت

  حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصوالت منتخب وارداتی از نظر "اجرای پروژه

محصول احصا شده  3046محصول ارزبر از بین  54و شناسایی  "ها ارزبری با همکاری دانشگاه

قلم از محصوالت احصا شده که دارای متقاضی برای  38از مراجع مرتبط و ارائه فهرست 

باشد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ستیابی به دانش فنی مید

 بنیان در رفع نیازهای فناورانههای دانش مندی از توانمندی شرکتمنظور بهرهجمهور بهرئیس

 بازار و ساماندهي لجستيک تجاري

 های آن به منظور مدیریت زنجیره تجاری کشور  راه اندازی سامانه جامع تجارت و زیر سامانه 

 رصدپذیر نمودن کاالهای اساسی 

  میلیون تن کاال 0پیگیری برای ترخیص کاالهای رسوب کرده در گمرک و ترخیص حدود 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  
 

  هزار مرکز نگهداری کاال در قالب سامانه جامع انبار 744شناسایی بیش از 

  هزار بازرگان فعال دارای کارت بازرگانی و همچنین اتصال سیامانه رتبیه    33رتبه بندی بیش از

 دستگاه  ذی ربط 36بندی به سامانه های بیش از 

 مدیریت مصارف ارزی از طریق تعییین اولوییت    دیریت و تنظیم بازار کاالهای اساسی از طریقم

 کاالیی

 اطالعیاتی  های بانک شامل بازار شفافیت و مدیریت زمینه در جدید های سامانه اجرای و طراحی 

 ثبیت  و آپ اپلیکیشین  در اساسیی  کیاالی  قلیم  344 قیمت رصد و ثبت قیمت به منظور امکان

 خدمات و کاال حوزه در مردمی شکایات گزارشات دریافت و شکایت

  تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید و تامین ستاد مقابله با کرونای وزارت 

  های مشترک برای شناسیایی و برخیورد بیا تخلفیات اقتصیادی، انجیام بازرسیی،         گشتبرگزاری

 های اقتصادی( میلیون بازرسی از واحدها و بنگاه 5رسیدگی به شکایات مردمی )با انجام بیش از 

   کنندگان کاالی قاچاق هزار بازرسی به منظور شناسایی و برخورد با عرضه 694انجام بیش از 

 صیص سهمیه مواد پتروشمی با هدف کاهش التهابات بازار ایین محصیوالت و   اصالح سازوکار تخ

 تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز واحدهای تولیدی با همکاری دستگاههای نظارتی 

 تدوین شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فوالد 

 یت سازی طرح صدور فاکتور الکترونیکی به منظور ایجیاد زیرسیاخت مناسیب بیرای میدیر      پیاده

 بهینه تقاضای مواد اولیه 

    رصد روزانه تولید و توزیع محصوالت بهداشتی مقابله با کرونا و تشدید نظارت و بازرسیی جهیت

 جلوگیری از احتکار آنها
 

 بهبود فضاي کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

    اصالح فرایندها و دستوالعمل ها و حذف و یا کاهش زمان صدور مجوزها 

 موضوع به خانه های صنعت و معدن 7فویض اختیارات سازمان های استانی در ت 

  دارنیدگان   یافیزار  نیرم  ییدات بردرآمد حاصل از فروش تول یاتمالدرصدی  344یت معافبرقراری

قیانون رفیع    13پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت، موضوع ذیل بند )د( میاده  

 پذیر رقابتموانع تولید 

 تامين منابع مالي و توسعه سرمایه گذاري

  استان با همکاری و مشارکت  34اجرای پروژه توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار شامل

 ربط های ذی استانداران و سایر دستگاه

  به کارگیری ابزار های نوین تامین ملی با هدف جذب نقدینگی های سرگردان 



 (9911-9911و تجارت ) گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدنعنوان طرح: 
  

  

 های کالن موثر بر بخش شاخص -1

 
های کالن موثر بر بخش نظیر تورم، نرخ ارز و شاخصهای بین المللی  در این بخش از کتاب به شاخص

، فعالیتهای بخش داردکه تصویری از محیط کسب و کار کشور را به نمایش گذارد و تاثیر زیادی در 

 .پردازیم می

 تورم -1-1

کننده به عنوان معیار افزایش سط  عمومی قیمت ها، همواره  در دو بخش تولیدکننده و مصرف تورم

 های اقتصادی بوده است.  ها و متولیان بخش مورد توجه دولت

المللی  های بین المللی و بحران بین های اخیر و پس از نوسانات شدید قیمت ارز و شروع تحریمدر سال

 ییراتتغ 3-3 نمودار ای افزایش یافت.  های تورمی کشور بطور کم سابقه شیوع بیماری کرونا، شاخص

تا  3193 یها سال یرا در دوره زمان دکنندهیتول یو شاخص بها یکاالها و خدمات مصرف یبها شاخص

 دهد. ینشان م 31993

ابتدا کاهشی و  3193-3198کننده و تولیدکننده طی دوره رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف

که به  طوری سرعت آن به شدت افزایش داشته است؛ به 3197سپس افزایشی شده است، در سال 

 وافزایش یافت  3197در سال  0785درصد و  3686به  3196درصد در سال  3380و  883ترتیب از 

کننده و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف رشد 3198سپس روند کاهشی آغاز گردید. در سال 

                                                 
 در دسترس بود.  9911. آمار شاخص قیمت تولیدکننده در زمان نگارش این مجموعه شش ماهه  9



 (9911-9911و تجارت ) گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدنعنوان طرح: 
  

  

رسید. اگرچه درصد  3783و  1680این رشدها به  3199 و در سالدرصد  1687و  1080 به  تولیدکننده

به دلیل ثبات بازار ارز، ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کالن و افزایش  3195این ارقام در سال 

تورم شروع به او  گرفتن و خرو  از تورم  3196ال درصد بوده است، از س 6و  688تولید حدود 

های یکجانبه و  با خرو  آمریکا از برجام و تشدید تحریم 3197رقمی اتفاق افتاد. در ابتدای سال  تک

به منظور ممانعت از  3197ظالمانه این کشور و تبع آن کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال 

ات نفت، درآمدهای ریالی دولت کاهش و متعاقب آن دسترسی کشور به درآمدهای حاصل از صادر

ریال در فروردین )متوسط ماه(  07444از حدود  3کسری بودجه دولت بیشتر شد. در این سال نرخ ارز

نیز در کانال  3198افزایش یافت و در اسفند سال  3197ریال در اسفند  313444به  3197

ه توجه کرد که تمام افزایش نرخ ارز به یکباره در تورم ریال قرار گرفت. البته باید به این نکت 304444

های تخلیه آن در تورم  و ثانیا به دوره 1شود، بلکه این تخلیه اوال به درجه عبور نرخ ارز تخلیه نمی

 برگردد. 3197تواند به افزایش نرخ ارز در سال  می 3198بستگی دارد. لذا بخشی از تورم سال 

 

 
 ششماهه اول سال است. 3199ماهه و تورم تولیدکننده سال  33نکته: محاسبه بر اساس میانیگن    

 (8931=811کننده و توليدکننده ) ماهه( تورم مصرف 81: متوسط ساالنه )8-8 نمودار              

ریزی برای آینده، افزایش  م به جهت ایجاد مشکالت عدم برنامهبخش صنعت و معدن نیز از ناحیه تور

های تولیدی به سرمایه در گردش و عدم تکاپوی تسهیالت اعطایی و پوشش آن،  روز افزون نیاز بنگاه

 ها شده است. موجب آسیب دیدن این بنگاه

                                                 
 /(https://www.sanarate.ir. بر اساس سایت سناریت ) 1

کند که تغییرات نرخ ارز از کانال قیمت کاالهای  ای اشاره می درجه به Exchange Rate Pass-through. درجه عبور نرخ ارز یا  9

 شود. های داخلی تخلیه می در قیمت وارداتی
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 (9911-9911و تجارت ) گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدنعنوان طرح: 
  

  

 نرخ ارز -1-2

 
ای بر صادرات و تاثیرات گستردهکه تغییرات آن  است اقتصادکالن متغیرهای مهمترین از ارز، نرخ

پذیری داخلی خصوصاً ها و قدرت رقابت تبع آن تراز تجاری(، تولید از کانال هزینهواردات )و به 

پذیری صنعتی دارد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز به واسطه تاثیر منفی که بر تجارت خارجی،  رقابت

های  به بخش حقیقی اقتصاد وارد کند. افزایش تالطمتواند آسیب جدی  گذاری دارد می تولید و سرمایه

گذاری افزایش یافته و باعث کاهش  شود که ریسک تجارت خارجی، تولید و سرمایه ارزی باعث می

 یابد.  ها شده و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش  حجم فعالیت

ای تشکیل  ی و سرمایها با توجه به اینکه بخش اعظم درصد باالیی از واردات کشور را کاالهای واسطه

های تولید را تشکیل میدهند، هر تغییر در نرخ  درصد هزینه 3181دهد و این اقالم بطور متوسط  می

کننده تاثیرگذار  های تولید بر قیمت تولیدکننده و سپس بر قیمت مصرف تواند از کانال هزینه ارز می

مالحظه  ریز 3-3 نمودار مانطوریکه از باشد. لذا بررسی تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. ه

باثبات بوده و تغییرات چندانی نداشته است.  3196تا مهر  3193شود نرخ ارز اسمی از ابتدای سال  می

به کانال  3197خیزش نرخ ارز شروع و در مهر  (تومان 1944)نرخ ارز  3196لیکن از مهر سال 

تومان وارد شد. در ادامه سال نیز تقریبا نرخ در همان کانال باقی ماند، این افزایش موجب  30444

 0785به  3197شد، هزینه های تولید افزایش یابد و به تبع آن شاخص قیمت تولیدکننده در سال 

هزار تومان فراتر نرفت و ثبات  30و  31های  از کانال نیز نرخ ارز چندان 3198درصد برسد. در سال

درصد کاهش یابد. نرخ ارز در  1687به  3198نسبی در بازار ارز موجب شد تورم تولیدکننده در سال 

هزار تومان  13444هزار تومان ابتدای سال به کانال  35نیز مجدداٌ او  گرفت و از کانال  3199سال 

درصد را به نمایش گذاشت و سپس با  344وارد شد که افزایش بیش از آبان(  37تومان در  13854)

گیری انتظارات مثبت مبنی بر شروع مذاکرات  افزایش احتمال  خبرهای ناشی از انتخاب بایدن و شکل

های بلوک شده، انتظارات  ها و اخبار آزادسازی پول برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم



 (9911-9911و تجارت ) گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدنعنوان طرح: 
  

  

با به تعویق افتادن تقاضا برای ارز توسط فعالین، نرخ ارز مجددا روند کاهشی به  تورمی فروکش کرد و

   هزار تومان در نوسان بود. 30خود گرفت و در کانال 

 
 بانک مرکزي( ETSمنبع: بر اساس سایت سناریت بانک مرکزي )نرخ 

 ریال( -)ماهانه 8931-33ارز آزاد طي : روند نرخ 1-8 نمودار 

تواند آثار جبران ناپذیری بر بدنه بخش  همانطوریکه در باال اشاره شد نااطمینانی )نوسانات( نرخ ارز می

صنعت، معدن و تجارت وارد نماید و جبران آن چند دوره به طول بیانجامد. تغیرات در نرخ ارز اسمی 

)او  نا  3197تا دی  3196پرنوسان نرخ ارز مواجه باشیم. از بهمن موجب شد اقتصاد ایران با دو دوره 

تا اسفند همان سال  3199نوسانات فروکش کرد. دوره دوم از تیر  3198اطمینانی( و سپس در آذر 

است که در آذر نااطمینانی به او  خود رسید. الزم است به این موضوع توجه شود که افزایش 

 کند. گذاری در بخش صنعت را فراهم میرشد صنعتی و سرمایههای کاهش نااطمینانی زمینه

 

 
 هاي بازرگاني منبع: موسسه مطالعات و پژوهش

 درصد( -)ماهانه 8931-33: روند نااطميناني نرخ ارز طي 9-8 نمودار 
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 (9911-9911و تجارت ) گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدنعنوان طرح: 
  

  

 المللی های بین شاخص -1-3

 نیز( دالر میلیارد 14 ساالنه متوسط) توسعه ششم برنامه در همچنانکه سرمایه جذب منابع از یکی

 و بستر در امر این. است کشور داخل به خارجی های سرمایه جلب و جذب است، شده اشاره بدان

 .گرفت خواهد شکل رقابتی بصورت منطقه رقبای با مقایسه در و نوسان و تالطم بدون محیط

المللی با سایر کشورها و بررسی روند تغییرات امتیاز و رتبه  های بین در شاخص ایرانمقایسه وضعیت 

 الملل مورد ارزیابی قرار دهد. تواند وضعیت و جایگاه کشور را در سط  بین ها می ایران در این شاخص

های اقتصادی و زیرساختی جهان نشان  جایگاه ایران را در برخی از مهمترین شاخص 3-3 جدول 

دهد. اهمیت این نوع ارزیابی و رتبه بندی ها زمانی مشخص می شود که تحلیل گران اقتصادی و  می

سرمایه گذاران خارجی بخواهند وضعیت یک کشور را از لحاظ متغیر های مرتبط با فضای کسب و کار 

 ورد پایش قرار داده و در خصوص سرمایه گذاری در آن کشورها تصمیم گیری نمایند.م

المللی در مقایسه با  های بین از نگاه سازمان)دهد که وضعیت ایران  بررسی اطالعات ارائه شده نشان می

( با بهبود نسبی 3431-36شاخص سهولت کسب و کار که در دوره اول )در  (سایر کشورهای دنیا

( روند معکوس شد. در شاخص آزادی اقتصادی )بنیاد هریتیج( در 3437-34بود، در دوره دوم ) همراه

(، روند نزولی رتبه ایران را شاهد هستیم؛ لیکن با اقدامات انجام شده در کشور 3431-36دوره اول )

ند نزولی مجداً رو 3437رسید. بعد از سال  355به  373پله صعود از  36رتبه ایران با  3437در سال 

رتبه ایران از  نوآوری جهانیرسید. در شاخص  360رتبه ایران به  3434رتبه ایران  آغاز و در سال 

دهد، اقدامات  رسید که نشان می 67به  3434و در سال  3439در سال  63به  ،3431در سال  331

 توسعه انسانیص در شاخ مناسب دولت در این شاخص موثر واقع شده و رتبه ایران بهبود یافته است.

، 3431در سال  75شاهد بهبود رتبه ایران هستیم )رتبه ایران از  3437تا  3431های  نیز در طی سال

تنزل یافته است،  65پله سقوط، رتبه ایران به  5با  3438رسید( لیکن در سال  3437در سال  64به 

رفاه لگاتوم و عملکرد رقابت صنعتی های  در شاخص قرار داریم. 3431با این وجود ده پله باالتر از سال 

 بدتر شده است.  یتپذیری جهانی وضع بدون تغییر جایگاه و در شاخص رقابت

 متعدد تفسیرهای و مقررات وجود سرمایه، بازار و ها بانک توسط واحدها نقدینگی و مالی تأمین مشکل

 قانون اجرای از ناشی مشکالت کشور، ای بیمه نظام در شکایات به رسیدگی فرایند نبودن شفاف و

 عدم و مجوز صدور بودن بر زمان کشور، در مالیاتی های پایه نبودن گسترده افزوده، ارزش بر مالیات

 یافته توسعه روابط ساختارفقدان  مقررات، و ها سیاست الساعه خلق و مکرر تغییر واحد، پنجره اجرای

 های فعالیت روا  واگری سود ،تجاری و اقتصادی دیپلماسی ضعف کشور، بنگاهی مختلف سطوح بین

 .آیند می شمار به کسب وکار محیط اصلی های چالش جمله از کشور اقتصاد در سوداگرانه و غیرمولد



 (9911-9911و تجارت ) گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدنعنوان طرح: 
  

  

 المللي بينهاي مهم  : روند تغييرات رتبه ایران در برخي شاخص8-8 جدول 

 

 عنوان شاخص

3431 3430 3435 3436 3437 3438 3439 3434 

 رتبه
تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور
 رتبه

تعداد 

 کشور

 - - 353 56 354 50 354 50 354 50 354 50 354 56 عملکرد رقابت صنعتی
- - 

 - - 303 99 304 89 317 69 318 76 304 70 300 81 308 83 رقابت پذیری جهانی

 - - - - 389 65 389 64 388 63 388 69 388 69 387 75 توسعه انسانی

 384 360 384 355 384 356 384 355 386 373 386 373 386 371 385 368 آزادی اقتصادی

 394 337 394 338 394 330 394 334 394 337 389 314 389 353 385 305 سهولت کسب و کار

 313 67 339 63 336 65 337 75 338 78 303 346 301 334 301 331 نوآوری جهانی

 367 334 367 339 367 337 309 337 309 338 309 338 309 338 309 339 رفاه لگاتوم

ها( المللی )سایتهای اصلی ارائه کننده شاخص منبع: برگرفته از گزارشهای بین



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 های کالن موثر بر بخش چالش -1-4

 
 توان در موارد زیر برشمرد: عت و معدن که فرا دستگاهی است را میحوزه صنهای کالن  چالش

 های اقتصادی و بانکی تحریم 

 ای ناشی از کاهش درآمدهای ارزی  ای و واسطه وجود محدودیت در واردات کاالهای سرمایه

 های اقتصادی کشور )بطور خاص درآمدهای نفتی( و تاثیر آن بر تولید بنگاه

 مالی بین المللی انتقاالت  و نقل مشکل تبادالت و 

 چند نرخی بودن نرخ ارز و نوسانات شدید ارزی 

 گذاری )رشد منفی تشکیل سرمایه طی سالهای اخیر( کاهش سرمایه 

 افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 کشور )مانند نقل و انتقال پول( مبادله های هزینه باالبودن 

 سوداگرانه های فعالیت سمت به ها سرمایه جذب و موازی بازارهای  جذابیت 

 بیمه ای  ای در نظام موانع قانونی و رویه وجود 

 نظام مالیاتی در ای رویه و قانونی موانع وجود 

 بانک محور بودن نظام تامین مالی وسهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی 

 صکوک( اوراق فرآیند پیچیده تامین مالی از بازار سرمایه )مانند انتشار 

 تولید و کاهش افق سرمایه گذاری( های )افزایش هزینه باال تورم 

 ریزی واحدهای تولیدی برای گسترش ظرفیتهای تولیدی ناشی از نوسانات نرخ ارز عدم برنامه 

 پایین بودن سقف تسهیالت اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 اقهای پایاپای ایجاد صف طوالنی واردکنندگان و صادرکنندگان پشت سامانه نیما و فقدان ات

 ارزی

 درصدی( 14)محدودیت  تولیدی واحدهای اولیه در مقابل صادرات مواد واردات محدودیت 

 ارزی و گمرکی موثر بر بخش متعدد های نامه بخش صدور 

 (مرکزی بانک ضوابط) صادراتی ارزهای بازگشت مشکالت 

  شیوع بیماری کرونا 

 

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 های کلیدی بخش صنعت و معدن عملکرد شاخص -2

 رشد بخش در مقایسه با رشد اقتصادی نرخ  -2-1

های مورد نیاز جهت بررسی و رصد عملکرد اقتصادی یک کشور، شاخص یکی از مهمترین شاخص

های عمده اقتصادی است. در واقع این شاخص، رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش

المللی و نحوه مدیریت  بین ای، عوامل موثر داخلی و های توسعه نماگری از برایند اجرای برنامه

باشد. تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در واقع همان مجموع ثروت  های اقتصادی کشور می بخش

ای است که در جریان فعالیتهای اقتصادی اعم از فرایند تولید کاالی نهایی و یا ارائه خدمات های اضافه

به مفهوم بزرگتر شدن اندازه اقتصاد و رشد آید و رشد مثبت آن با لحاظ تعدیل تورمی  بوجود می

 منفی آن به مفهوم کوچکتر شدن اندازه اقتصاد یک کشور یا بخش اقتصادی است.

های اخیر باتوجه به تاثیرپذیری  های اقتصادی در طی سال تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش

 های پیشین مواجه بوده است. متفاوت از سالالمللی با روندی  های بین از عوامل بیرونی همچون تحریم

بر اساس اطالعات  3199ماهه  9ا ت 3193های  روند تغییرات این شاخص را در طی سال 3-3 نمودار 

 دهد. مرکز آمار ایران نشان می

 

 

 درصد –: نرخ رشد صنعت و معدن در مقابل رشد اقتصادي کشور 8-1 نمودار 

 

درصد،  388روه کشاورزی گ 3198های تولید ناخالص داخلی در سال ، در زیرگروه3-3 جدول طبق 

درصد رشد داشته است. بر این اساس، رشد  480درصد و گروه خدمات نیز  – 3085گروه صنعت 

یافته بلکه منفی نیز بوده   تنها کاهش صنعت و خدمات نسبت به سال قبل از آن نه  اقتصادی در گروه

 388درصدی در زیرگروه معدن،  1388درصدی گروه صنعت، عمدتا ناشی از کاهش  3085است. کاهش 

درصدی زیرگروه  -15)ساخت( بوده است. رشد منفی گروه معدن نیز از رشد  درصدی زیرگروه صنعت
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 رشد صنعت و معدن رشد اقتصادی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

درصدی نقش فزاینده در  -383استخرا  نفت و گاز طبیعی رقم خورده و زیرگروه سایر معادن با رشد 

افزوده زیرگروه معدن داشته است. درمجموع عامل اصلی رشد منفی گروه صنعت در  کاهش رشد ارزش

های معادن )استخرا  نفت و گاز طبیعی( و صنعت بوده است. در نه  زیرگروه مبتنی بر 3198سال 

با وجود پاندمی کرونا، صنعت و معدن بر خالف بخش بازرگانی )عمده، خرده فروشی و ...(  3199ماهه 

 رشد مثبت را به ثبت رسانند.

  

 درصد-(8931=811)ادي و فعاليتهاي اصلي اقتصادي کشور : نرخ رشد اقتص8-1 جدول 

 سال
گروه 

 کشاورزي

گروه 

 صنعت
 معدن

استخرا  

نفت و 

گاز 

 طبیعی

سایر 

 معادن
 صنعت 

گروه 

 خدمات

عمده و 

خرده 

فروشي، 

فعاليتهاي 

خدماتي 

مربوط به 

تأمين جا 

 و غذا

 محصول 

 ناخالص

 داخلي

 به)

 قيمت

با (بازار

 نفت

 محصول

 ناخالص

 داخلي

 بدون

 به) نفت

 قيمت

 (بازار

3193 088 1- 388- 183- 183 689- 884 885 385 188 

3191 085 186 481 481- 3387 086 381 583- 381 389 

3190 580 483- 388 483- 1583 086- 385- 3386- 483- 484 

3195 085 3584 1185 1684 386 3486 583 085 3083 981 

3196 385 388 384 488 089 989 687 3088 088 589 

3197 180- 989- 3183- 3083- 383 883- 486 389- 089- 385- 

3198 388 3085- 1388- 15- 383- 388- 480 086- 683- 486 

 -3 -383 -587 -181 488 380 -380 -3 488 184 3199نه ماهه 

 ماخذ: مرکز آمار ایران.

زمان با  هم 3195درصد( را در سال  35گروه صنعت بیشترین رشد ) 3193-3199طی دوره 

داشته است.  3193های سال  های خالی به علت تحریم گیری از ظرفیت های برجامی و بهره گشایش

ها، افت صادرات و تولید نفت و  زمان با اعمال مجدد تحریم هم 3198و  3197های  حال، در سال بااین

های غیرنفتی اقتصاد با محدودیت مواجه  درآمدهای ارزی کشور، تأمین نیازهای ارزی بخشکاهش 

شده و درنتیجه عملکرد تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است. معموالً بخش صنعت با تولید ناخالص 

افزوده بخش صنعت نیز  داخلی همبستگی باالیی دارد. لذا کاهش رشد اقتصادی با کاهش رشد ارزش

همراه است. بخش مهمی از این موضوع ناشی از این است که عمده محصوالت صنعتی در بازار داخلی 

رسند، لذا کاهش رشد اقتصادی به معنای کوچک شدن بازار داخلی فروش محصوالت  به فروش می

ها عمدتاً  صنعتی و بروز رکود در بخش صنعت به علت کاهش تقاضای محصوالت صنعتی است. تحریم

گذارد.  ها تاثیر می های تجاری ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت نال افزایش هزینهاز کا
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توجهی از محصوالت صنعتی به دلیل وابستگی به واردات، از طریق گسترش به  کاهش تولید بخش قابل

 تواند به کاهش بیشتر محصوالت تولیدی صنعت ختم شود. تر نیز می های کوچکبنگاه
 

 سهم بخش از تولید ناخالص داخلی -2-2

بررسی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان تاثیرگذاری این 

های اخیر می تواند گویای تاثیر پذیری این  بخش بر اقتصاد کشور بوده و روند تغییرات آن در سال

که بر  1-1 جدول ید و تجارت باشد. در بخش از رویدادها و عوامل داخلی و بین المللی موثر بر تول

های  اساس اطالعات منتشر شده مرکز آمار ایران به قیمت جاری تهیه شده، روند تغییرات سهم بخش

 ده است.عمده اقتصادی و بخش صنعت، معدن و تجارت ارائه ش

دهد سهم  نشان می 3193-3199های مختلف اقتصادی طی دوره  افزوده فعالیت بررسی سهم ارزش

 3786و  3198درصد در سال  3588درصد به  3088زیرگروه صنعت از تولیدناخالص داخلی نیز از 

 رسیده است. 3199درصد در نه ماهه 

 

   GDPها از : سهم )درصد( ارزش افزوده صنعت، معدن و بازرگاني در مقایسه با سایر گروه3-3 جدول 

 هاي جاري به قيمت

 سال
گروه 

 کشاورزي
 گروه خدمات صنعت  سایر معادن گروه صنعت

عمده و خرده 

فروشي، فعاليتهاي 

خدماتي مربوط به 

 تأمين جا و غذا

3193 788 0786 488 3088 0085 3388 

3191 885 0183 487 3089 0880 3183 

3190 986 1088 486 3085 5581 3183 

3195 889 1880 488 3086 5387 3383 

3196 880 0481 384 3089 5483 3380 

3197 885 0086 383 3584 0683 3380 

3198 886 0080 383 3588 0680 3387 

نه ماهه 

3199 
988 0183 385 3786 0687 3184 

 آمار ایرانمآخذ: مرکز 
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، تولید ناخالص داخلی با شتاب بیشتری نسبت 3199و  3198ها حاکی از این است که در سال  بررسی

های خدمات از  سهم زیرگروه 3193-3199به گروه صنعت کاهش داشته است. عالوه بر این، طی دوره 

و در نه ماهه  3198درصد در سال  0680به  3193درصد در سال  0085تولید ناخالص داخلی از 

 31به  3193درصد در سال  3388درصد رسیده است. سهم بخش بازرگانی نیز از  0687به  3199

 رسیده که نشانگر حفظ سهم این بخش از اقتصاد است. 3199درصد در نه ماهه 
 

 تشکیل سرمایه  -2-3

ایر متغیرهای ای از وضعیت آتی س تغییرات این شاخص با یک فاصله زمانی عموما یک تا دو ساله نشانه

 باشد.  اقتصادی، مانند رشد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی می

 

 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 8931تشكيل سرمایه ثابت ناخالص به تفكيک بخش به قيمت ثابت سال )درصد( : نرخ رشد 1-1 نمودار 

 

در تداوم رشدهای  3193، در سال 3194ناخالص کشور به قیمت ثابت سال تشکیل سرمایه ثابت 

درصدی مواجه شد.  180با رشد منفی  3194-3193های  ها در سالمنفی ناشی از اعمال تحریم

مجددا رشد  3190رشد مثبت در کارنامه این متغیر ثبت گردید. لیکن در سال  3191هرچند در سال 

بعد از امضا  برجام رشدهای  3196و  3195عد از آن در دو سال درصد تجربه شد، ب 3383منفی 

این  3198و  3197های ظالمانه در سال  مثبت به ثبت رسید. با خرو  آمریکا از برجام و اعمال تحریم

کشور در این سال ناشی از افت   گذاریسرمایهای از افت متغیر با رشد منفی همراه شد، بخش عمده
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 تشکیل سرمایه در ساختمان تشکیل سرمایه در ماشین آالت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ای( بوده  آالت )متاثر از کاهش واردات کاالهای سرمایهتشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین

مثبت  3198لص در بخش ساختمان در سال است؛ این در حالی است که تشکیل سرمایه ثابت ناخا

با وجود پاندمی کرونا شاهد رشد بطئی در این متغیر هستیم که ناشی از  3199نه ماهه بوده است. در 

درصد تشکیل سرمایه به قیمت  385گذاری در بخش ساختمان است. در مجموع رشد ساالنه  سرمایه

درصد( دارد چندان تحریک  3683ششم توسعه )( که فاصله زیادی با هدف برنامه 3193-3198ثابت )

های تولیدی بویژه صنعتی و معدنی در کشور نخواهد بود و  شاید در حد پوشش  کننده توسعه ظرفیت

حتی استهالک سرمایه را نیز پوشش نداده است( باشد، لذا  3198دهنده استهالک سرمایه )در سال 

گردد. رشد منفی  نعت و معدن به این عامل برمییکی از علل تجربه رشدهای پایین در کل کشور و ص

های جدید برای افزایش تولید و رشد اقتصادی تشکیل سرمایه ناخالص نشانگر عدم توسعه ظرفیت

شود. در  های تولیدی مولد هدایت نمی دیگر تشکیل سرمایه به سمت ایجاد ظرفیت  عبارت است، به

تری داشته است. این  مراتب مهم طور تاریخی نقش به ه بههای تولید، سرمای اقتصاد ایران، از بین نهاده

که سرمایه  خصوص وقتی تواند موجب ناپایداری رشد اقتصادی و پر نوسان بودن آن شود. به ویژگی می

گذاری وابسییته به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باشییند که در این صورت هرگونه  و سرمایه

گذاری و رشد اقتصادی در  آن موجب نوسان بیشتر در سرمایهنوسان در تولید، فروش یا قیمت 

 شییود.  های آتی می دوره

رود اوالً انباشت سرمایه در بلندمدت کاهش یابد که متعاقب ها، انتظار می از مجرای اثرگذاری تحریم

رود در  می یابد و همچنین با نوسانات باالی نرخ ارز به دلیل نااطمینانی، انتظار آن تولید نیز کاهش می

ای و  بلندمدت تولید کاهش یابد. از طرفی کاهش مصرف خصوصی باعث کاهش تقاضا کاالهای سرمایه

های تولیدی به  بادوام شده و این امر نیز در نهایت منجر به کاهش تولید خواهد شد. بنابراین بنگاه

ه افزایش نرخ ارز از واسط ها به های آن های تولیدی و افزایش هزینه علت کاهش دسترسی به نهاده

سمت عرضه و همچنین کاهش مصرف کاالهای بادوام به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار از سمت 

 اند. تقاضا تحت تأثیر قرارگرفته

گذاری کشور جستجو کرد. امنیت کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را باید در امنیت سرمایه

( پایین 3هم امنیت اقتصادی( دربرگیرنده ابعاد مختلفی شامل: عنوان یکی از ابعاد مگذاری )بهسرمایه

-( محیط سرمایه0گذاری،  ( ثبات در قانون1( ثبات سیاسی، 3بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، 

( کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت و 6( ابعاد محدود و منطقی ریسک، 5گذاری مناسب، 

( 8هزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی،  های کم( وجود سازوکار7ایفای تعهدات، 

( 34( بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، 9شفافیت اطالعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، 

( ثبات 33ویژه مالکیت فکری و معنوی و  وجود نظام حقوقی مقاوم حمایت از حقوق مالکیت و به

 های پولی، مالی و ارزی است.  اقتصادی از طریق تنظیم سیاست

نشان  3193-3199جاری( در دوره  گذاری به تولید ناخالص داخلی )قیمتبررسی روند نسبت سرمایه

  درصد در انتهای دوره افزایش 3088در ابتدای دوره به  3887های جاری از دهد این نسبت به قیمتمی
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 نسبت سرمایه گذاری در ماشین آالت به تولید نسبت سرمایه گذاری در ساختمان به تولید

 نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی

درصد در  3189در ابتدای دوره به  985ولید نیز از آالت به ت گذاری در ماشین  یافته است. نسبت سرمایه

درصد در  985گذاری در ساختمان به تولید از  یافته است. همچنین نسبت سرمایه  انتهای دوره افزایش

های یافته است. روند افزایشی به قیمت افزایش  3199سال نه ماهه درصد در  3189به  3193سال 

گذاری نسبت به رشد اقتصادی  محدودتر باشد، ه رشد سرمایهجاری بدان مفهوم است که درصورتی ک

 کل اقتصاد بیشتر بوده است. گذاری نسبت به ها در بخش سرمایهاحتماالً رشد قیمت

 

 مأخذ: محاسبات بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران.

 هاي جاري  )درصد(گذاري به توليد ناخالص داخلي به قيمتایه: تغييرات نسبت سرم9-1 نمودار 

 

 گذاری خارجی سرمایه -2-4

گذاری خارجی یکی دیگر از منابع تامین نقدینگی بخشهای اقتصادی است. وزارت صنعت،  سرمایه

معدن و تجارت نیز با توجه به اهداف توسعه ای خود سعی کرده است از این منبع نیز برای 

های اقتصادی در ترین پدیدهگذاری مستقیم خارجی یکی از مهمسرمایه ره ببرد.گذاری به سرمایه

های مرسوم تامین ارتباط با گسترش روابط و پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای باشد. مالی در دنیا می

ها، رشد . برخی از بررسیاندهای خارجی پیدا کرده گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه سرمایه

اقتصادی چشمگیر کشورهایی چون چین و برخی کشورهای اروپای شرقی را مرهون استفاده از این 

گذاری مستقیم خارجی به هر علت و دهد که سرمایه می مطالعات نشاندانند. روش تامین مالی می

ای بر روی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ  شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل مالحظه

بهبود  افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، افزایش رشد اقتصادی، بهره، کاهش نرخ ارز،
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ثبت در تراز م و تاثیر توسعه صادرات، کاهش واردات افزایش اشتغال، انتقال تکنولوژی، توزیع درآمد،

 ها دارد.پرداخت

 385بالغ بر  3199گذاری خارجی در سال چهارم دولت دوازدهم نشانگر آنست که در سال  روند سرمایه

گذاری خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جذب کرده است که نسبت به کل  میلیارد دالر سرمایه

 دهد. درصد رشد را نشان می 33188نیز  3197درصد و نسبت به سال 38983معادل  3198سال 

 

 
 گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت،.: مأخذ                

 8933تا  8931هاي   صنعت و معدن طي سالگذاري خارجي در  : ارزش سرمایه4-1 نمودار 
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 تجارت خارجی -2-2

 
که به دلیل افزایش صادرات هیدروکربنها  3191بجز سال  3193-3198صادرات غیرنفتی کشور طی 

میلیارد دالر  00تا  03ها تقریبا بین  )میعانات گازی و محصوالت شیمیایی( افزایش یافت، در بقیه سال

میلیارد دالر نزول کرد.  15به دلیل شیوع بیماری کرونا به سط   3199در سال  در نوسان بوده است.

المللی بر روند صادرات غیرنفتی کشور را مشاهده نمود.  های بین وان تاثیر تکانه تحریمت به وضوح می

ها است.  مطابق با او  تحریم 3198-3197( و 3191)بجز  3193-3190کاهش روند صادرات از سال 

در مقابل نیز دولت برای مدیریت منابع ارزی، محدودیتهایی در واردات کاالها ایجاد کرد، بطوریکه 

کاهش یافت. مجدداً با رفع تحریم ها روند صعودی  3190میلیارد دالر در سال  0385رزش واردات به ا

افزایش یافت. با خرو  آمریکا از برجام و شدت  3196میلیارد دالر در سال  5081به خود گرفت و تا 

 3199سال و در  3198میلیارد دالر در سال  0083ها، روند واردات کاهش و به سط   گرفتن تحریم

 میلیارد دالر کاهش یافت. 1889ها و بیماری کرونا به  نیز به دلیل محدودیتهای ارزی ناشی از تحریم

 

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 
 )ميليارد دالر( 8931-33:ارزش صادرات غيرنفتي )با ميعانات گازي( و واردات طي 5-1 نمودار 

درصد( از کاالهای وارداتی  74تا  64دهد که بخش  زیادی )بین  شده نشان میهای انجام  بررسی

ای هستند. این رقم حکایت از موثر بودن واردات در تولید کاالهای مورد نیاز  کشور، کاالهای واسطه

های تولیدی است. چنانچه واردات کاالهای  کشور و اهمیت تنظیم بازار از حیث تامین به موقع نهاده

ای و  درصد واردات کشور را این گروه کاالها )واسطه 84ای را بدان اضافه نماییم حدود  سرمایه

 های تولیدی را متاثر سازد. تواند هزینه دهند. لذا نوسانات نرخ ارز بشدت می ای( تشکیل می سرمایه

 
 .سازمان توسعه تجارت: مأخذ                 

 (درصد) 8931-33:ترکيب واردات بر حسب نوع کاالهاي مصرفي طي 6-1 نمودار 

ای است.  ای و سرمایه های اصلی ساختار واردات کشور، سهم باالی مواد اولیه، واسطه یکی از ویژگی

درصد واردات کشور را این محصوالت در اختیار دارند. این  85تا  84های انجام شده  طبق بررسی
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 واردات صادرات غیر نفتی
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 سایر کاالهای مصرفی کاالهای سرمایه ای کاالهای واسطه ای



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

های ارزی، هزینه تولید بشدت دست خوش تغییرات شده و  شود به محض وقوع تکانه مسئله باعث می

 های تولیدی را در تنگنای مالی قرار دهد. بنگاه

های  به جهت تنگناهای ناشی از تحریم، ساختار واردات کشور در حال حاضر با محدودیت و ممنوعیت

ردیف تعرفه کد هشت رقمی ممنوعیت وارداتی  3586 بسیاری مواجه است )بر اساس آخرین اطالعات

دارند. اتخاذ این سیاست به دلیل تنظیم بازار داخلی، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل 

کاالهای با   بوده است( و همین مسئله باعث شده است هم قاچاق کاال گسترش یابد و هم اینکه قیمت

 جهش مواجه شوند.

با افزایش نسبی همراه بوده است؛ به  3197تا  3194و معدنی در طی دوره  سهم صادرات صنعتی

)آخرین سال اطالعات موجود(  3197درصد در سال  7785به  3194درصد در سال  65ای که از  گونه

های دوره مورد مطالعه تغییرات اندکی داشته  رسیده است. با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی در سال

سبی سهم صادرات صنعتی و معدنی حاکی از افزایش ارزش صادرات گروه کاالهای است، افزایش ن

    مورد نظر است.

 
 .بانک مرکزی، بر اساس آخرین اطالعات موجود: مأخذ                     

 نیست.، امکان محاسبه صادرات صنعتی 9911و  9912نکته: با توجه به فقدان اطالعات جزئی                      

 (درصد)صادرات غيرنفتي)با احتساب ميعانات گازي( :سهم صادرات صنعتي و معدني از 7-1 نمودار 

 

دالر بوده است؛ این در حالی است که  میلیارد 03معادل  3198ل کل رقم صادرات غیرنفتی در سا

میلیارد دالر است که فاصله بسیار زیادی با  80حدود  3044گذاری  صادرات صنعتی برای سال  هدف

 عملکرد دارد.

 وری در صنعت، معدن و تجارت بهره -2-6

بوده است در سال  344عدد شاخص یعنی  3194وری نیروی کار بخش صنعت که در سال  بهره

تقلیل یافته است. رشد  76به کمترین مقدار خود یعنی  3198رسید و در سال  80به عدد  3193

درصد بوده است.  386، منفی 3193-3198وری نیروی کار صنعت در طی سالهای  متوسط ساالنه بهره
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 سهم صادرات صنعتی و معدنی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

این روند عمدتاً متاثر از افزایش تعداد شاغالن بخش صنعت بوده است و در مقابل روند ارزش افزوده 

 المللی رشد چندانی نداشته است. های بین ت تحوالت اقتصادی کشور و عمدتا تحریمصنعت به جه

 3193وری سرمایه وضع کمی با نیروی کار متفاوت است. این شاخص بعد از سال  اما در خصوص بهره

وری سرمایه صنعت در طی  با یک روند افزایشی همراه بوده است، بطوریکه رشد متوسط ساالنه بهره

گذاری  درصد بوده است. البته این روند افزایشی عمدتا به دلیل کاهش سرمایه 181، 3193-98سالهای 

 است.  3194در کشور در دهه 

بخش صنعت در طی دولت یازدهم و دوازدهم با رشد اندکی همراه  0وری کل عوامل تولید روند بهره

بطور  3193-3198سالهای  وری کل عوامل تولید این بخش طی بوده است. بطوریکه رشد ساالنه بهره

درصد   485درصد بوده است که قدری باالتر از رشد متوسط برنامه پنجم توسعه یعنی  4866متوسط 

وری کل عوامل تولید در کل اقتصاد با نفت و بدون نفت به  است. این در حالی است که رشد بهره

   درصد بوده است. 4835و منفی  4818ترتیب منفی 

   

 
 وری ایران سازمان ملی بهرهماخذ: 

 (8931=811وري صنعت به تفكيک عوامل توليد ) :شاخص بهره1-1 نمودار 

 

                                                 
 ای . شامل نیروی کار، سرمایه و مصارف واسطه 4
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 کل عوامل تولید            -سط  صنعت              سرمایه              -سط  صنعت               نیروی کار              -سط  صنعت             



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 (8931=811وري صنعت به تفكيک عوامل توليد ) :رشد شاخص بهره3-1 نمودار 

 

 

 

 

 

 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

نیروی کار           -رشد صنعت             10.8 -4.6 -12.2 9.3 -7.7 3.4 2.3 -13.1 -2.0

سرمایه           -رشد صنعت               2.5 -3.8 -4.4 9.1 -2.9 8.6 7.4 -5.9 4.9

کل عوامل تولید          -رشد صنعت                5.7 -4.0 -7.0 9.1 -5.5 4.6 4.0 -8.7 1.5
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-34  

-5  
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34 

35 

 کل عوامل تولید            -رشد صنعت               سرمایه             -رشد صنعت              نیروی کار              -رشد صنعت           



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 اقدامات و دستاوردهای بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت -3

 

 توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات -3-1

 می باشد. 3040ها برای تحقق اهداف پیش بینی شده در افق  توسعه صادرات یکی از مهم ترین برنامه

های تجاری  که مصادف با سالهای برنامه پنجم توسعه است، محور سیاست 3195تا  3193سالهای 

ای و غیر فنی موثر بر واردات،  کشور همانند برنامه چهارم توسعه مشتمل بر رفع موانع غیرتعرفه

تدابیر استفاده از ابزارهای تعیین سهمیه مقداری، تعرفه بر کاالهای کشاورزی و مواد غذایی، اتخاذ 

حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی، سیاست حمایت از صادرات، تسهیل فرایندهای تجاری کشور، 

اصالح قوانین مرتبط با صادرات و واردات و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور بوده است. این 

درصد رشد نماید. و در  33صادرات غیر نفتی کشور بیش از  3191ها باعث شد در سال  سیاست

که  3199لغایت  3196روند افزایشی صادرات را شاهد هستیم. در سالهای  3196تا  3190الهای س

های کشور  پذیر نمودن بنگاه مصادف با برنامه ششم توسعه بود در طی این سالها با رویکرد رقابت

، با 3197اصالح سیاست تجاری در دستور کار قرار گرفت. متاسفانه با خرو  آمریکا از برجام از ابتدای 

موجب شد پوشش واردات از  3196-3199تنگناهای ارزی کشور و کاهش درآمدهای نفتی در سالهای 

طریق صادرات غیرنفتی با چالش مواجه شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از 

 های جدی بر واردات گام بردارد.       تولید داخل به سمت ایجاد محدودیت

های  تحت تکانه 3193-3199بخش قبلی اشاره شد صادرات غیرنفتی در سالهای  همانطوریکه در

و ... رشد چندانی نداشت و با  39المللی، شیوع پاندمی کووید  های بین داخلی و خارجی نظیر تحریم

 (، از اهداف برنامه ششم توسعه فاصله گرفته است.3190وجود پوشش دادن اهداف برنامه پنجم )بجز 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

های مهم و کلیدی برخوردار بود که اهم آنها  از چالش 94خارجی کشور در طی دهه بخش تجارت 

 اند از: عبارت

 تنوع پایین در محصوالت صادراتی -3

 تمرکز باال در شرکای تجاری )مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی( -3

کاالهای با ارزش سهم ناچیز صادرات کاالهای با فناوری متوسط به باال و باال )پایین بودن سهم  -1

 افزوده باال(

 ماندگاری پایین محصوالت صادراتی در بازارهای جهانی -0

 فقدان شرکتهای بزرگ صادراتی در حوزه محصوالت نهایی و مصرفی -5

 ای های ارزش جهانی و منطقه عدم مشارکت در زنجیره -6

 المللی های بین های مبادله صادرات و واردات ناشی از تحریم افزایش هزینه -7

تورم باال و کاهش مستمر توان رقابتی محصوالت صادراتی بویژه در دوران ایجاد ثبات تصنعی در  -8

 بازار ارز )با تزریق ارز به بازار(

 بهره ناکافی از ابزارهای دسترسی به بازار جهانی نظیر موافقت های تجارت ترجیحی و آزاد -9

های  های باال، نوسانات شدید ارزی، صدور بخشنامه محیط متالطم و پرنوسان کسب و کار )تورم -34

 متعدد و گاهاً متضاد و ...( پیش روی تولیدکنندگان به عنوان حلقه اولیه صادرات

های کشور و در نتیجه فقدان اقدامات مناسب  از کل بنگاه متوسط و کوچک های باالی واحد سهم -33

مام شده، تبلیغات، بازاریابی، حضور در ای )تحقیق و توسعه، کاهش هزینه ت ترویجی و توسعه

 المللی و ...( جهت حضور در بازارهای جهانی های بین نمایشگاه

ها و نهادهای اجرایی  عدم هماهنگی بین واحدهای مسئول حوزه تجارت )بین گمرک و سازمان-33

 مرتبط(

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات  ،های حوزه تجارت خارجی در راستای بر طرف کردن چالش

 زیر را در دستور کار خود داشت:  

های جدی بخش تجارت خارجی و تدوین و ابالغ سند نقشه راه توسعه صادرات کشور  احصا  چالش-3

 ؛31995در سال 

ها نظیر اجرای پروژه افزایش حجم  ها و سیاست توجه جدی به کشورهای همسایه در تدوین برنامه -3

در میلیارد دالر  35همسایه به میزان  کشور هدف 35تنوع محصوالت صادراتی )کاال و خدمات( به و 

                                                 
به پیشنهاد وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند نقشه راه توسعه صادرات کشور، توسط موسسه مطالعات و  9912در سال .  2

 به تمام وزرای کابینه ابالغ گردید.  توسط سرپرست وقت وزارتخانه 9911های بازرگانی تدوین و در سال  پژوهش



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

میلیارد دالر به کشور چین و هند 3483میلیارد دالر صادرات به کشورهای همسایه و  3483و انجام  3198سال 

 کشورهای هدف؛نامه با  موافقت 33امضای  و 3199میلیارد دالر به سایر کشور ها در سال  086و 

تهاتر مواد معدنی و محصوالت صنایع معدنی با نیازهای وارداتی صنایع کشور که تاکنون بیش از -1

میلیارد دالر( کاال و مواد اولیه استراتژیک موردنیاز تولید وارد و  3هزار میلیارد ریال )حدود  344

 محصوالت صادراتی بخش صادر گردیده است؛

 انه بهین یاب؛اندازی و توسعه سام راه-0

های مختلف دیگر نظیر پایگاه اطالعات ظرفیتهای تولید و تجارت، سامانه اطالعات  ایجاد سامانه-5

مکانی بخش صنعت، سامانه تجارت فرامرزی، سامانه تجارت خارجی، مرکز دولتی صدور گواهی 

سامانه جامع انبارها الکترونیکی ریشه، سامانه کاداستر معادن، سامانه میزهای کاال و خدمات کشوری، 

 داری کاال و ...؛ و مراکز نگه

 حسب آن، چندباره اصالح و تعیین و صادرات از حاصل ارز بازگشت نظام تدقیق با صادرات حوزه در-6

 ایجاد با همچنین. یافت تداوم کشور اقتصاد به صادرات از حاصل ارز بازگشت جریان روز، های ضرورت

 گرفت؛ قرار تولید بخش اولویت با واردات اختیار در بازگشتی ارز تجارت، جامع سامانه

 ند از: عبارتبرخی اقدامات کمی در حوزه تجارت خارجی 

 

 8933تا   8931: برخي اقدامات کمي حوزه تجارت خارجي از سال 8-9 جدول 

 8933 8931 8937 8936 8935 8934 8939 8931  عنوان

 30 55 51 - 08 63 34 00 های تجاری پذیرش هیات

 11 9 34 - 34 31 36 18 های تجاری اعزام هیات

برگزاری میز کاال، صادرات خدمات، 

 میزهای استانی و کشوری
35 31 370 364 377 363 390 037 

برگزاری و مشارکت در برگزاری نشستها، 

 مذاکراتهمایشها گردهمایی ها، جلسات و 
39 05 09 05 05 68 79 55 

های  پذیرش، بررسی و پرداخت مشوق

 صادراتی
4 4 3344 3344 3344 3344 3344 744 

تخصیص اعتبار در قالب بسته های 

حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 

 )میلیارد ریال(

4 4 154 544 4 344 4 154 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 8933 8931 8937 8936 8935 8934 8939 8931  عنوان

 3 6 0 0 3 1 3 3 انعقاد تفاهمنامه

در تهیه دستورالعملها، تهیه یا همکاری 

 آیین نامه ها و ...
37 10 16 66 53 63 50 33 

 53 19 61 09 38 50 17 37 برگزاری دوره آموزشی

رخدادهای تجاری بین المللی شامل 

 نمایشگاهها و پذیرش یا اعزام هیاتها
7 37 17 03 37 33 8 - 

راه اندازی، توسعه و تکمیل سامانه ها در 

 خدماتحوزه تجارت کاال و 
3 3 33 30 5 1 5 33 

صدور و تمدیدمجوزخرو  موقت ماشین 

 آالت و تجهیزات
73 73 75 71 84 79 77 99 

 8 33 37 31 33 30 35 30 صدور و تمدید ضمانت نامه بانکی

 35 33 39 33 38 - - - گواهی صادرات )معافیت مالیاتی(

های بین  صدور مجوز برپایی نمایشگاه
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 اختصاصی خار  از کشور
18 00 13 51 01 10 17 

03 

 8 8 8 0 0 - - های صادراتی¬صدور/تمدید مجوز پایانه
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 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران.
 

 توسعه و مدیریت بازار داخلی -3-2

های  ناخالص داخلی، بخش خدمات است. در میان گروهیکی از بخش های مهم در اقتصاد و تولید 

ای برخوردار است. بازرگانی نتیجه فعالیت اقتصادی در  مختلف خدمات، بازرگانی از اهمیت فزاینده

دهد و هر اندازه که از  های مختلف را در دسترس مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار می بخش

کنندگان، روند تولید را نیز سرعت  فاه بیشتر برای مصرفسرعت بیشتری برخوردار باشد، ضمن تأمین ر

ها و عملیاتی است که به مبادله کاال و  بخشد. به عبارتی دیگر بازرگانی مجموعه آن دسته از فعالیت می

کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال آنها از مبادی عرضه به مراکز  خدمات و مواد اولیه مورد نیاز مصرف

 .شود نگهداری آنها مربوط میمصرف و تقاضا و 

چراغ راه بازرگانی داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اسناد باالدستی در این حوزه است. به 

افزایش تولید » های کلی اقتصاد مقاومتی، ذکر شده است که  عنوان مثال در سیاست ششم سیاست

ولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی( و ا داخلی نهاده
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راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود 

های کلی  مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست»یا در سیاست هشتم آورده شده است « و خاص

ه با برنامه ریزی برای ارتقا  کیفیت و اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همرا

گذاری و  شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت»و در سیاست بیست و سوم « پذیری در تولید رقابت

اشاره به  343در  شده است. در برنامه پنجم توسعه در ماده « های نظارت بر بازار روزآمدسازی شیوه

سازی فرآیند توزیع کاال و خدمات از طریق  توزیع و شفافوری شبکه  تنظیم مناسب بازار، ارتقای بهره

ارائه الیحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه 

گذاری به  بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران )ایران کد( و محدود شدن قیمت نظام ملی طبقه

 ای و ضروری شده است. صاری و کاالهای اساسی یارانهکاالها و خدمات عمومی و انح

« مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری»ای تحت عنوان  بر این اساس در وزارت مبتوع برنامه

   رود. تعریف و اقدامات ذیل این محور برنامه جلو می

 سهم بخش بازرگانی -3-2-1
 

روه عمده و خرده فروشی، هتل و رستوان سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی: در اینجا زیر گ

سهم  3194از زیر گروه خدمات معادل بخش بازرگانی در نظر گرفته شده است. بر این اساس در سال 

( بوده است که بر 3194درصد )جاری و به قیمت ثابت  3386این زیر گروه از تولید ناخالص داخلی 

درصد در نه  3487ت و مجددا افزایش و به کاهش یاف 3195درصد در سال  988حسب قیمت ثابت به 

تر از  رسیده است. در مقابل سهم بخش بازرگانی بر حسب قیمت جاری روندی متفاوت 3199ماهه 

گردد. سهم بخش بازرگانی  می قیمت ثابت را طی کرده است و آنهم به شاخص قیمت گروه مربوطه بر

 3191درصد در سال  3183مقدار یعنی  به باالترین 3194درصد در  3386بر حسب قیمت جاری از 

 31کاهش یافت و مجدداً با رشد بطئی به  3195درصد در سال  3381رسید و سپس با روند نزولی به 

رسید. به جهت اینکه بخش خدمات در زمره کاالها و خدمات غیرقابل مبادله  3199درصد در نه ماهه 

رخ ارز پایین( آنها را کنترل کرد و لذا افزایش قیمت توان با واردات قیمت )با ن شود، نمی بندی می طبقه

 آنها بیش از کاالهای قابل مبادله خواهد بود.      
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 : مرکز آمار ایران.مأخذ             

 (درصد)داخلي  ناخالص توليد : سهم بخش بازرگاني از8-9 نمودار 

 اصناف -3-2-2

از بازیگران اصلی حوزه بازرگانی داخلی، صنوف فعال در کشور هستند. اصناف کشور نقش موثر و یکی 

-زیربنایی در زنجیره تامین و حوزه تولید و تجارت دارند و دارای سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی می

  میلیون پروانه کسب صادر شده است. 1حدود  3199تا  3193های  در مجموع طی سالباشند. 

 

 
 عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت.گزارش استخرا  از ماخذ:             

 8933تا  8931: صدور مجوز صنوف طي سالهاي 1-9 نمودار 
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 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدی
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 به تفكيک نوع صنف  8931-33: کل مجوزهاي صادره طي 9-9 نمودار 

 

باشد که عملکرد آن در  ترین اقدامات حوزه اصناف، تجهیز این واحدها به ترازوی دیجیتال می از مهم

ترازوی دیجیتال در  411116های مورد بررسی  طی سالجدول زیر ارائه شده است. در مجموع در 

 زهای صادره است.درصد کل مجو 9449واحدهای صنفی نصب شده است که بطور متوسط 

 

 دیجيتال  ترازوي به شده تجهيز عملكرد واحدهاي: 3-1 جدول 

 سال
تعداد کل 

 مجوزهای صادره

ترازوی 

 دیجیتال

نسبت به 

 مجوزهای صادره

9911 161،322 49،141 9642 

9919 126،212 92،962 9441 

9914 913،129 61،231 1949 

9912 949،919 63،133 9146 

9916 961،999 42،413 9941 

9911 419،921 21،929 9144 

9912 914،191 46،122 9942 

9911 616،991 64،113 9344 

 9449 411،112 1،112،921 جمع

 تلف.های مخ تجارت، سالماخذ: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و                         

ها و تنظیم مناسب بازار و ساماندهی لجستیک  اهم اقدامات انجام شده به منظور بر طرف کردن چالش

 تجاری کشور: 

 های آن به منظور مدیریت زنجیره تجاری کشور  راه اندازی سامانه جامع تجارت و زیر سامانه 

555 
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  کاالمیلیون تن  0پیگیری برای ترخیص کاالهای رسوب کرده در گمرک و ترخیص حدود 

  هزار مرکز نگهداری کاال در قالب سامانه جامع انبار 744شناسایی بیش از 

  هزار بازرگان فعال دارای کارت بازرگانی و همچنیین اتصیال سیامانه     33رتبه بندی بیش از

 دستگاه  ذی ربط 36رتبه بندی به سامانه های بیش از 

 اقتصیادی، انجیام بازرسیی،    های مشترک برای شناسایی و برخورد با تخلفات  برگزاری گشت

هیای   میلییون بازرسیی از واحیدها و بنگیاه     5رسیدگی به شکایات مردمی )با انجام بییش از  

 اقتصادی(

   کنندگان کاالی قاچاق هزار بازرسی به منظورشناسایی و برخوردبا عرضه 694انجام بیش از 

 تدوین شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فوالد 

 سازی طرح صدور فاکتور الکترونیکی به منظور ایجاد زیرساخت مناسب برای مدیریت  پیاده

 بهینه تقاضای مواد اولیه 

  رصد روزانه تولید و توزیع محصوالت بهداشتی مقابله با کرونا و تشدید نظارت و بازرسی جهت

 جلوگیری از احتکار آنها
 

 بازرگانی داخلی و تنظیم بازار  -3-2-3

 
های عملیاتی بازرگانی داخلی در حوزه اجرایی با محوریت کارگروه تنظیم بازار به  برنامهاز مهمترین 

عنوان نهادی فرابخشی با هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، روان سازی تولید، تامین و توزیع و 

 باشد.  های کشور می حفظ ذخایر مطمئن و استراتژیک کاالها و استفاده از کلیه ظرفیت

ستا کارگروه تنظیم بازار، ذیل ستاد تنظیم بازار مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این را

ماموریت رصد و پایش عرضه و تقاضای کاالهای اساسی و ضروری کشور را جهت جلوگیری از نوسانات 

 دهد. شدید قیمت برعهده دارد. جدول زیر تعداد جلسات این کارگروه را نشان می
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 : تعداد جلسات برگزار شده کارگروه تنظیم بازار کشور1-1 جدول 

 تعدادجلسات سال
درصد تغییرات 

 تعدادجلسات
 تعداد مصوبات

درصد تغییرات 

 تعدادمصوبات

3197 15 - 673 - 

3198 55 57 891 11 

3199 08 3387- 735 3989- 

های دولت در  ای از دخالت دهد که بخش عمده بررسی تجربه و عملکرد تنظیم بازار در کشور نشان می

های پیرامونی و نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی و نیز عدم تحقق کامل  تکانهبازار ریشه در وقوع 

کردن عرضه و های بخشی داشته که این امر همواره نیاز به مداخله دولت برای متعادل  اهداف سیاست

دهد  ها نشان می . نتایج بررسیناپذیر کرده است جلوگیری از نوسانات قیمتی را در بازار اجتنابتقاضا و 

درصد و  6780معادل  3198ای )در سال  که با توجه به وابستگی تولید به مواد اولیه و کاالهای واسطه

دهند(، تامین ارز با  ای تشکیل می درصد واردات کشور را کاالهای واسطه 6988معادل  3199 سال در

اساسی و ارز نیمایی برای سایر کاالها از اهمیت باالیی برخوردار است.  تومان برای کاالهای 0344نرخ 

 ها و سازمانها در قالب ستاد تنظیم بازار کاالها وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر وزارتخانه

دهد کیه بیشترین  بررسی مصوبات کارگروه تنظییم بیازار نشان میمسئولیت این مهم را برعهده دارند. 

 .فراوانی در تصمیمات کارگروه مربوط بیه تسهیل و ساماندهی واردات و همچنین تأمین ارز بوده است

درصدی،  03دهد که محور تأمین سهم  نشان می 3198زار در سال ابررسی مصوبات کارگروه تنظیم ب

درصدی، نظارت و بازرسی  35درصدی، توزیع و عرضه سهم  9ل قیمت سهم رگذاری و کنت قیمت

این آمارها  .اند درصدی را از مصوبات تنظیم بازار داشته 34درصدی و سایر موارد سهم  30سهم 

سعی کرده است از دولت ست و گذاری کاالها حکایت از دخالت حداقلی ستاد تنظیم بازار در قیمت

سهم  3199در سال طریق سایر ابزارهای سیاستی برای تنظیم بازار داخلی استفاده نماید. 

  .رسیددرصد  8به کاهش  با اندکی گذاری کاالها قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبات به تفكيک فعاليتسهم :4-9 نمودار 

8931سال   

8933سال   
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 اهم اقدامات تنظیم بازار در طی چند سال گذشته:

 تشکیل جلسات منظم کارگروه تنظیم بازار 

 رصدپذیر نمودن کاالهای اساسی 

 اطالعیاتی  هیای  بانیک  شیامل  بازار شفافیت و مدیریت زمینه در جدید های سامانه اجرای و طراحی 

 ثبیت  و آپ اپلیکیشین  در اساسیی  کیاالی  قلیم  344 قیمت رصد و ثبت قیمت به منظور امکان

 خدمات و کاال حوزه در مردمی شکایات گزارشات دریافت و شکایت

  تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید و تامین ستاد مقابله با کرونای وزارت 

  اصالح سازوکار تخصیص سهمیه مواد پتروشمی با هدف کاهش التهابات بازار این محصوالت و

 پتروشیمی مورد نیاز واحدهای تولیدی با همکاری دستگاههای نظارتیتامین مواد 

      رصد و پایش قیمت کاالهای اساسی و ضروری بویژه الستیک سینگین، بیرنج خیارجی، چیای

خشک خارجی، روغن خام و نباتی و کره گییاهی، شیکر خیام و شیکر سیفید، گوشیت قرمیز،        

 حبوبات و اقالم لوازم خانگی بصورت زنجیره تجاری

 مدخل های ذی ین سند تنظیم بازار کشور وابالغ آن به وزارتخانهتدو 

 های مناسب با اولویت تولییدات داخلیی و    تامین حداکثری کاالهای اساسی و ضروری با قیمت

 های ایجاد شده ناشی از تحریم  رغم محدودیت در صورت نیاز از محل واردات علی

  افزایش مطلوب سط  ذخایر راهبردی کاالهای اساسی 

 مدیریت مصارف ارزی از طریق تعیین اولویت کاالیی 

 های ویژه تنظیم بازار در ایام خاص )مذهبی، ملی و فصلی( اجرای طرح 

 برای تنظیم بازار مؤثر محصوالت پتروشیمی و فوالد استفاده از کارکردهای بورس کاال  

 مودن کل فراینید  های روزآمد و نوین در کنترل و نظارت از جمله سیستمی ن استفاده از شیوه

تجارت خارجی )درخصوص تمام کاالها( و تجیارت داخلیی )در خصیوص کاالهیای اساسیی و      

 ضروری(

 اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از رسوب کاال در بنادر و مبادی ورودی کشور 

 های کالن اقتصادی بررسی اثرپذیری و اثرگذاری مصوبات کارگروه تنظیم بازار بر شاخص 

 های مختلف در تامین و توزیع و نظارت و بازرسی بازارکنترل فضای اقتصیادی   هتکالیف دستگا

های تامین و توزیع ازطریق بکارگیری ظرفیتهای دستگاهها و سازمانهای دولتی  کشور در حلقه

 و خصوصی

 هیا و اسیتانداران محتیرم در جهیت برگیزاری مسیتمر        های صمت اسیتان  هماهنگی با سازمان

ها و اقدامات الزم در جهت تنظیم بازار و میدیریت بیازار و    بازار استانجلسات کارگروه تنظیم 

تشدید بازرسی ها و کنترل و نظارت تزریق کاالهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم ازجملیه  

 گوشت قرمز، برنج، روغن و... از سوی کارگروه تنظیم بازار
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 رصد کاال در زنجيره تجاري

 اقالم کاالهایاجرای طرح رصد کاال برای 

 درصد شفافیت زنجیره تجاری( 86الستیک سنگین ) .3

 درصد شفافیت زنجیره تجاری( 68برنج خارجی )  .3

 درصد شفافیت زنجیره تجاری( 64چای خشک خارجی )  .1

 درصد شفافیت زنجیره تجاری( 77روغن خام و نباتی وکره گیاهی  )  .0

 درصد شفافیت زنجیره تجاری( 69شکر خام و شکر سفید ) .5

 درصد شفافیت زنجیره تجاری( 51ت قرمز ) گوش .6

 حبوبات .7

 اقالم لوازم خانگی .8

 ((31و ماده  6و  5اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مواد ) مبارزه با قاچاق کاال

   سیازی   در حال حاضر سامانه های جامع تجارت، سامانه شناسه کاال و سامانه همتا طراحیی و پییاده

گیروه کیاالیی    33ر خصوص سامانه شناسه کاال بیر اسیاس آییین نامیه مربوطیه      گردیده است که د

اند و واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اخذ شناسه شیده و ثبیت    ول اخذ شناسه گردیدهممش

 ؛شده استسفارش نیز منوط به اخذ شناسه 

   ،تلفین همیراه در   هیای   کلیه گوشیی اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، با اجرای این طرح

های قاچاق بیه   اند و توفیق چشمگیری در جلوگیری از ورود گوشی سامانه همتا ثبت و فعال گردیده

 ؛دست آمده است

 

 : بازرسي هاي انجام شده در خصوص مبارزه با قاچاق کاال0-1 جدول 

  )میلیون ریال( کشفیات متشکله تعداد پرونده های تعداد بازرسی سال

3193 046769 33805 371331 

3191 169343 36713 339093 

3190 383153 33511 300156 

3195 134451 30331 3666135 

3196 113738   33316  593051 

3197  041198  9511  7313585 

3198  071043  34410  3179718 

3199  531053 9039 04343598 

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 توزیع

سازی شبکه توزیع است.  های ماموریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهبود و نوین یکی دیگر از حوزه

ای نمودن فرایند تولید، واردات و توزییع   در این ارتباط وزارت متبوع سعی نموده است از طریق سامانه

ت در سامانه جامع تجیارت،  کاالها در سط  کشور و الزام فعالین اقتصادی به اخذ شناسه و ثبت اطالعا

سامانه انبارها و ثبت کلیه اطالعات از مبادی تامین )وارداتی، تولیدی( تا حلقه آخیر در سیامانه جیامع    

تجارت، این بخش را ساماندهی کرده و نقش موثری در افزایش رفاه آحاد جامعه از طرییق بازاررسیانی   

 از:کاالها ایفای نماید. اهم اقدامات این حوزه عبارتند 

  ساماندهی و نوسازی فعالیت اصناف و بازرگانان و اجرای تکلیف قانونی کلیه واحدهای صنفی به

 صندوق های مکانیزه فروش

 مرکزی، سازمان امور   های توزیع، گمرک، بانک ارتباط کامال سیستمی و یکپارچه بین کلیه حلقه

 مالیاتی، سازمان بنادر و .. 

 نمایندگی های شرکت های خارجی ساماندهی فعالیت شرکت های پخش و 

   مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها در شبکه های توزیع و تدوین نظام جامع توزیع در کشیور

 باشد.  که در دست تدوین می

    بهره گیری از ظرفیت شبکه های توزیع منتخب اعم از اتحادیه ها، تعاونی ها، سیازمان مییادین

هیای دولتیی، عمیومی، خصوصیی و      صنف کشور در بخشمیلیون  1میوه و تره بار شهرداری و 

 تعاونی

  توسعه شبکه توزیعی در قالب فروشگاه های زنجیره ای و ارائه مشوق ها الزم به منظور استفاده

جهیت افیزایش   در قالب طیرح فرانچیایز در   بهینه و شفاف از توان مراکز صنفی و سنتی موجود 

 بازده نسبت به مقیاس 

  اینترنتی و دانش بنیان و استفاده از توان شرکت های پخش موجود کشور توسعه فروشگاههای

 در این خصوص

     تشکیل مستمر کمیته های رصد و پایش کاال در بازار با حضور  فعال و مشیارکت تشیکل هیای

 غیر دولتی

  8144میلیون واحید صینفی و    1نظارت و ساماندهی امور صنفی کشور با ظرفیت بالقوه حدود 

در کشور به عنوان شبکه سنتی و در دسترس برای توزیع کاال و ارائه خدمات در  اتحادیه صنفی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

کشور و همچنین تمشیت امور اتاق های اصناف استانها و اتاق اصناف ایران از طریق هیات عالی 

 نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و مرکز نظارت بر امور اصناف و بازرگانان

 ر استراتژیک و مطمئنتامین و نظارت مستمر بر حفظ ذخای 

 کنترل و نظارت

  نظارت ستادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: نظارت بر واحدهای تولیدی

ملی و وارد کنندگان عمده به منظیور تولیید و توزییع بهینیه کیاال ) در قالیب معاونیت هیای         

 تخصصی نظارتی و بازرسی(

 اسیتان مشیغول بیه     13بیازرس در   3044ر های صمت استانها : در حال حاض بازرسی سازمان

 فعالیت هستند.

  بازرس بیه صیورت مسیتقل بیر      3544بازرسی اتاق های اصناف سراسر  کشور:در حال حاضر

 مراکز صنفی نظارت دارند.

 ناظر افتخاری 6444گیری از پتانسیل  بازرسی براساس گزارش ناظرین افتخاری با بهره. 

 

 اربازرسي، نظارت، ثبات و تنظيم باز

        بازنگری در شیوه های نظارت بر بازار  به لحیاظ روزآمدسیازی روش هیای بازرسیی و نظیارت

 های ابالغی اقتصاد مقاومتی سیاست 31مستند به بند 

  پیگیری و همکاری با سایر دستگاه ها در زمینه سازماندهی شبکه توزیع کشور 

 صوص انجمن های حماییت  تقویت تشکل های مردم نهاد مؤثر در فعالیت های اقتصادی به خ

 کنندگان  از حقوق مصرف

 کنندهحمایت منطقی از تولیدکننده همزمان با حمایت از حقوق مصرف 

        فروشیی کیم "ترویج و نهادینه کردن رعاییت شیعائر دینیی و دوری از منهییات مین جملیه" ،

 "ایجاد کمبود کاذب در بازار"و  "غش در معامله "، "احتکار"

  نظارت و توسعه مشارکت مردمیاقدام برای مردمی کردن 

 اقدام برای نوآوری در خدمات پس از فروش 

 ترغیب تولیدکنندگان برای تعویض کاالی معیوب به جای تعمیر آن 
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 راه اندازی معاونت های بازرسی در استان های مختلف 

 اسیتفاده  هدف با و بازار بر نظارت و کنترل منظور توسعه اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری به 

  اجتماعی مختلف سطوح در مردمی های پتانسیل و امکانات نیرو، از

 و کیاال  خصیوص  در گیزارش  میورد  34444نزدییک بیه    تعیداد  ماهانه میانگین بطور 3199 طی سال

  دریافت شده است.  فعال افتخاری ناظران از خدمات

 است.ارائه شده  2-3 جدول اجرای طرح های بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی که عملکرد آن در 

 

 ر ارتباط با بازرسي ها: عملكرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان د5-1 جدول 

 سال
 بازرسی 

 )میلیون فقره(

 های متشکله پرونده

 )هزار فقره(

 تخلفات کشف شده 

 )هزار فقره(

3193 888 746 674 

3191 787 188 087 

3190 683 104 033 

3195 083 363 111 

3196  183  381  394 

3197 188  344  386 

3198  083  113  107 

3199 081 384  106 

 

 توان اشاره کرد: طی این مدت به موارد زیر می بازرسی کالن های شاخص کاهشی روند از دالئل

 و پیشگیرانه رویکردی اقتصادی واحدهای سط  از نظارت و بازرسی پایش، مقوله جدید در رویکرد 

 . نماید جلوگیری سرمنشا  از تخلف هرگونه بروز از تا است اقتصادی های گلوگاه بر متمرکز

 و تنظیم امر در کشور اصناف های اتاق و ها اتحادیه صنفی، های انجمن توان از بهینه گیری بهره 

 بخش تفویض که با اجرای  این سیاست ضمن اصناف، بر اصناف نظارت هدف با و بازار کنترل

 سط  بر متمرکز بازرسی توان ایران، اصناف اتاق به صنفی خرده واحدهای سط  از بازرسی

 ها سردخانه و انبارها ها، فروشی عمده صنعتی، تولیدی واحدهای نظیر اقتصادی عمده واحدهای

 .است گرفته قرار

  که تعداد شکایات دریافتی و نتایج حاصله  330پیگیری گزارشات دریافتی از مردم از طریق سامانه

ارائه شده است. الزم به ذکر است این شکایات تماما مورد رسیدگی قرار گرفته که  6-9 جدول در 

 نتایج رسیدگی حالت های مختلفی را در پی دارد. 
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   814 سامانه با مردمي شكایات و گزارشات از حاصله  : نتایج6-1 جدول 

 خدمات کاال تعداد شکایت سال

3193 170163 131036 54916 

3191 144433 351375 06807 

3190 310539 343401 11076 

3195 347979 376380 13695 

3196 389664 364161 39397 

3197 363609 335653 16997 

3198 357508 337013 04347 

3199 304403 334333 39833 

 

 

  اجرای طرح جدید برای مصالحه و جبران خسارت شاکی که آمار شکایات منجر به مصالحه و

 ارائه شده است.  1-3 جدول رضایت شاکیان در 

 

 : شكایات منجر به مصالحه و رضایت شاکيان 7-1 جدول 

 منجر به مصالحه شكایات دریافتي سال

 644 36036 *3190دی 

 087 36338 3190بهمن 

 569 38318 3190اسفند 

3195 347979 6735 

3196 389664 5759 

3197 363609 6345 

3198 357508 6057 

3199 304403 7337 

 آغاز گردیده است. 3190*این طرح از دی                
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 توسعه تجارت الکترونیک -3-2-4

 
:گواهی نماد اعتماد  

 اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشدعوامل ایجاد اعتماد و مهم ترین از این گواهی 

 ارائه شده است. 2-9 نمودار در که عملکرد آن 

  

 )تعداد(: عملكرد مرتبط با گواهي نماد الكترونيكي 5-9 نمودار 

 

  :صدور گواهی امضای الکترونیکی

، به مجموعه ای از خدمات، محصوالت، سیاست ها، فرایند ها و سامانه های PKIزیرساخت کلید عمومی یا 

به منظور شود که جهت مدیریت و به کارگیری گواهی های الکترونیکی و  افزاری گفته می نرم افزای و سخت

1,019 
3,869 

6,408 

11,617 11,184 
13,933 13,177 

33,044 

۰ 

۵۰۰۰ 

۱۰۰۰۰ 

۱۵۰۰۰ 

۲۰۰۰۰ 

۲۵۰۰۰ 

۳۰۰۰۰ 

۳۵۰۰۰ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
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ارائه سرویس های امنیتی مختلف از قبیل احراز هویت، انکار ناپذیری تراکنش ها، محرمانگی اطالعات و 

های الکترونیکی امکان استفاده  از فناوری هایی  اطمینان از عدم تغییر آن مورد استفاده قرار می گیرد. گواهی

اسایی الکترونیکی و مانند آن را برای افراد همچون امضای دیجیتال، پست الکترونیکی امن، کارت های شن

 جامعه فراهم می کنند. 

مرکز دولتی ریشه، مسئول تمام ابعاد صدور و مدیریت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و تضمین تطابق 

 عملیات آن ها با سیاست های مصوب شورای سیاست گذاری است.

 دهد.  را نشان می 3199تا  3193های امضای الکترونیکی صادر شده از سال  تعداد گواهی 6-9 نمودار 

 

  

  )تعداد( : صدور گواهي امضاي الكترونيكي6-9 نمودار 

 :دولتیتدارکات  

با توجه به عملیاتی شدن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای انواع معامالت این حوزه، تالش شد 

حجم خرید های دولتی از طریق این سامانه در تعامل با سایر دستگاه های اجرایی افزایش یابد. 

 ارائه شده است.  8-3 جدول نه در عملکرد تدارکات دولتی از طریق این ساما

 

  

  

102,436 88,273 71,085 71,366 
92,753 

126,618 

181,858 

589,544 

4 

344444 

344444 

144444 

044444 

544444 

644444 

744444 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
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 8933تا پایان 8931الكترونيكي دولت از سال : عملكرد سامانه تدارکات 8-1 جدول 

 سال

 مناقصه مزایده خرید

دستگاه 

 عضو

سفارشات 

 خرید

تامين 

کننده/ 

مناقصه 

گر 

 عضو

دستگاه 

 عضو

مزایده 

گر 

 عضو

مزایده 

هاي 

منتشر 

 شده

مزایده 

هاي 

داراي 

 پيشنهاد

دستگاه 

 عضو

مناقصه 

هاي 

منتشر 

 شده

مناقصه 

هاي 

بازگشایي 

 شده

حجم 

معامالت به 

ميليارد 

 ریال

3193 356 5591 871 13 3003 33119 5510 39 30 7 3734 

3191 99 8763 3031 345 3496 36313 8310 330 161 300 5990 

3190 647 34035 0373 196 3639 34685 8450 565 3335 570 30664 

3195 3359 34813 6580 807 3533 34080 0300 936 3330 3398 08301 

3196 3301 15307 33373 671 0474 36633 0983 688 30567 6000 310613 

3197 3656 333357 30534 873 7673 10437 33378 815 39588 38743 074469 

3198 3743 336839 30379 3363 35708 57331 38648 3434 16771 33308 3399863 

3199 3136 116041 - 874 - 65460 31434 743 53914 33436 3786797 

 

 چالشهای حوزه بازرگانی داخلی -3-2-2

 تنظيم بازار، رصد کاال و نظارت و بازرسي:

 متولی در طول زنجیره تامین کاالهای اساسی و دشواری هماهنگی بین آنها تعدد نهادهای 

 عدم تطابق ساختار و وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار با شرایط فعلی کشور 

 های سیاست و( تجاری و ... تولیدی،)بخشی  و کالن های سیاست میان کامل هماهنگی عدم 

 بازار تنظیم

 تولیدی های نهاده و اساسی کاالهای برخی واردات قابل توجه به وابستگی 

 کننده( و کننده، واردکننده و توزیع )اعم از تولید تامین های زنجیره اجزای تمامی مشخص نبودن 

 موثر آنها و دقیق پایش و رصد امکان عدم

 های نظارت و بازرسی، با توجه  عدم کفاف ظرفیت نیروی انسانی و بودجه برای تحقق کامل فعالیت

 میلیون واحد فاقد مجوز در سط  کشور 3مجوز و حدود  میلیون واحد صنفی دارای 1ود به وج

 اجرایی های دستگاه هماهنگی مشکالت از اعم) تجارت جامع سامانه تکمیل موانعی برای وجود 

 و ها سیاست بودن متغیر ای، وزارتخانه درون واحدهای هماهنگی مسائل ای، وزارتخانه برون

 سامانه، در اطالعات دقیق ثبت و نام ثبت برای وکارها کسب کامل همکاری عدم تجاری، های رویه

  ...( و سامانه با کار برای کافی امکانات و دانش از کاربران همه برخورداری عدم
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 نظام توزیع

 
 صرفه عدم تجمع، و مقیاس های صرفه از مندی بهره عدم) مقیاس کوچک صنفی واحدهای تعدد 

 (کشور توزیعی های هزینه افزایش  نتیجه در و نوین های روش و ابزارهادر بکارگیری از 

  سهم باالی تعداد واحدهای صنفی فاقد مجوز و تبعات منفی آن )مانند عدم پرداخت مالیات، وجود

کنندگان، افزایش  های غیرقانونی مانند قاچاق، ضایع شدن حقوق مصرف های فعالیت زمینه

 ازار و ...(های مداخله دولت در ب هزینه

 تجاری غیرمنصفانه های رویه بروز احتمال و زنجیره کل در دخیل اجزای میان اطالعات تقارن عدم 

 (کنندگان مصرف به اجحاف نتیجه در و) آنان از برخی توسط

 سهم برجسته واحدهای صنفی فعال در بخش سنتی در مقایسه با بخش مدرن نظام توزیع 

  بخصوص آنالین( در مقابل فروش فروشگاهی، علیرغم تحوالت سهم اندک فروش غیرفروشگاهی

 مثبت اخیر

 کافی انگیزه ایجاد عدم نتیجه در و اعتباری و فنی های کمک از کاال توزیع شبکه مندی بهره عدم 

 یافته سازمان فروشی خرده بخش در ویژه به گذاری سرمایه به خصوصی بخش ورود برای

 ایران آمار مرکز آمارهای به توجه با کاال توزیع شبکه در شاغل انسانی نیروی وری بهره بودن پایین 

 ها و دالالن، باالبودن حاشیه سودها، باالبودن  های شبکه توزیع کاال )تعدد واسطه باالبودن هزینه

 های حمل و نقل، بازاریابی و مبادله نسبت به سایر کشورها( هزینه

 ام توزیعوکار ناظر بر فعالین نظ مشکالت فضای کسب 
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 لجستيک تجاري

 
 تعدد نهادهای ذینفع و عدم وجود متولی مشخص حوزه لجستیک در کشور 

 های یکپارچه و سند راهبردی برای حوزه لجستیک عدم وجود سیاست 

 های  تامین کاال به دلیل کارایی پایین فعالیت های زنجیره در لجستیکی های هزینه باالبودن

 لجستیک

  تمام بهای لجستیک داخلی کاال و تاثیر آن افزایش  مضاعف در شبکه های جابجاییوجود پدیده 

 محصول شده

 های مختلف  ونقل و عدم وجود یکپارچگی و اتصال کامل شیوه وری پایین خدمات حمل بهره

 ونقل حمل

 های  کنندگان خدمات یکپارچه و ارزش افزوده لجستیک )شرکت گیری واقعی ارایه عدم شکل

 طرف سوم(لجستیکی 

 ها و موانع مختلف کندی در روند توسعه مراکز لجستیک در کشور به دلیل وجود محدودیت 
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 سازی ها و ظرفیت توسعه توانمندی -3-3

 توسعه فناوری -3-3-1

 
گذاری در  دهد یکی از دالیل کندی رشد اقتصادی به کم توجهی به سرمایه تجربه کشورها نشان می

منجر به توسعه  R&Dگذاری در  گردد. قطعاً سرمایه تحقیق و توسعه و نوآوری در صنایع برمی

 کند.  محصوالت جدید و ایجاد ارزش افزوده باال در تولیدات شده و رشد اقتصادی را تحریک می

بررسی ترکیب کاالهای تولیدی و صادراتی کشور حاکی از آن است که محصوالت با فناوری باال و 

صادرات کشور ندارند و لذا این ترکیب خیلی به تحریک بنیان سهم خیلی زیادی در تولیدات و  دانش

گذاری در این صنایع باید در اولویت دولت و بطور  کند. لذا اهتمام به سرمایه رشد اقتصادی کمکی نمی

های محوری وزارت متبوع  خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. بر همین اساس یکی از برنامه

 یان است.توسعه فناوری و محصوالت دانش بن

 

 صنایع پيشرفته و دانش بنيان

باشد. های پیشرفته، مستلزم تسهیل فرایندهای کسب و کار در این حوزه میتحوالت پرشتاب فناوری

لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای دولت یازدهم اصالح مصوبه استقرار صنایع پیشرفته را در 

گیری و برگزاری جلسات متعدد، مصوبه استقرار صنایع دستور کار خود قرار داد و در نهایت  با پی

پیشرفته و دانش بنیان به تصویب هیات دولت رسید. همچنین با تعامالت سازنده وزارت صنعت، معدن 

ای در پیش نویس مصوبه صنایع پیشرفته  و تجارت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ماده

ها  برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرکت هرهمبنی بر صدور جواز تاسیس و پروانه ب
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و موسسات دانش بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی، لحاظ شده که باعث تسهیل در 

دهد. با ابالغ و اجرایی  ها شده و زمان شروع کسب و کار آنها را کاهش می ایجاد و توسعه این شرکت

 یل حاصل شد: شدن این مصوبه دستاوردهای ذ

 کمک به توسعه صنایع سبز 

 کمک به اشتغال نیروهای متخصص و فارغ التحصیالن دانشگاه 

  تسهیل استقرار صنایع پیشرفته و دانش بنیان در مناطق دارای محدودیت 

  ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی )رده بندی  3ماده  33تعیین مفاد بند

 پیشرفته و دانش بنیان(زیست محیطی صنایع 

  ها و مؤسسات دانش بنیان قانون حمایت از شرکت 8اجرایی شدن ماده 

 های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد،  برداری برای شرکت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره

 های علم و فناوری پارک

 تعیین رده بندی زیست محیطی محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان 

 

بنیان در این  های دانش گویای رشد شرکت 3196تا  3193برداری از سال  ور پروانه بهرهصدروند 

بیماری  به بعد، 3198به بعد روند معکوس شد و از نیمه دوم سال  3197لیکن از سال عرصه است. 

 برداری را کندتر کرد. های بهره روند ثبت پروانهکرونا 

    

 

 بنيانهاي صنایع پيشرفته و دانش برداري شرکتجواز تاسيس و پروانه بهره 7-9 نمودار 
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 اند از: بنیان صنعتی عبارت های دانش برخی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فعالیت

  توسط این وزارتخانه ارائه  "های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان شرکت"پیشنهاد سرفصل

 که در آئین نامه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان لحاظ شد

 های دانش بنیان توسط وزیر  تهیه و ابالغ بخشنامه لزوم حمایت از توسعه شرکت 

 ها و موسسات دانش بنیان و ایجاد  پیشنهاد مدل هدفمند نمودن قانون حمایت از شرکت

 های جدید دانش بنیان  سرفصل

 ای ترویجی و اطالع رسانی ه انجام فعالیت 

ای بنیان، بطور قابل مالحظه های صنعتی دارای فعالیت دانش با اقدامات صورت گرفته تعداد شرکت

بنیان نوپا و  های دانش ها به رغم سهم کمتر از نظر تعداد در مقایسه با شرکت افزایش یافت. این شرکت

دهند و این حاکی از انش بنیان را تشکیل میهای د ای از درآمد کل شرکت تولیدی، سهم قابل مالحظه

 باشد.ها در اقتصاد کشور می نقش پراهمیت این شرکت

 

 هاي دانش بنيان )*( هاي دانش بنيان صنعتي از کل شرکت تعداد و سهم شرکت: 9-1 جدول 

 سال 
هاي  شرکت تعدادکل

 دانش بنيان

بنيان  شرکتهاي دانش تعداد

 (1صنعتي )توليدي نوع 

سهم از کل 

 )درصد(

95-3193 4 4 4 

3196 316 341 7587 

3197 3185 861 6381 

3198 3930 3438 5389 

3199 3543 3366 5486 

 5447 9511 5346 تاکنون

 بوده و اطالعات و جزئیات بیشتر در این سامانه قابل مشاهده است. https://pub.daneshbonyan.irمرجع آمار این جدول  -*

 

 

  

https://pub.daneshbonyan.ir/
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 رسوخ فناوري در بخش صنعت، معدن و تجارت:

 
 این در کشور در موجود های توانمندی از استفاده با نوآوری ظرفیت ارتقا  و فناوری رسوخ تقویت

 .باشد درکشور تولیدشده محصوالت افزوده ارزش افزایش و وری بهره بهبود ساز زمینه تواند می ها، بخش

 4860های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی  سهم هزینه  بر اساس آخرین آمارهای رسمی،

های توسعه مبنی بر افزایش سهم  و برنامه 3040باشد و با وجود تاکید سند چشم انداز  درصد می

 کل از های تحقیق و توسعه هزینه ق نشده است. سهم نسبتاً ثابتتحقیق و توسعه، این امر محق

های کشور داللت  های اخیر بر عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه در بنگاه بنگاه در سال های هزینه

و صادارت کمتر از اهداف  صنعت افزوده باال از ارزش فناوری با صنعتی کاالهای دارد. در نتیجه سهم

  ها و توسعه سط  فناوری در صنایع کشور، تعیین شده در برنامه بوده است. برای بهبود این شاخص

هایی را به صورت مستقل و یا طی همکاری با معاونت  معدن و تجارت مجوزها و گواهی  وزارت صنعت،

 جدول زیر آورده شده است. که آمار آن ها در  کند، علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر می
 

 معدن و تجارت در زمينه صنایع پيشرفته و دانش بنيان  مجوزها و گواهي هاي وازرت صنعت،:34-1 جدول 

 9911 9912 9911 9916 9912 عنوان

 114 111 914 911 969 گواهی تحقیق و توسعه صادره

 912 962 913 191 941 و توسعه صادرهپروانه تحقیق 

های  جواز تاسیس مرکز پژوهش

 صادره-صنعتی و معدنی
14 92 94 91 92 

های  پروانه پژوهش مرکز پژوهش

 صادره-صنعتی و معدنی
91 99 94 2 9 
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 اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از:

  ها و مراکز آموزش عالی معدنی و دانشگاههای صنعتی و قرارداد تحقیقاتی بین بنگاه 393انعقاد

غربی، کرمان، مرکزی، اصفهان و بوشهر، خوزستان و های آذربایجان شرقی، آذربایجان)از استان

-قانون رفع موانع تولید رقابت 13البرز، زنجان، خراسان جنوبی و لرستان( در قالب بند س ماده 

 پذیر و ارتقا  نظام مالی کشور

  حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصوالت منتخب وارداتی از نظر "اجرای پروژه

محصول احصا شده از  3046محصول ارزبر از بین  54و شناسایی  "ها ارزبری با همکاری دانشگاه

قلم از محصوالت احصا شده که دارای متقاضی برای دستیابی  38مراجع مرتبط و ارائه فهرست 

جمهور ه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیسباشد ببه دانش فنی می

 بنیان در رفع نیازهای فناورانههای دانش مندی از توانمندی شرکتمنظور بهرهبه

  طراحی و پیاده سازی طرح تاپ )توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار( این طرح با هدف

های دانشجویان کارگیری توانمندیهای تولیدی و خدماتی و بههبنگا برداری بهینه از ظرفیتبهره

ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی های تحصیالت تکمیلی، اعضای هیات علمی دانشگاهدوره

ها تعریف التحصیالن مشمول نظام وظیفه سربازی در رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه آنو فارغ

یشرفت اقتصادی کشور محقق شود. در این طرح، توسعه برد پ -شده تا در یک مکانیزم برد

مندی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ارتقا  سط  مهارت ها از طریق بهرهدانش بنیان بنگاه

التحصیالن مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه با هدف فارغ

ها و وری اعضا  هیات علمی دانشگاههای جدید علمی و فناکاربردی شدن دانش و یافته

های صنعتی، معدنی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی،  ارتقای توان فنی و مهندسی بنگاه

سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزودۀ جدید و تامین اشتغال زایشی و پایدار تجاری و ظرفیت

 شود. دنبال می

جویی در زمان، تسهیل تعامالت، برای صرفه www.iranetop.irای به نشانی بر این اساس سامانه

ارزیابی و نظارت در قالب طرح تاپ)توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(، ایجاد شده و 

ریز و ناظر با سطوح مختلف دسترسی از آن گذار، برنامه متقاضیان طرف عرضه و تقاضا و ارکان سیاست

های دو  بندی، پردازش، رصد و پایش دادهیت دریافت، طبقهکنند. این سامانه دارای قابلاستفاده می

ها  های هوشمند پیوند و تطبیق دادهسط  طرف تقاضا و طرف عرضه بوده و همچنین دارای  قابلیت

 نیز می باشد.
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 8931-8933در سالهاي : عملكرد طرح تاپ 33-1 جدول 

هاي  بنگاهتعداد 

 تایيد شده

نيازهاي فناورانه 

 ثبت شده

هاي پژوهشي  پروژه

 ثبت شده

ثبت نام 

 دانشجو

ثبت نام 

 استاد

ثبت نام 

 سرباز

94399 9111 4111 585 739 507 

 

 هاي حوزه تحقيق و توسعه:  چالش

 
 و توسعه از نوسانات  قیبه تحق افتهیمنابع اختصاص  دیشد یریرپذیو تاث یمنابع مال تیمحدود

 بودجه دولت 

 و توسعه در بخش صنعت قیتحق یمال نیتام یا توسعه ینهادها ضعف 

 و توسعه قیتحق یها نهیاز هز یخارج زاتیتجه دیخر یباال سهم 

 با  دکنندگانیو توسعه به سبب عدم مواجهه تول قیسهم تحق شیافزا یها برا بنگاه نییپا زهیانگ

 یرقابت جهان یفشارها

 یناش یاتیمال یها تیاز معاف یو تجار یمعدن ،یصنعت یها شرکت یمند بهره یرهایمس تیمحدود 

 و توسعه قیتحق یها تیاز فعال

 تجاری و معدنی صنعتی، های شرکت در توسعه و تحقیق های فعالیت رصد و شناسایی در ضعف 

 

 صدور مجوز توليد نرم افزار 

 :صنعت فناوری اطالعات )تولید نرم افزار(

امروزه فناوری اطالعات به عنوان یکی از فناوری های نوین توسعه، به سرعت در حال تأثیرگذاری بر 

ها و روش ها است. تغییرات وسیع و سریعی که از بکارگیری نرم  زندگی بشر و دگرگون سازی نقش

ری قابل گردد جز با خود این فناو افزارهای مختلف در ابعاد متفاوت اقتصادی و اجتماعی عارض می

مدیریت نیست و این به نوبه خود مولد تغییرات جدید، کاربردهای جدید و نیازهای جدید بوده و این 
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دور تسلسل پذیر منشا  تحول و نوآوری، بهبود و بهسازی و در نهایت تغییر سبک زندگی مردم و 

 تعالی انسان بوده است.

افزار، نظارت بر عملکرد آنها  تولیدکننده نرملذا به منظور سازماندهی، هدایت و کمک به رشد واحدهای 

افزار در سراسر کشور، با راه اندازی سامانه الکترونیکی نسبت به صدور پروانه بهره  و توسعه صنعت نرم

 برداری تولید فناوری اطالعات )تولید نرم افزار( برای متقضایان اقدام شده است.

مندی از معافیت مالیاتی  ان این پروانه میتوان به بهرهاز جمله اقدامات حمایتی صورت گرفته از دارندگ

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استفاده از تعرفه برق صنعتی،  13ماده  "د"ساله طبق بند  5

 تسهیالت بیمه ای و استقرار در مناظق شهری و ... اشاره نمود.

برداری برای  فقره پروانه بهره 069نسبت به صدور و تمدید تاکنون  3193بر این اساس، از سال 

 .اقدام شده است 8-1 نمودار  یکتفک بهمتقاضیان 

 

 
 : وضعيت تعداد پروانه هاي بهره برداري توليد نرم افزار صادره و تمدیدي به تفكيک سال1-9 نمودار 

 921افزار  های فعال در عرصه نرم تعداد بنگاه 9911شود در سال  همچنانکه از نمودار باال مالحظه می

 هستند. نفر مشغول به فعالیت 13211ها  شرکت است که در این بنگاه
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 تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده تعداد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده جدید

 (فعال)پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 
 : تعداد شاغالن پروانه بهره برداري توليد نرم افزار3-9 نمودار 

 

   

به منظور افزایش نفوذ کاربرد فناوری اطالعات در بخش صنعت، معدن و تجارت و ارتقای بهره وری 

و افزایش تعامالت ها  کل عوامل تولید از طریق بکارگیری فناوری اطالعات در فرایندهای کاری بنگاه

 های اخیر اقدامات ذیل صورت پذیرفته است. های صنعتی، معدنی و تجاری در سال الکترونیکی بنگاه

 اجرای و تجاری و معدنی صنعتی، هایبنگاه اطالعات فناوری بلوغ های شاخص تعیین پروژه اجرای 

 بنگاه 504 از بیش مشارکت) متوسط و کوچک های بنگاه در ها شاخص وضعیت ارزیابی نخست فاز

 (طرح در

 و وب جشنواره دوره دو برگزاری و اطالعات فناوری صادرات و صنعت المللی بین همایش برگزاری 

  تجاری و معدنی صنعتی، های گاهبن کار و کسب

 اینترنت ملی کارگروههای در صمت وزارت نماینده عنوان به مجازی فضای ملی مرکز با همکاری 

 حوزه این باالدستی اسناد تدوین و( چهارم صنعتی انقالب... ) و ابری رایانش بالکچین، اشیا،

 های توانمندی معرفی منظور به "بنیان دانش و پیشرفته صنایع محصوالت" سامانه توسعه 

 کشور بزرگ صنایع فناورانه نیازهای و  تقاضا به پاسخ جهت پیشرفته صنایع و بنیان دانش شرکتهای

 http://www.vehtak.com نشانی به

 گترین سازمان مردم انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان بزر

نهاد تخصصی فناوری اطالعات کشور و تشکیل کنسرسیوم های تخصصی رفع نیازهای فناوری 

  اطالعات بنگاههای بخش صنعت، معدن و تجارت

  همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور جهت تائید شرکتهای حوزه فناوری اطالعات برای

 متعدد سازمان مذکوردریافت ارز نیمایی و شرکت در جلسات 
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 (اشتغال جدید)تعداد شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار  صادره 

 (فعال)تعداد کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری 

 (فعال)تعداد شاغالن پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر 

file://172.18.35.86/گروه%20گزارش/گزارشات%20عملکردی%20سامانه%20دبیر/گزارش%20اهم%20اقدمات%20دولت%20دوازدهم/اهم%20اقدامات%20دفتر%20توسعه%20و%20کاربرد%20فناوری%20اطلاعات960101-%20980431-%20Copy.docx%23_برگزاری_دومین_دوره
file://172.18.35.86/گروه%20گزارش/گزارشات%20عملکردی%20سامانه%20دبیر/گزارش%20اهم%20اقدمات%20دولت%20دوازدهم/اهم%20اقدامات%20دفتر%20توسعه%20و%20کاربرد%20فناوری%20اطلاعات960101-%20980431-%20Copy.docx%23_برگزاری_دومین_دوره
http://www.vehtak.com/


 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

  انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن شرکتهای نرم افزاری آشنا و برگزاری نشستهای تخصصی

شناسایی و کاهش ریسک های اقتصادی با مدیریت "و  "نقش داوری در قراردادهای تجاری"

 و ..."ERPمنابع سازمانی 

 ه اجرایی حمایت از صادرات و آیین نام»های ذیربط جهت تدوین  تعامل و همکاری با دستگاه

 «خدمات فناوری اطالعات

 آموزش، تحقيق و توسعه و خدمات فني مهندسي 

با توجه به سیاست های جدید وزارت و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت گسترش 

فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و گسترش آموزش در سطوح مختلف 

این بخش و از طرفی احیای معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، اقدامات این حوزه با رویکرد جدیدی 

وارد مرحله اجرایی شد. اهم اقدامات صورت گرفته در این زمینه که توسط ستاد و سازمان های وابسته 

 گردد.  و تابعه انجام شده است در این قسمت تشری  می

 پژوهش و تحقيق و توسعه 

 
های تحقیق و توسعه با برش  های گسترش کمی و کیفی فعالیت اهداف و برنامه 3190ابتدای سال از 

 ها ابالغ شد.  رشته صنعتی و استانی تهیه و برای اجرا به کلیه استان

رسانی جهش قابل توجهی در آمار واحدهای تحقیق و های ترویجی متنوع و اطالع با انجام فعالیت

 ارائه شده است. 34-1 نمودار العات مربوط در توسعه ایجاد شده که اط

عالوه بر توسعه کمی که در موارد باال به آن اشاره شد، در راستای توسعه کیفی نیز هر ساله واحدهای 

های تولیدی و تجاری، واحدهای خدمات فنی و مهندسی، مراکز پژوهش های بنگاهتحقیق و توسعه 

گیرند که در نتیجه برترین های هر های متعددی مورد ارزیابی قرار میصنعتی و معدنی و ... با شاخص



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

حوزه در جشنواره هفته پژوهش و نمایشگاه توانمندی و ارایه نیاز های پژوهشی و فناوری بخش 

 شوند.و تجارت که در آذر ماه هر سال برگزار می گردد، از سوی وزیر تقدیر می صنعت، معدن

 

 

  تعداد مجوز های تحقیقاتی صادر شده: 34-1 نمودار 

 

 خدمات فني و مهندسي

های پشتیبانی کننده از بخش تولید است که نقش  خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از حوزه

فعالیت خدمات فنی  عملکرد مجوزهای صادر شده در زمینهکند.  میمهمی در این زنجیره ایفا 

جواز تاسیس خدمات فنی و  3707، 3193-99های  در مجموع طی سالدهد  مهندسی نشان می

  .روانه در این زمینه صادر شده استپ 3743مهندسی و 

   
 8933تا پایان سال  8931فني مهندسي صادر شده از سال : تعداد مجوزهاي 33-1 نمودار 
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 جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

 پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

 گواهی و پروانه تحقیق و توسعه

170 

251 

369 379 
407 

389 387 395 

68 

170 

231 

264 

204 

276 
254 

234 

۰ 

۵۰ 

۱۰۰ 

۱۵۰ 

۲۰۰ 

۲۵۰ 

۳۰۰ 

۳۵۰ 

۴۰۰ 

۴۵۰ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

 پروانه فنی و مهندسی جواز فنی و مهندسی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 شده هاي فني مهندسي تاسيس  : تعداد انجمن33-1 جدول 

 نام انجمن/یاگروه استان

 انجمن خدمات فنی مهندسی استان قم قم

 انجمن فنی مهندسی البرز

 انجمن همگن خدمات تخصصی فنی و مهندسی استان لرستان لرستان

 انجمن خدمات مهندسی کرمان کرمان

 انجمن تخصصی صنایع همگن خدمات فنی مهندسی گیالن

 مهندسی رایانه استانانجمن صنفی واحدهای فنی  کردستان

 

 دهد می نشان 3199 سال پایان تا 3193 سال از شده صادر و مهندسی فنی مجوزهای تعداد بررسی

 آن رشد سرعت از مرور به اما است یافته افزایش 3195 سال تا و مهندسی فنی پروانه و جواز که

 افزایش بخوبی سیاسی باثبات فضای ایجاد با همزمان 3195 سال در شاخص این است. شده کاسته

 های پروانه تعداد 3197 سال در. است یافته کاهش و داده روند تغییر 3196 سال در ولی است یافته

 3199 سال در مجموع در. رسید مجوز 376 به قبل سال به نسبت رشد درصد 15 با و مهندسی فنی

 313 و مهندسی فنیتاسیس خدمات  مجوزهای( 3193) مطالعه مورد دوره ابتدای با مقابسه در

 .است داشته رشد درصد 300 مهندسی فنی و های پروانه و افزایش درصد

 

 ارتقاء بهره وري در بخش صنعت، معدن و تجارت

 

در راستای طراحی و اجرای مدل چرخه مدیریت بهره وری در بخش صمت تاکنون نسبت به برگزاری 

کمیته بهروری و کارگروه کارشناسی و تهیه و تدوین و تکمیل برنامه های بهبود بهره وری در  04



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 وری بخش صمت به تفکیک رشته فعالیت و قالب کاربرگ های بهره وری و تهیه گزارش مربوط به بهره

نیز  اجرا و راهبری  3199ارائه به سازمان ملی بهره وری کشور اقدام شده است. همچنین در سال 

 "بنگاه بزرگ صنعتی( 34وری در بخش )حداقل طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره"پروژه 

 های اولویت دار وزارتخانه در دست اجرا می باشد. به عنوان یکی از پروژه

 صنعتي و مرجع ملي سازمان یونيدو در ایرانحمایت از مالكيت 

با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع مالکیت فکری )صنعتی( به عنوان رکن و شاخص اصلی رشد 

های صنعتی به صنعتی که در کلیه کشورهای جهان با اتکا به نوآوری ، تجاری سازی اختراعات و طرح

شود و از این ذیر در پیشرفت صنعت محسوب میناپتوسعه صنعتی دست یافته اند و از اصول اجتناب

روی در سند جامع علمی کشور نیز چندین بند از راهبردها و اقدامات ملی و اساسی به آن اختصاص 

های بین المللی در انتقال فناوری، دفتر مالکیت داده شده است و همچنین نقش و اهمیت سازمان

توسعه و ساماندهی نظام جامع مالکیت فکری  صنعتی بطور کل فعالیتهای خود را در دو موضوع

های نامشهود  های صنعتی، نوآوری و دارائی)صنعتی( در حوزه حمایت از تجاری سازی اختراعات، طرح

های بین المللی به  و همچنین انتقال فناوری از طریق توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی با سازمان

( به عنوان مرجع ملی یونیدو در ایران متمرکز UNIDOخصوص سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )

 نموده است.

 های فعالیت مالکیت صنعتی:حوزه

  ثبت ملی نشان جغرافیایی محصوالت مهم ایران 

 ( ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت صادراتی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکریWIPO) 

 ها و طرحهای صنعتی به عنوان شاخص اصلی سازی اختراعات، نوآوریحمایت از تجاری

 رشدصنعتی 

 حمایت از ثبت بین المللی نشان تجاری)برند( واحدهای صنعتی و تولیدی 

 های مربوط به مالکیت صنعتی و معاهدات مرتبطتهیه و تنظیم لوای  و دستورالعمل 

 حوزه همکاری با سازمانهای بین المللی 

 نظارت و همکاری با سازمان توسعه صنعت( ی ملل متحدUNIDO به عنوان مرجع ملی یونیدو در )

 ایران

 المللی تخصصی های بین صنعتی با سازمان ارائه پروژه و همکاری 

 های دو و چند جانبه مشارکت و همکاریهای صنعتی با سازمانهای بین المللی تخصصی  تفاهم نامه 

 

 نهای بین المللیو همکاری با سازما های حوزه مالکیت صنعتیاهداف کلی برنامه



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

فکری باالخص در حوزه مدیریت و اقتصاد مالکیت صنعتی و حمایت از  مالکیت توسعه و تعمیق حقوق

های نامشهود در قلمرو نوآوری، برندینگ و بطور کل دارائی های صنعتی، تجاری سازی اختراعات، طرح

اتی ایران با هماهنگی المللی محصوالت استراتژیک صادرصنعت، معدن و تجارت و ثبت ملی و بین

المللی و همچنین همکاری و نظارت بر عملکرد سازمان توسعه سازمانها و موسسات داخلی و بین

( به عنوان مرجع ملی یونیدو در ایران و هماهنگی و همکاری با سایر UNIDOصنعتی ملل متحد )

ی صنعتی مشترک و انتقال المللی مرتبط با توسعه صنعتی در ارائه و اجرای پروژه ها سازمانهای بین

 فناوری به ایران.

 

  المللي وضعيت ثبت نشان جغرافيایي ملي و جهاني و پروژه هاي بين: 31-1 جدول 

 عنوان
واحد 

 سنجش
8934 8935 8936 8937 8931 8933 

ثبت ملی نشان جغرافیایی کاالها و محصوالت 

 مهم ایران
 34 36 34 30 31 34 تعداد

حمایت از تجاری سازی نوآوری، اختراعات و 

 طرحهای صنعتی
 35 33 9 5 30 33 تعداد

ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت 

صادراتی ایران در سازمان جهانی مالکیت 

 (WIPOفکری )

 34 33 34 33 33 تعداد
34 

 )آماده ثبت(

پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه 

 صنعتی ملل متحد )یونیدو( در ایران
 33 8 6 33 33 33 تعداد

 

  برخي اقدامات حوزه مالكيت صنعتي و همكاري با سازمانهاي بين المللي

  نحوه ثبت بین المللی و در  شناسه )کد( اسامی مبدا محصوالت و کاالهای "تصویب آئین نامه

 دولت؛ در هیات "(WIPOصادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری )

  نشان شایسته ملی"برگزاری سه کنگره" 

 های کشور شامل؛های آموزش تخصصی مالکیت صنعتی در استانبرگزاری کارگاه 

 اهمیت برند و نحوه ثبت ملی و بین المللی برند کاالهای تجاری – 3

 اهمیت طرح صنعتی و نحوه ثبت طرح صنعتی – 3

 دیجیتال برندینگ و دیجیتال مارکتینگ -1



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

        تجاری سازی اختراعات و نوآوریها و معرفی مختیرعین بیه موسسیات حمیایتی و انجمین هیای

 صنایع                           

  همکاری و نظارت مستمر بر عملکرد یونیدو به عنوان مرجع ملی یونییدوFOCAL POINT  

 در ایران

  ی برنامهساله یونیدو در ایران و اصالح پروژه ها 5بازنگری در برنامه کشوری 

 مشارکت و حضور پیمانکاران بین المللی ایران در برگزاری مناقصات سازمان یونیدو 

 جنیوب در اییران بیا     -اندازی مرکز بین المللی صنعتی همکاریهای جنوبپیگیری تاسیس و راه

 همکاری سازمان یونیدو

  المللیی   هیای بیین   هیای مشیترک بیا سیازمان     توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی و اجرای پیروژه

 GCF ،GEF،IORA،JICA  ،ECOتخصصی شامل: 

  دالر کمک بالعوض دولت ژاپن به منظور اجرای پروژه توسعه زنجیره  333/112/9دریافت مبلغ

 ارزش صنعت شیالت در چابهار توسط یونیدو

  بیا دریافیت    "پروژه نوسازی و بازسازی کمپ های مهاجرین به همیراه ایجیاد اشیتغال    "اجرای

 میلیون دالر از کشور کره جنوبی توسط سازمان یونیدو در ایران 385کمک بالعوض 

 

 هاي موجود در حوزه مالكيت صنعتيبرخي چالش

 گیری ملی در حوزه مالکیت فکری؛عدم یکپارچگی الزم بین نهادهای تصمیم 

 المللی مرتبط با حوزه مالکیت های خارجی و محدود شدن مشارکت و تعامل با نهادهای بینتحریم

 صنعتی؛

 الثبت جهانی نشان جغرافیایی کاالهای صادراتی ایران؛مشکل انتقال ارز بابت پرداخت حق 

 جنوب؛-های جنوبعدم تخصیص بودجه برای ایجاد مرکز همکاری 

 

 دهد. های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، یونیدو در ایران را نشان می پروژه 84-9 جدول 

 

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 (UNIDOهاي در دست اقدام و اجراي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد )پروژه:30-1 جدول 

 پروژه بودجه عنوان پروژه ردیف

 )هزاردالر(
 دستگاه همكار محل تأمين

ترویج توسعه پایدار و فراگیر زنجیره ارزش ماهی تن زرد باله  3

 در چابهار
 ژاپن دولت 9111

 سازمان و ایران شیالت سازمان شامل کشاورزی جهاد وزارت

 دامپزشکی

های کوچک و پیشبرد و توسعه کارآفرینی و تقویت شرکت 3

 ایرانمتوسط نوآور در 
 سازمان فناوری اطالعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 1111

 )اداره امور مهاجران( خارجی و خارجیان ایران BAFIA دولت جمهوری کره 8511 های پایدار برای آوارگان در ایرانتوسعه اردوگاه  1

 3بخش  HCFCپروتکل مونترال، فرموالسیون  0

های الیه اوزون از یخچالحذف تدریجی گازهای مخرب 

 ها خانگی و ساندویچ پانل

 سازمان حفاظت محیط زیست دفتر حفاظت از الیه اوزون (MLFصندوق پروتکل مونترال ) 1181

توسعه زنجیره ارزش شیالت در چابهار برای ترویج تلفیق در  5

 های اشتغال برای جواناناقتصاد منطقه و خلق فرصت
 دولت ژاپن 871

جهاد کشاورزی شامل سازمان شیالت ایران و سازمان وزارت 

 دامپزشکی

6 
 811 آوری اقتصادی از طریق تقویت صنعت سیالت ارتقای تاب

 دولت ژاپن

 

 وزارت جهاد کشاورزی / سازمان شیالت ایران.

 سازمان تحقیقات شیالت ایران / سازمان دامپزشکی ایران

7 

 وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی 81111 ایران زائی درتوسعه پایدار کسب و کار و اشتغال

 وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی -

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان میراث فرهنگی،  -

 صنایع دستی و گردشگری و صندوق کارآفرینی امید 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

8 
همیاری و پاسخ اضطراری به شیوع بیماری کروناویروس 

 ( در جمهوری اسالمی ایران39-وید)کو
18541 

مرکز همکاری محیطی خارجی 

جین ، وزارت اکولوژی و محیط 

 (FECO/MEEزیست چین )

 وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی

 GEFصندوق گردشی  9

)پروژه انتقال مبلغ یک و نیم میلیون دالر از محل صندوق 

دادن در جهانی تسهیالت محیط زیست به ایران، جهت قرار 

 اختیار صنایع منتخب به صورت یک صندوق گردشی(

 (IFCOسازی مصرف سوخت )شرکت بهینه  116

برنامه توسعه پایدار شهرها برای کالنشهر تهران )در دست  34

 مطالعه(

8511 

 

 شهرداری تهران شهرداری تهران

توسعه و ترویج زنجیره ارزش محلی در منطقه آزاد چابهار )در   33

 دست مطالعه(
 سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار 8111

 وزارت علوم و فناوری وزارت علوم و فناوری 711 ای نوآوری در بوشهر )در دست مطالعه( توسعه سیستم منطقه 33

 

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 هاي زیر مجموعه  سازماندر عملكرد آموزش و پژوهش 

قرارداد پژوهشی  37سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بالغ بر  3198در سال 

در مقایسه با  3196میلیارد ریال بوده است که بجز سال  33488داشته که مبلغ کل این قراردادها 

ز در سال ها، بیشتر میزان عقد قرارداد بوده است. سازمان گسترش  نوسازی صنایع ایران نی بقیه سال

طرح به میزان  7برای  3199میلیارد ریال بوده که در سال  083قرارداد آن بالغ بر  1مبلغ  3198

 میلیارد ریال بوده است.  0387

ها  یشکنفرانس ها، همای نظیر علم یدادهایروهای آموزشی برای کارکنان و حمایت از  برگزاری دوره

های کارشناسی ارشد از جمله دیگر اقدامات در حوزه  نامه ، حمایت از رساله دکتری و پایانو  ...

  آموزش و پژوهش است.

 
 

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 : عملكرد آموزش و پژوهش )ميليون ریال(85-9 جدول 

 محورهاي اصلي سازمان 
واحد 

 سنجش 
8931 8939 8934 8935 8936 8937 8931 8933 

سازمان توسعه 

و نوسازی 

معادن و صنایع 

 معدنی ایران

        

 تصویب و عقد قرارداد پروژه هاي پژوهشي
  39 37 34 30 30 34 31 6 تعداد 

 34434887 334843 340357 331366 317373 33664 335080 65343 مبلغ 

 حمایت از همایش و کتاب

  6 36 30 30 13 39 38 31 فقره 

 مبلغ 
 

3885 1994 6387 647888 34869 0796 04981 17385 

 نامه و  حمایت از  پایان

 تحصيالت تكميلي  رساله

  9 69 94 65 331 88 10 338 فقره  

 مبلغ 
 

7504 3761 5495 7539 1613 0833 1545 194483 

  - -   - -  16733 3048 3358 - تعداد  سایر فعاليتها و حمایت از تجهيزات تخصصي دانشگاه ها

هاي نرم افزاري و سخت افزاري آموزش، پژوهش و توسعه  توسعه زیرساخت

 فناوري
 - -  -   - - 15444 9544 - تعداد 

سازمان 

گسترش و 

نوسازی صنایع 

 ایران

 تصویب و عقد قرارداد پروژه هاي پژوهشي
 7 1 3 3 3 1 3 - تعداد 

 03044 0344 5144 3744 343544 51544 56444 - مبلغ 

  يعلم یدادهاياز رو  يو مال يمعنو يها یتحما

 ها و  ...( یش)کنفرانس ها، هما

 7 33 8 33 39 37 37 33 تعداد 

 344 3444 3344 3344 944 3414 764 3304 مبلغ 

سازمان 

مدیریت 

 3438 3935 1330 3401 3775 3746 3530 3588 تعداد دوره آموزشي

 3677039 3058438 3038553 3753334 053016 - - - نفرساعت  ها   شبكه نمایندگي



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 محورهاي اصلي سازمان 
واحد 

 سنجش 
8931 8939 8934 8935 8936 8937 8931 8933 

 353563 355547 368336 109148 158869 - - - نفرساعت  دوره هاي تخصصي و کاربردي  3صنعتی

 339831 399354 399371 341806 396149 - - - نفرساعت  دوره هاي آموزشي عالي 

 تعداد تاکنون     تاسيس زمان از برگزارشده هاي کنفرانس و ها همایش

کنفرانس توسعه 

 منابع انسانی

عرصه یادگیری منابع 

 انسانی

رتبه بندی 

شرکتهای 

 برتر

جایزه ملی مدیریت 

 انرژی
 جایزه تعالی سازمانی

35 33 31 6 37 

موسسه 

مطالعات و 

های  پژوهش

 بازرگانی 

 3344 3861 3454 3401 3775 3746 3530 3588 دوره  آموزشیدوره 

 پذیر  دانش
 

 )هزارنفر(
05 00 04 09 16 1681 0383 18 

 3385 966 3460 3358 3005 3497 0553 0330 )هزارنفر( نفرساعت 

 315 58 368 368 311 390 149 393 تعداد  و گزارش پژوهشي کاربردي و تحليلي  طرح

 3 3 5 3 3 1 5 5 تعداد  )خاتمه یافته( نامه دانشجویي ازپایان حمایت

 8 16 17 90 19 18 16 10 تعداد  همایش، ميزگرد،  سخنراني علمي و پژوهشي، مشارکت در مجامع علمي

 76 73 06 74 80 87 65 80 تعداد  مقاالت علمي منتشر شده

 91 05 67 97 303 373 338 383 تعداد  مشاوره تخصصي طرحها، لوایح و سایر مستندات 

 9 33 30 38 09 03 346 333 تعداد  پيشنهادي )پيشنهادیه ها(طرح 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 محورهاي اصلي سازمان 
واحد 

 سنجش 
8931 8939 8934 8935 8936 8937 8931 8933 

 0 0 0 0 0 0 0 0 تعداد  پژوهشي( بازرگاني )علمي ـ  انتشار مجله پژوهشنامه 

 5 6 1 6 6 6 6 6 تعداد  بررسيهاي بازرگاني )علمي ـ ترویجي(  انتشار مجله دو ماهنامه

 54 04 39 33 18 05 308 303 تعداد  دیدگاه

 343 314 84 35 73 69 75 77 تعداد  کتب منتشرشده 

سازمان حمایت 

از 

کنندگان  مصرف

و 

 تولیدکنندگان

 13 14 13 11 39 30 36 15 تعداد آموزشی دوره

 080  068  639  047  118 335 118 634 نفرساعت میزان



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 های صنعتی سازی توسعه ظرفیت -3-3-2

های فیزیکی، منابع طبیعی، مواد اولیه تولید، نیروی انسانی و  گیری از سرمایه با بهرهبخش صنعت 

دانش فنی قادر است در تولید اغلب کاالهای مورد نیاز جامعه نقش کلیدی ایفا نماید و از این طریق 

 سهمی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد.

سنتی به دوران صنعتی و پسا صنعتی را بدون به  در دنیای واقعی هیچ کشوری گذار دشوار از اقتصاد

کارگیری توانمندیهای خود در تولیدات صنعتی بدست نیاورده است. تالش آنها برای ارتقای صنعتی و 

گیرد که درآن تولیدکنندگان صنعتی متقدم،  سازی، دریک اقتصاد جهانی درهم تنیده صورت می متنوع

ها با بهبود فضای  و ایجاد منابع خالقیت، و از سوی دیگر دولتها، دانش و توانایی  با انباشت مهارت

 اند. وری باال فراهم ساخته های فیزیکی و فناورانه فضای را برای بهره کسب و کار، توسعه زیرساخت

گذاری و داخلی سازی و تعمیق آن و  در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه سرمایه

سازی را برای فراهم ساختن توسعه صادرات که حلقه بعدی  ه تمام و ظرفیتهای نیم تکمیل طرح

 تولید است در دستور کار خود قرار داد.

  جواز تاسیس -3-3-2-1

است هم به جهت تعداد و هم صنعتی  اتگذاری در تولید منزله اقدام برای سرمایهجواز تاسیس که به 

همراه بوده است؛ بطوریکه  3199تا  3193گذاری با یک روند صعودی در طی سالهای  به جهت سرمایه

رسیده است.  3199مورد در  سال  03101به  3193سال مورد در  39407تعداد جوازهای صادره از 

نفر به  085هزار میلیارد ریال و اشتغال  3111با سرمایه  3193جواز تاسیس صادره شده در سال 

ادامه داشته است؛ بطوریکه سال  3199ثبت رسیده است. روند صعودی صدور جواز تاسیس تا سال 

هزار نفر  60880هزار میلیارد ریال و اشتغال  167888 مورد جواز با سرمایه 38518به تعداد  3198

هزار میلیارد ریال و اشتغال  687787مورد با سرمایه  03101به  3199ثبت گردید. این تعداد در سال 

    هزار نفر رسیده است. 93080

   
  8933تا پایان  8931: جوازهاي تاسيس صادر شده از سال 81-9 نمودار 

1333 1460 1291 1541 
1963 

2880 

3679 

6878 

485 435 387 393 483 557 648 924 
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۱۰۰۰ 

۲۰۰۰ 

۳۰۰۰ 
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۵۰۰۰ 

6۰۰۰ 

7۰۰۰ 
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

 (هزار نفر)اشتغال  (هزار میلیارد لایر)سرمایه 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

مورد  80346 حدود های نیمه تمام بسیاری در های گذشته، طرح صادره در سالبا توجه به مجوزهای 

درصد پیشرفت است.  34های زیر  درصد مربوط به طرح 7787در کشور وجود دارد. از این تعداد 

 قرار دارد. درصد از نظر تعداد( در مرتبه بعدی 33درصد ) 84تا  64های با پیشرفت بین  طرح

 
 8933به تفكيک پيشرفت فيزیكي تا پایان  : طرح هاي در دست اجرا89-9 نمودار 

 

 پروانه بهره برداری -3-3-2-2

های در دست اجرا می باشد. روند ساالنه  برداری، به منزله تکمیل و راه اندازی طرح صدور پروانه بهره

روندی  3199تا  3193طی سالهای ای صدور پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی و توسعه 

 صعودی داشته است. 

های ظالمانه در وضعیت چندان مناسبی  که اوضاع اقتصادی کشور به دلیل تحریم 3198و  3197در سالهای 

گذاری در این  مورد بوده است و سرمایه 6790و  6197برداری به ترتیب  های بهره نبود روند صدور پروانه

به وجود کرونا به تعداد  3199در سال هزار میلیارد ریال بوده است.  68883و  60583ها نیز به ترتیب  سال

میلیارد ریال بوده  هزار 346987بر گذاری آنها بالغ  برداری ثبت گردید که ارزش سرمایه مورد پرواه بهره 7071

 است. 
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 (هزار نفر)اشتغال  (هزار میلیارد ریال)سرمایه 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 8933تا پایان  8931: پروانه بهره برداري صادره از سال 84-9 نمودار 

 3193واحدهای به ثبت رسیده طی سالهای  3دهد بطور متوسط اشتغال مقایسه این اطالعات نشان می

گیری به سمت واحدهای کوچک است. از سوی دیگر بطور  جهتنفر است که  39تا  36بین  3199تا 

 34381به  3193میلیارد ریال در سال  1381گذاری به ثبت رسیده برای هر واحد از  متوسط سرمایه

رسیده است. از سوی دیگر میزان 3199میلیارد ریال در سال  377و   3198میلیارد ریال در سال 

 3199میلیارد ریال بوده که در سال  388معادل  3193سرمایه الزم برای ایجاد هر شغل نیز در سال 

 میلیارد ریال رسیده است. 3086به 

 
 برداري صادره از  گذاري در پروانه بهره گذاري هر واحد و سرانه سرمایه : متوسط اشتغال و سرمایه85-9 نمودار 

 8933تا پایان  8931سال 

                                                 
 آید. . از تقسیم اشتغال به کل تعداد جوازهای تاسیس آن سال بدست می 9

143.5 153.6 178.5 
345.3 293.9 

645.2 688.1 

2069.7 
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94.9 104.0 110.2 115.2 142.1 
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 (هزار نفر)اشتغال  (هزار میلیارد ریال)سرمایه گذاری 
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 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 رسیده  برداری بهره به مهم های طرح -3-3-2-3

مهم )اعم از ایجادی و یا توسعه ای( با مجموع   طرح 145،  تعداد 3199تا پایان  3193های  طی سال

برداری رسیده است. از این تعداد  نفر به بهره 93893هزارمیلیاردریال و اشتغال  385687 گذاری سرمایه

 اندازی شده است. راه 3199طرح طی  15

 8933تا پایان  8931برداري رسيده طي  اندازي شده و به بهره هاي مهم راه : عناوین برخي از طرح86-9 جدول 

 استان نام واحد ردیف
 گذاري سرمایه

 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 سال 

 (نفر)

 3199 3436 55839889 خوزستان شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 3

 3197 3640 39373789 هرمزگان نفت ستاره خلیج فارس 3

 شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 1
چهارمحال و 

 بختیاری
308004 143 3199 

 3199 135 30363185 مرکزی پاالیش نفت امام خمینی ره شازند 0

 3199 004 31636881 منطقه ویژه اقتصادی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 5

 3199 336 33786583 ایالم پتروشیمی ایالم 6

 3199 553 5487781 کرمان سنگ آهن گهر زمین 7

 3198 884 54741 بوشهر پتروشیمی بوشهر 8

 3198 3354 0314389 خراسان رضوی صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 9

 3197 784 03734 بوشهر متانول کاوه 34

 3197 310 16836 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مرجان 33

 3199 165 14436 زنجان مجتمع فوالد البرز ناب آرش 33

 3199 541 3703380 کرمان مجتمع جهان فوالد سیرجان 31

 3199 176 3519087 فارس مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 30

 3198 553 3070485 کرمان توسعه آهن و فوالد گل گهر 35

 3197 344 30689 فارس سهامی پتروشیمی شیراز 36

 3198 695 3153485 بوشهر پتروشیمی پردیس 37

 3198 164 3138489 منطقه ویژه اقتصادی ماد کوش 38

 3198 185 3369580 کرمان معدنی و صنعتی گل گهر 39

 3199 064 3301685 خوزستان مجتمع فوالد روهینا جنوب 34

 3197 3464 3484985 خراسان رضوی صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد 33

 3198 678 3963786 فارس مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 33

 3195 333 3885487 اقتصادیمنطقه ویژه  پتروشیمی بندرامام 31

 3198 4 3876589 تهران مواد غذایی برنا لبن 30

 3195 3456 37889 تهران شرکت پاالیش نفت تهران 35

 3197 65 3719380 آذربایجان شرقی صنایع تولیدی آکپا ایران کیش 36

 3199 04 35758 بوشهر متانول کاوه 37



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 استان نام واحد ردیف
 گذاري سرمایه

 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 سال 

 (نفر)

 3199 138 3557985 یزد مجتمع فوالد اردکان 38

 3195 533 3554183 منطقه ویژه اقتصادی فجر انرژی خلیج فارس 39

 3190 505 3518886 ایالم پتروشیمی ایالم 14

 3198 331 3539581 کرمان بابک مس ایرانیان 13

 3199 3814 30098 منطقه ویژه اقتصادی خودروسازی مدیران 13

 3196 3375 30444 خراسان رضوی صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 11

 3195 634 3194386 لرستان پترو شیمی لرستان 10

 3196 705 3185981 کردستان پتروشیمی کردستان 15

 3198 3441 31153 فارس کربنات سدیم کاوه 16

 3198 368 3114080 خراسان رضوی مجتمع فوالد خراسان 17

 3198 83 3383387 تهران کشت و صنعت پنج گل پروان 18

 3199 68 3361683 خراسان رضوی مجتمع سیمان غرب آسیا 19

 3193 975 3348183 بوشهر پتروشیمی کاویان 04

 

 سازی  ظرفیت -3-3-2-4

های  ها، ایجاد ظرفیتبرداری رساندن آن های نیمه تمام و به بهره اندازی طرح ترین نتایج راه از مهم

باشد. در کنار این موارد، بهره  های مفقوده زنجیره تولید می تولید در این صنایع و امکان تکمیل حلقه

 باشد.  اندازی این طرح ها می های صورت گرفته از دیگر نتایج راه گذاری برداری از سرمایه

 3199 تا پایان 3193روند ظرفیت سازی در برخی صنایع مهم و استراتژیک از سال  37-1 جدول در 

سنگ بیشترین افزایش را طی سالهای  محصوالت فوالدی، فوالد خام، و کنسانتره زغال .ارائه شده است

  داشته است. 3199تا  3193د را طی سالهای اند. سیمان نیز کمترین افزایش تولی مورد بررسی داشته

 

 : روند ظرفيت سازي در برخي صنایع مهم و استراتژیک 87-9 جدول 

 وضع موجود 8931 8937 8936 8931 واحد سنجش نام محصول
 9141 9141 94 1241 1142 میلیون تن فوالد خام

 2642 26 4141 9142 9342 میلیون تن محصوالت فوالدی
 611 211 41142 421 421 هزارتن شمش آلومینیوم خالص

 4332 4332 9292 1242 1412 هزارتن کنسانتره زغالسنگ

 22 22 2646 2642 1144 میلیون تن سیمان
 1133 1133 9116 9123 921142 هزارتن شیشه جام

 13941 13941 61141 612 293 هزارتن ظروف شیشه ای
 1611 1611 1631 1194 9133 هزار دستگاه سواری



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 496449 496449 491349 4912 9614 هزارتن روغن نباتی
 61 61 6944 6342 41 میلیاردعدد دارو

 1333 1333 922241 962341 9439 هزارتن پودر شوینده

 42142 42142 46442 424 99241 هزارتن الستیک خودرو

 1142 1144 19 6146 21 میلیون تن  پتروشیمی

 291 291 461 963 163 هزارتن مس کاتد

 1449 1449 1949 6146 22 هزارتن ظروف چینی

 

 آمار تولید برخی محصوالت منتخب -3-3-2-2

دهد که از میان  نشان می 3193نسبت به  3199سال  محصوالت منتخبای آمار تولید  مقایسهبررسی 

تولید و بقیه محصوالت با افزایش تولید همراه بوده محصول با کاهش  33محصول مورد بررسی،  04

 است.

برابر( و کمباین  1867(، اتوبوس، مینی بوس و ون )3برابر 1868بیشترین افزایش تولید مربوط به فیبر )

به  3193هزار تن سال  39برابر( است. بیشترین کاهش تولید نیز مربوط به الیاف اکریلیک )از  1833)

 رسیده است(، چرم و انواع تلویزیون  است.   3199هزار تن در سال  583و  3198هزار تن در سال  387

 

                                                 
 . 9911به تولید سال  9911ماهه سال  99. تولید  9



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 1399 -1392های  : آمار تولید محصوالت منتخب طی سال81-9 جدول 

 8933 8931 8937 8936 8935 8934 8939 8931 واحد سنجش نام محصول

 94189 75889 88681 3039 335088 89386 95881 63088 هزاردستگاه انواع سواری

 387184 341384 1613 0363 3618 3148 937 534 دستگاه اتوبوس ، مینی بوس و ون

 680 083 9895 36804 35878 34879 34898 7846 هزاردستگاه کامیون، کامیونت و کشنده

 60984 00984 733 758 048 335 514 343 دستگاه کمباین

 3387 3887 36854 36887 30863 33885 39850 33836 هزاردستگاه تراکتور

 357581 379983 360388 350789 353986 351483 308888 3004 هزارتن روغن ساخته شده نباتی

 0980 0888 19 1881 0483 0386 18 1081 میلیارد عدد داروی انسانی

 61080 65380 61783 65687 65983 603 61388 68186 هزارتن پودر شوینده

 37883 31389 33389 33187 33388 39381 33383 33381 هزارتن الستیك خودرو

 343488 343985 98886 76789 58483 50381 58989 55985 هزارتن انواع کاغذ

 57383 51183 55786 09183 04380 107 16188 17183 هزارتن کارتن

 79388 73585 63088 69485 80487 76883 95985 93388 هزارمترمكعب  نئوپان

 364380 351188 339988 98685 89585 63881 53181 01581 هزارمترمكعب  فیبر

 1183 1786 3687 1686 1386 3783 1381 1583 هزارتن دفع آفات نباتیسموم 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 8933 8931 8937 8936 8935 8934 8939 8931 واحد سنجش نام محصول

 66887 63883 66680 08787 05085 03883 53483 63380 هزارتن روغن صنعتی و موتور تصفیه اول

 30380 33383 33988 33788 34387 7980 7083 8388 هزارتن دوده

 6487 5587 5185 5185 5487 0680 0085 0486 میلیون تن پتروشیمی

 583 387 380 481 689 3783 3085 39 هزار تن الیاف اکریلیك

 37083 39683 30583 304 33380 36486 33381 301 هزارتن نخ فیالمنت پلی استر

 31781 31989 343 34683 39988 35589 311 371 هزارتن الیاف پلی استر

 37980 31881 33483 33585 34487 34887 390 393 هزار تن نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی

 0187 0984 0885 0783 0688 0680 0683 71 میلیون فوت مربع چرم

 30184 31988 319 31087 31487 314 33983 33989 میلیون زوج انواع پاپوش و کفش

 336383 88185 79686 3357 353083 319783 393380 346488 هزاردستگاه انواع تلویزیون

 349386 358381 348385 334385 343088 89083 313187 99087 هزاردستگاه یخچال و فریزر

 333180 70483 55983 89481 85987 54187 79781 75987 هزاردستگاه ماشین لباسشویی

 331087 313385 98786 54185 73180 68086 78888 93386 هزاردستگاه کولر آبی

 885 980 8847 8863 8895 9830 8819 7865 میلیون دستگاه الكتروموتور

 3880 3680 31863 34881 38877 37839 36883 35808 میلیون تن فوالد خام

 3583 3180 39858 38879 38835 37881 36890 36857 میلیون تن محصوالت فوالدی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 8933 8931 8937 8936 8935 8934 8939 8931 واحد سنجش نام محصول

 39488 35083 30983 35986 39483 39183 39186 38886 هزارتن کاتد مس

 00783 38783 134 153 11888 15183 38685 39980 هزارتن خالصشمش آلومینیوم 

 33983 31183 31788 304 315 30189 35386 30886 هزارتن آلومینا

 366889 363785 3636 317981 3313 333189 3356 93385 هزارتن کنسانتره زغالسنگ

 6980 6387 56889 50873 55851 58833 66806 73844 میلیون تن سیمان

 00984 01784 18186 17383 13881 13884 03481 14484 میلیون مترمربع کاشی و سرامیك

 335888 333389 98383 98381 83683 85388 3333 3389 هزارتن شیشه جام

 71387 73689 06888 03383 06489 05985 538 548 هزارتن ظروف شیشه ای

 5685 5883 5480 0686 0787 0985 54 08 هزارتن ظروف چینی

 33685 33085 34083 34185 85 8781 9880 88 هزارتن چینی بهداشتی

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 سازی و تعمیق ساخت داخل برخی اقدامات در راستای ظرفیت -3-3-2-6

 
 باشیم، سالم و پویا صنعتی دارای توانیممی نیز ما که امر این باور و کشور داخل هایتوانمندی از گیریبهره

 در کار تقسیم نفی معنی به المللیبین بازارهای از پذیریسلطه رابطه قطع برای مسئوالن و مردم اصلی محرک

در این راستا وزارت صنعت با رویکرد  .است استکباری های محدودیت و مشارکت از امتناع و جهانی سط 

تکیه بر توانمندی های داخلی اقدامات ذیل را به انجام رسانده  وتعمیق ساخت داخل  توسعه تولید داخل و

 است. 

 برای اولین بار در کشور های ساخت داخل و رونق تولیدبرگزاری نخستین نمایشگاه فرصت : 

شرکت تولیدی )در صنایع خودرو و قطعات، لوازم خانگی، صنایع نفت، گاز و  331در این نمایشگاه،    

های حمایتی و های تخصصی، صندوقصنایع معدنی و صنایع دریایی(، انجمنپتروشیمی، مخابرات، 

سازی عرضه قلم از نیازهای صنایع برای داخلی 1344نهادهای حاکمیتی حضور پیدا کردند و حدود 

های مذاکره رودرو بین شرکت 1644گردید که با استقبال متخصصان داخلی مواجه شد و بیش از 

 گروه صنعتی شد. 6نامه در تفاهم 343های حاضر انجام و منجر به مبادله شرکتبنیان و فناور و دانش

  میلیون یورو 3313میز تعمیق ساخت داخل و کاهش ارزبری معادل  30برگزاری 

 تا کنون 3193در کشور از سال  تعطیل واحد   8930سازی  بازفعال 

  غیر ضروری ردیف تعرفه دارای کاالی مشابه خارجی و  3519ممنوعیت واردات 

  اجرای طرح توسعه تولید و تجارت پوشاک روستایی با دو هدف اصلی توسعه اشتغال و تولید پوشاک

 داخلی 

  هزار میلیارد ریال و اشتغال  77381طرح نیمه تمام پیشران و گلوگاهی با سرمایه گذاری  83اندازی راه

 نفر 35379



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 های صنعتی متقاضی فناوری با ارزش قراردادیبنیان و شرکتهای دانشمورد شرکت 350رسانی همبه 

های ایجادشده توسط شرکتمیلیارد ریال در اجرای طرح حمایت از رسوخ فناوری 37،844 بیش از

شده برای استفاده از تسهیالت مالی به صندوق نوآوری های شناساییبنیان، و معرفی شرکتهای دانش

 و شکوفایی

 گذاری کل آب )ممبران( در شهرستان ایالم، با سرمایه پیشبرد طرح تولید فیلترهای تصفیه

درصدی بخش خصوصی  53نفر با مشارکت  75زایی میلیارد ریال و اشتغال 3،708میلیون دالر و 9841

 برداری برسدبه بهره 3199شود فاز اول طرح )بخش رولینگ( در پایان سال بینی میکه پیش

 های صنعتی خودرو، فوالد و غیذایی، برگیزاری همیایش    زهطراحی مفهومی مراکز تحول دیجیتال در حو

-و برنامیه  0آمادگی برای ورود به عصر انقالب صنعتی چهارم، ایجاد پورتال مجمیع پیشیگامان صینعت    

 سازی سه مرکز تحول دیجیتالاندازی و عملیاتیریزی برای راه

  شرکت گسترش صنایع بلوچ انجام اقدامات مقدماتی برای اجرای فاز دوم طرح بازسازی و نوسازی

 38شامل احداث خط جدید بافندگی و تکمیل خط چاپ و رنگیرزی شیرکت بیه ظرفییت تولیید      

 میلیارد ریال؛ 557میلیون یورو و  34میلیون متر مربع پارچه در سال با سرمایه گذاری 

        انجام مطالعات بازسازی و نوسازی واحدهای صینعتی منتخیب بیا ابیالغ وزارت صینعت، معیدن و

جارت در قالب راهبرد رونق تولید برای احیای صنایع، رونق تولید داخلی، حفظ اشیتغال موجیود،   ت

 ؛پذیری صنعتیهای شغلی جدید و افزایش رقابتایجاد فرصت

 ؛3193اندازی فاز اول طرح تولید قطعات دایکست منیزیم در سال راه 

  ؛3190بازسازی تکمیلی )فازدوم( کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 

  ؛3195بازسازی و نوسازی نساجی قائم شهر و تحویل به مالک بخش خصوصی در مهرماه سال 

 های غذایی و قند یاسو ؛بازسازی و نوسازی کارخانه فراورده 

 0833پارس جنوبی توسط کنسرسیومی به رهبری ایدرو بیا ارزش   38و  37برداری از فازهای بهره 

 وسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید(؛ت 37/3/96میلیارد دالر )در تاریخ 

  ؛3196بازسازی و  نوسازی کارخانه قند دزفول در خرداد سال 

 سیازی  های ممبیران و تجیاری  دستیابی به دانش فنی تولید در مقیاس صنعتی انواع غشا  و ماژول

 سازی آب؛آن برای استفاده در صنعت تصفیه و شیرین

  رانیی  پیمیای سیاخته شیده در کشیور  بیه شیرکت کشیتی       تحویل قطعی سومین کشتی اقییانوس

 کاشان(-ایران TEU 3،344پیمای کانتینر بر جمهوری اسالمی ایران )شناور اقیانوس

   آوری آلودگی نفتی؛فروند بار  جمع 3تنی و  5،444ساخت و تحویل شناور بار 

 ز؛رو 33روز به  05های غول پیکر از کاهش میانگین مدت زمان تعمیرات  کشتی 

 های نفتی برای اولین بار در تیاریخ صینعت   پیکر حامل فرآوردهانجام تعمیرات انواع شناورهای پهن

 هزار تن؛ 134به عنوان شناور سوپرتانکر با ظرفیت  MT DOREدریایی کشور از جمله شناور 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 گییری  اندازی شناور پشتیبان صییادی میاهی  آبساخت و بهPG333      بیه عنیوان اولیین شیناور

 های آزاد؛صید در آب صیادی ساخت ایران با قابلیت

 30اندازی سکوهای دریایی ثبت رکورد جدید راهA  روز توسط شیرکت ایزوایکیو    38ظرف مدت

میلیون  544پارس جنوبی با ظرفیت برداشت روزانه  30)نصب نخستین سکوی طرح توسعه فاز 

 فوت مکعب گاز در روز(؛

 طرح تکمیلی مجتمع صینعتی اسیفراین در اسیتان خراسیان شیمالی، شهرسیتان       داری از بر بهره

تکمییل واحیدهای ذوب   ) میلییارد رییال   170میلیون ییورو و   90گذاری کل اسفراین با سرمایه

کاری، آزمایشگاه و کنترل کیفییت، تکمییل واحید ذوب    ای، عملیات حرارتی، ماشینمجدد قطره

 ؛(کنی در مجتمع صنعتی اسفراینگیری و پوستهابموجود، تکمیل زیر پروژه  ت

         افتتاح فاز اول پروژه ملی شیرین سیازی آب و قطعیه اول انتقیال آب از خلییج فیاری بیه فیالت

 نفر 3344هزار میلیارد ریال و اشتغال  364مرکزی ایران با سرمایه گذاری بیش از 

  با ظرفییت   سیستان و بلوچستاننوسازی خط ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ  در استان

 ؛تن انواع نخ در روز 35

   تانیدون   -قلبیی عروقیی   -هیای آلوگرافیت )اسیتخوانی    احداث فاز اول مرکز تولیید بیوایمپلنیت

 لیگامان( در استان تهران )شمس آباد(:  

   تانیدون   -قلبیی عروقیی   -هیای آلوگرافیت )اسیتخوانی    احداث فاز اول مرکز تولیید بیوایمپلنیت

 ؛کرمانشاه در استانلیگامان( 

 گرا در سواحل جاسک تا گواتر:های تولیدی صادراتطرح ایجاد و توسعه مجتمع 

o توسعه و تکمیل واحد تولید مخازن پلی اتیلنی؛ 

o بندی برنج )شرکت ساالر مکران(؛فرآوری و بسته 

o بندی برنج )شرکت تاجران نوین رادمان(؛فرآوری و بسته 

o  شرکت آریا پروفیل مکران(؛لوله، قوطی و پروفیل فلزی( 

o بندی و فراوری ماهی و میگو )شرکت نیلگون صید پسابندر(؛بسته 

o متر مکعبی )شرکت وش آب بریس(؛ 144شیرین کن آب 

o تولید پودر ماهی )شرکت پارت سیرنگ(؛ 

o تولید ما الشعیر و اسانس میوه )شرکت صدرا امید شرق(؛ 

o  بلوچی(.واحد تولید تور ماهیگیری )شرکت ماهوربافان 

 ؛3199سال  پایانپارس جنوبی تا  30درصدی در طرح توسعه فاز  89838 تحقق پیشرفت 

 از ترش میلیارد فوت مکعب در روز گ 3پارس جنوبی و تولید  30سکوی فاز  0اندازی نصب و راه

 ؛33و انتقال تولید به فاز 

  دالر  ونیلیم344و اردیلیم1ها  ساخت داخل توسط استان قیتوسعه و تعم 3199در سال

و  اردیلیم1از  شیبه ب زانیم نیشده، ا شده بود که با توجه به اقدامات انجام یگذار هدف

 .است افتهی شیدالر افزا ونیلیم544



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 نیشتریتهران و اصفهان ب یها ها. استان استان یدالر ونیلیم 565و  اردیلیعملکرد سه م 

را به خود اختصاص دادند،  3199در سال  یساز یرا در مقوله داخل یعملکرد ارز

 یعملکرد ،یدالر ونیلیم 344و  اردیلیم کیحدود  یساز یکه تهران با داخل یطور به

 ثبت کرد. نهیزم نیدرخشان در ا

     دستگاه انواع خودرو تجاری ثبت سفارش انجام شده  11،300برای تعداد  3199تا پایان سال

میلیارد دالر مسدودی ارزی از صندوق توسعه ملی اخذ و  3.1دستگاه به ارزش  35،798و برای 

 دستگاه به متقاضیان تحویل شده است. 657

 
 : ارزش قرارداد ها و تفاهم نامه هاي منعقد شده ساخت داخل به تفكيک گروه صنعت83-9 جدول 

 تاریخ  تعداد ميز ها  عنوان 
تعداد 

 سازنده 

ارزش قرار داد 

 )ميليون یورو(

ارزش تفاهم نامه 

 ها )ميليون یورو(

 صنعت خودرو

  85 13 98-40-38  3ساخت داخل 

  93 16 98-47-31  3ساخت داخل 

  99 33 98-48-31 1ساخت داخل 

   53 04  0ساخت داخل 

   66 16  5ساخت داخل 

صنعت برق، الکترونیک و 

 مخابرات

 30 63 36 98-49-45  3ساخت داخل 

 38 30 33 98-49-37 3ساخت داخل 

 صنعت پتروشیمی 

 64   3 98-47-14 3ساخت داخل 

   13 3 98-34-38 3ساخت داخل 

   53 31 98-33-39 1ساخت داخل 

   84    0ساخت داخل 

   50   98-34-31 5ساخت داخل  

 034 11 9 98-34-31 جشنواره ملی فوالد ایران  صنعت فوالد و مس

 میلیون یورو3313 جمع 

  



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 چالش های حوزه صنعت -3-3-2-1

 
 وري عوامل توليد:  در حوزه بهره

 معدن صنعت، بخش واقعی نیازهای با دانشگاهی آموختگان دانش های مهارت و دانش تناسب عدم 

 تجارت و

 صنعتی های بنگاه در آموزشی های برنامه ضعف 

 صنعتی واحدهای در ماهر و کرده تحصیل کار نیروی پایین سهم 

 دولتی شبه  و دولتی مالکیت با بزرگ صنایع در کار نیروی ازدحام 

 صنعتی کار نیروی پایین وری بهره 

 انسانی نیروی تعدیل در کار قانون مشکالت 

 انسانی نیروی دستمزدهای تعیین در کار قانون پذیری انعطاف عدم 

 صنعتی  ستانده ارزش از طبیعی منابع و انرژی سهم فزاینده روند 

 واحدهای در سازی بهینه های انگیزه کاهش و انرژی های حامل بخش بر حاکم گذاری قیمت نظام 

 صنعتی

 صنعتی های کارگاه در انرژی وری بهره منفی رشد 

 غیراستاندارد و فرسوده تولیدی آالت ماشین باالی بری انرژی 

 

  



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 در حوزه تعميق ساخت داخل: 

 و پراکندگی واسطه به صنعتی متقاضیان و ای واسطه صنایع میان ای شبکه ارتباطات ضعف 

  ای واسطه صنایع در فعال متوسط و کوچک های بنگاه عمده بخش نایافتگی سازمان

 آمایشی لحاظ به صنعتی ارزش زنجیره نقایص 

 کمبود و پایین با فناوری محصوالت مازاد صورت به ای واسطه محصوالت بازار در دوگانگی 

 باال با فناوری محصوالت

 صنعتی متقاضیان نیاز تامین در ای واسطه بزرگ صنایع انحصارطلبانه های رویه 

  خارجی گذاری سرمایه عدم نتیجه در فناوری انتقال پایین سط 

 ها فناوری و تجهیزات بروزرسانی برای ها بنگاه پایین تمایل 

 داخل در تولید توان ضعف و صنعت نیاز مورد آالت ماشین و تجهیزات وارداتی یباال وابستگی 

 نفتی درآمدهای ارز به تجهیزات واردات وابستگی 

 معدنی و صنعتی گلوگاهی نیازهای از دقیقی فهرست وجود عدم  

 راهبردی و حساس اقالم داخل ساخت از پشتیبانی در نهادی هماهنگی ضعف  

 توسعه و تحقیق نیازمند و فنی پیچیدگی دارای گلوگاهی اقالم خرید در بازار شکست  

 راهبردی و حساس اقالم برخی تولید برای اقتصادی صرفه فقدان و تقاضا کمبود  

 در تولید توان ضعف و صنعت نیاز مورد راهبردی و حساس اولیه مواد به وارداتی باالی وابستگی 

 داخل

  مطرح برندهای ویژه به کشور از خار  تولید محصوالت از استفاده به کنندگان مصرف ترجی 

 ایران تولید نام صاحب و مطرح های برند فقدان 

 

 در حوزه ارتقاي همكارهاي استراتژیک

 جهانی بانکی شبکه به داخلی بانکی شبکه اتصال عدم 

 گمرکی های زیرساخت ضعف 

 در توفیق عدم و قاچاق و واردات سکوی به آنها شدن تبدیل و اولیه اهداف از آزاد مناطق دورشدن 

  صادرات توسعه استراتژی پیشبرد

 آزاد مناطق اهداف از متفاوت فعالیتهای حیطه با صوری های شرکت ایجاد  

 داخلی و خارجی سرمایه جذب در مناطق ناکامی  



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 مناطق در تجارت بر گمرک کامل نظارت و استقرار عدم 

 ویژه مناطق غلط یابی مکان 

  هدف یصادرات یدر بازارها یرانیا یحضور کاالهاعدم استمرار 

 یداخل یدر بازارها یمحصوالت ساخت داخل نسبت به محصوالت واردات یریپذ رقابت عدم 

 

 تنظيم بازار مشوق توليد

 یا منطقه یها یناامن دیو تشد ها میهمچون تحر یرونیب یها از تکانه یمخاطرات ناش شیافزا     

 یاساس یداخل کاالها دیتول یها و برنامه ها ینیب شیتحقق پ عدم  

 یدیتول یها و نهاده یاساس یاز کاالها یبه واردات در برخ نیتأم یوابستگ 

 داخل    داتیتول بیقاچاق به عنوان رق یسهم کاالها شیافزا 

 های معدنی سازی توسعه ظرفیت  -3-3-3

 
 388آید، بطوریکه  ه شمار میایران از نظر استعدادهای بالقوه معدنی در زمره مناطق مستعد جهان ب

 55میلیارد تن را در خود جای داده است. بیش از  340درصد منابع شناخته شده جهانی به میزان 

میلیارد تن از ذخایر قابل معدن کاری جهان در ایران است، آمار ارائه شده مبین یک واقعیت اساسی 

ی زیادی برای  دهد که توان بالقوه نشان می است که همانا تنوع زیاد و فراوانی ذخایر معدنی در ایران

وری، شاید از  اقتصاد کشور فراهم آورده است. با این حال عدم توجه به مسئله اساسی همچون بهره

  های موجود در بخش معدن باشد. برداری از فرصت های مفقوده در بهره حلقه

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 زمین شناسی  -3-3-3-1

باشد. صنعت  ارتباط آن با صنعت استخرا  میاهمیت فعالیت اکتشاف در هر اقتصادی به دلیل 

کننده مصنوعات فلزی و غیرفلزی  های فلزی و غیرفلزی را در اختیار صنایع تولید استخرا ، کانی

کنند. به عبارتی تولیدات صنعتی که  دهد و این صنایع نیز تولیدات خود را به سایر صنایع عرضه می می

گیرد و یا  ها قرار می ای در اختیار سایر فعالیت و سرمایه ای به صورت مواد و محصوالت خام، واسطه

گردند و یا اینکه صرف صادرات  گذاری می اینکه توسط خانوار و دولت مصرف نهائی و یا سرمایه

 باشند. های اکتشاف می شوند، همگی وابسته به فعالیت می

با بکارگیری بیان ریاضی و گویا و با توجه به جایگاه کشور ایران در منابع معدنی دنیا به نظر می رسد 

با نگرشی جامع و سیستمی بتوان رفتار علمی و منطقی در بهره برداری بهینه از این منابع خدادادی 

پیش گرفت. بدیهی است اطالع از آخرین وضعیت کشور در این حوزه نقش به سزایی در تصمیم 

 ینفعان داشته باشد.های اقتصادی سرمایه گذاران و فعاالن تجاری و دیگر ذ گیری

 از:  مهترین اقدام این حوزه عبارت

 153معدن و احیا   3030معدن، انجام اقدام کلینیکی بر روی  3903 بندی اولویت شناسایی و 

 استان کشور  13معدن در 

 

 

 

  



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 شناسيهاي زمين : عملكرد اکتشافي و تهيه نقشه34-1 جدول 

 ها عنوان برنامه

 اقدام

 فعاليت

هدف 

برنامه 

 پنج ساله

درصد 

 پيشرفت

هاي  عملكرد با توجه به شاخص

 کمي

8936 8937 8931 8933 
واحد 

 سنجش

عملكرد تجمعي 

تا پایان اسفند 

 8933ماه 

-شناسایي

جویي،  يپ 

اکتشاف عمومي و  

 تفصيلي 

هاي پتانسيل

 معدني کشور

316830 333473 334786 331444 

بازدیییدهای  -مطالعییات دفتییری

 مییییدانی و صیییحرایی، انجیییام  

 -هییا و نمونییه گیییری برداشییت

آنالیزهییییای آزمایشییییگاهی و  

گییردآوری، پییردازش، مدلسییازی 

ها و تهیه گزارشیات نهیایی    داده

 شناسیییییییییییییییییییییایی و  

مواد معدنی در کشیور  جویی پی

هیای سیاختاری،   بر اسیاس زون 

 های اکتشافیها و اولویتپهنه

555444 88858 
کیلومتر 

 مربع
093673 

 تهيه نقشه 

زمين شناسي 

کاربردي 

 -)خشكي

دریایي( 

هاي درمقياس

 مختلف

09 05 07 55 

بازدیییدهای  -مطالعییات دفتییری

 مییییدانی و صیییحرایی، انجیییام  

تولید  ها و نمونه برداری،برداشت

اطالعات پایه زمیین شناسیی در   

 قالب نقشه و گزارش

308 79841 
برگ 

 نقشه/گزارش
396 

هاي  تهيه نقشه

مهندسي و 

مخاطرات زمين 

شناختي )زلزله، 

ریزگرد، سيل، 

فرونشست، 

تغييرات اقليم، 

 دریایي و ...(

31 13 15 04 

بازدیییدهای  -مطالعییات دفتییری

میدانی و صحرایی، تهیه گزارش 

هییای و انجییام طییرح و نقشییه 

هیایی  مطالعاتی با هدف بررسیی 

چون مخاطرات تغییرات اقلیمی، 

خشکسالی، ریزگردها، لرزه زمین 

سیییاخت، سییییل، فرونشسیییت،  

مهندسی زمین شناسی درییایی  

 و .....

368 77818 
برگ 

 نقشه/گزارش
314 

هاي برداشت

 ژئوفيزیک هوایي
38144 35444 15444 15444 

هیای ژئوفیزییک   انجام برداشیت 

هوایی برحسب کیلیومتر خطیی   

بییه روش مغنییاطیس سیینجی،   

رادییییومتری، سییینجش از دور و 

GIS-  با توجه به عدم تخصیص

منابع میالی مناسیب بیه خیوبی     

مطابق با برنامه پیشرفت نداشته 

 است

384444 6885 
کیلومتر 

 خطی
3318144 

انجام امور 

آزمایشگاهي و 

 هايآناليز نمونه

شناسي، زمين 

 اکتشافي

35963 35576 38483 38163 
های معیدنی و  انجام آنالیر نمونه

 اکتشافی
 347979 نمونه 79898 315444



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 ها عنوان برنامه

 اقدام

 فعاليت

هدف 

برنامه 

 پنج ساله

درصد 

 پيشرفت

هاي  عملكرد با توجه به شاخص

 کمي

8936 8937 8931 8933 
واحد 

 سنجش

عملكرد تجمعي 

تا پایان اسفند 

 8933ماه 

یابي و  پتانسيل

ارزیابي 

هاي  ژئوپارک

 ایران

4 3  3  3  

شناسایی، فهرست برداری و ارزییابی  

، بررسییی و هییااسییتاندارد ژئوسییایت

دار دارای شناسییایی منییاطق اولویییت

معرفی به عنیوان ژئوپیارک   پتانسیل 

ملی و بین المللی در کشور )خدمات 

 تکمیلی جهت ثبت ملی/ جهانی(

0 75 
محدوده 

 ژئوپارک
1 

 

 مجوزهاي معدني صادره

 3193های اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری از سال مجوزهای صادره معدنی شامل پروانه 

 .شودارائه می 33-1 جدول و  37-1 نمودار و  36-1 نمودار به ترتیب در 3199 تا

 

 
 

 : تعداد پروانه هاي اکتشافي صادره و گواهي کشف صادره86-9 نمودار 
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 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 
 : هزینه عمليات و دخيره قطعي گواهي کشف صادره 87-9 نمودار 

 

 : پروانه بهره برداري معدني صادره18-9 جدول 

 نفر -هزارتن -واحد: فقره                                                               

 اشتغال استخراجظرفيت  تعداد سال

3193 936 7963186 34436 

3191 998 6166581 9153 

3190 833 0381386 3185 

3195 864 0038186 0161 

3196 753 0353185 5857 

3197 607 3737189 5345 

3198 576 3188785 0778 

3199 684 0705081 5536 
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 گواهی کشف صادره 

 هزینه عملیات تناژ ذخیره قطعی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 وضع موجود معادن

 11-9 جدول و وضعیت معادن به تفکیک ماده معدنی در  3198تا  3193وضعیت معادن کشور در طی سالهای 

 نشان داده شده است.
 

 : وضع موجود معادن کل کشور 11-9 جدول 

 سال

اشتغال  تعداد معادن

 )نفر(

استخراج  ميزان

 واقعي

 )ميليون تن(

ذخایرقطعي 

 غير فعال فعال )ميليارد تن(
در حال 

 تجهيز
 کل

3193 6365 3397 131 8675 335509 160 0786 

3191 6397 3660 399 9364 335163 155 0789 

3190 5617 1007 309 9111 333353 173 0783 

3195 5919 0347 381 34339 318879 193 0880 

3196 6433 0401 319 34391 303446 183 0987 

3197 5653 0095 357 34040 305444 044 54 

3198 5903 0381 375 34144 319041 057 53 

  

 تامین مالی و تسهیالت -3-4

های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از  های تولیدی و پروژه تامین مالی بنگاه

های مهم و تعیین کننده اهداف این بخش است. وزارت صنعت، معدن و تجارت عالوه بر  حوزه

گذاری، بنگاهای کوچک و  های سرمایه گیری از نظام بانکی، سعی نموده است با ایجاد صندوق بهره

 های مرسوم ندارند، کمک نماید.  که به دلیل ریسک باال امکان تامین مالی به روش متوسطی

 تسهیالت رونق تولید  -3-4-1

در سط  دولت بود که با  3195های سال ترین پروژهترین و موفقاین پروژه به عنوان یکی از بزرگ

در ابتدای سال  هدف رونق تولید در صنایع کوچک و متوسط با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری

های دولت اجرا شد. در ابتدای شروع طرح فقط واحدهای تحت پوشش وزارت و سیاست 3195

صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گرفته بود که با توجه به ظرفیت ملی ایجاد شده در سط  کشور و 

 اقتصاد مقاومتی، واحدهای جهاد کشاورزی نیز به این پروژه اضافه شدند. 

های نیمه تمام های تولیدی کوچک، متوسط و طرح تامین مالی بنگاهمار تعداد ثبت نام مقایسه آ

 3198در سال  36555به عدد  3195فقره در سال  58876نشاندهنده آن است که آمار متقاضیان از 

های  موارد قبلی طی سالتواند نشان از رسیدگی به  ها می کاهش تعداد ثبت نام کاهش داشته است.

ایکه  ها برخوردار بوده است؛ به گونه اشد. ضمن آنکه مجموع پرداختی از رشد خوبی در این سالاخیر ب

رسیده است. با این  3198میلیارد ریال در سال  115771به  3195میلیارد ریال در سال  384695از 

 رد.وجود دا های تولیدی کوچک، متوسط تامین مالی بنگاههای زیادی بر سر راه  وجود هنوز چالش



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 راستاي اقتصاد دردرصد  61هاي نيمه تمام با پيشرفت بااليهاي توليدي کوچک، متوسط و طرح تامين مالي بنگاه: 19-9 جدول 

                                                   ميليارد ریال( -)تعداد مقاومتي

 ثبت نام  سال
 مجموع پرداختي معرفي به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

3195 58876 39388 355381 35697 384695 

3196 00043 34337 365530 38036 345196 

3197 36506 34396 314588 17469 350110 

3198 36555 34488 108361 34914 115771 

3199 35383 9694 03073387 5403 36689583 

 

 

 :باشد می ذیل موارد شامل متوسط و کوچک های بنگاه مالی تأمین های چالش مهمترین از برخی

 است؛ باال تولیدی و مصرفی گیرندگان وام توان با مقایسه در بانکی سود نرخ 

 شاخص یک به را بانکی سود همواره بانکی، سود تعیین برای تورم نرخ براساس گیری تصمیم 

 کند؛ می ایجاب را بانکی سود رشد،- تورم -رشد مخرب چرخه و کند می تبدیل رو دنباله

 ضمانتنامه مانند اعتبار ابزارهای کارگیری به در ضعف مثال عنوان به اعتبار، تامین نظام در ضعف 

LC  ،افزایش و مستقیم تسهیالت به اقتصادی های فعالیت بیشتر نیاز به منجر دین خرید داخلی 

 شود؛ می بانکی سود

  و خدماتی بازرگانی، های فعالیت به نسبت کمتری سودآوری تولیدی های بنگاه اینکهبا توجه به 

 قدرت بنابراین، دارند، نیاز بلندمدت تسهیالت معموالً ها بنگاه اینگونه نیز و دارند بازی سفته

 تری پایین اولویت ها بانک شود می این امر موجب. است بیشتری ریسک معرض در آنها بازپرداخت

 شوند؛ قائل تولیدی های بنگاه برای تسهیالت پرداخت برای

 دسته این زیرا شوند؛ می محسوب پرهزینه، و پرریسک ها بانک طرف از غالباً کوچک های بنگاه 

 ترند از سوی دیگر تنوع اقتصادی شکننده شرایط به به جهت توان مالی پایین نسبت ها بنگاه

 های بنگاه با مقایسه در) ها بنگاه این به راجع طالعاتیا آنها زیاد و خأل نیازهای تنوع و ها بنگاه

 را ها بنگاه دسته این به دهی وام ،(دارند عام سهام و اند شده پذیرفته بورس در معموالً که بزرگتر

وجود  بازپرداخت در نگرانی و اعتباری ریسک با مواجه لذا از سوی بانکها همواره کند؛ می سخت

 .دارد

  

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

  

 (18برنامه تولید و اشتغال )تبصره تسهیالت -3-4-2

 فی مشترک همکاری نامه تفاهم انعقاد با کشور کل بودجه قانون 38 تبصره محل از تولید رونق طرح

 اشتغال و تولید برنامه جهت تجارت و معدن صنعت، وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان مابین

خالصه  .گردید عملیاتی صنعتی نواحی و ها در شهرک مستقر  متوسط و کوچک صنعتی واحدهای

 عملکرد این برنامه در جدول ذیل مشاهده می شود.

 

 8933تا پایان  8937ز ابتداي اسفند ا( 81تسهيالت برنامه توليد و اشتغال )تبصره: 14-9 جدول 

 ثبت نام  عنوان
 مجموع پرداختي معرفي به بانک

 مبلغ  تعداد
 )ميليارد ریال(

 مبلغ  تعداد
 )ميليارد ریال(

تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 

 (38)تبصره
7537 3931 33935187 3089 9503880 

 

 اشتغال و تولید برنامه تسهیالت درخواست 7537 مجموع از گردد می مشاهده باال، در که همانطور

 به تسهیالت دریافت جهت مورد 3931 تعداد ،3199 سال پایان تا 3197 اسفند ابتدای از( 38تبصره)

از لحاظ وام پرداختی نیز  .درصد موفق به دریافت وام شدند 5383اند که از این تعداد  شده معرفی بانک

 .درصد مبلغ درخواستی وام پرداخت شده است 0185تنها 

 مالی  تضمین و تامین -3-4-3

تامین مالی مناسب و کافی از مهم ترین موضوعات بخش تولید و تجارت بوده و کارکرد مناسب این 

حوزه تاثیر مستقیم و موثری در شاخص های این بخش دارد. از اقدامات اساسی و متناوب این وزارت 

بت این پیگیری از بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثا

 بخش می باشد. 

این وزارت با پایش مستمر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سعی داشته با استفاده از 

 ظرفیت های موجود کشور سهم بیشتری از منابع بانکی را به بخش تولید و تجارت هدایت نماید. 

ت و معدن از تسهیالت های مستمر در قانون برنامه ششم تصویب شد که سهم بخش صنع با پیگیری

 درصد تا پایان برنامه افزایش یابد.  04بانکی به 

های تولید و تجارت و  از طرفی با توجه به مخاطرات باالی تامین منابع مالی مورد نیاز در بخش

هایی با  های تولیدی و تجاری برای رفع نیازهای نقدینگی، صندوق ضرورت پشتیبانی و حمایت از بنگاه

اخت تسهیالت و یا ضمانت تسهیالت دریافت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت پرد

 ایجاد شده است. 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

از مهم ترین اقداماتی که طی این مدت برای تقویت این صندوق ها صورت پذیرفت به موارد زیر می 

 توان اشاره کرد: 

 ه صنایع های تحت پوشش صندوق حمایت از تحقیقات و توسعها و حوزهتوسعه ماموریت

الکترونیک که با توجه به قانون احکام دایمی توسعه کشور این صندوق به صندوق حمایت از 

 صنایع پیشرفته تغییر نام و ماموریت یافت. 

  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  36جلوگیری از تجمیع صندوق ها با اصالح ماده

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موانع تولید رقابت 13در ماده 

  افزایش سرمایه صندوق ها برای تقویت و توسعه ارائه خدمات 

 : افزایش سرمایه صندوق هاي تحت پوشش وزارت )ميليارد ریال(15-9 جدول 

 سال
صندوق ضمانت 

 صادرات ایران

صندوق توسعه 

 صنایع دریایي

گذاري  سرمایه ضمانت صندوق

 صنایع کوچک

صندوق حمایت از 

تحقيقات و توسعه صنایع 

 الكترونيک

3193 5730 - 38 - 

3191 06 68 84 - 

3190 - 68 773 703 

3195 598680 68 185 - 

3196 - 68 - - 

3197 - 834 - - 

3198 - 3344 3444 - 
  
 

 صندوق ضمانت صادرات ایران -3-4-4

این صندوق با هدف پشتیبانی و حمایت از صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای هدف ایجاد شده و از 

و یا پوشش بیمه  های مربوط به کاالها و خدمات صادراتی گذاری تضمین اعتبارات و سرمایهطریق ارائه 

 کند. صادرکنندگان را حمایت می با کمترین هزینه ای،

 موجود شرایط علت به 3191 سال در توجه قابل کاهش از بعد ایرن صادرات ضمانت صندوق پوشش

 فعالیت شدن محدود نهایت در و صادراتی خدمات و کاال بهای افزایش ناعادالنه، های تحریم و تجارت

 و ها نامه بیمه کل میزان. است داشته افزایشی روند المللی، بین بازارهای در کشور صادرات

 به نسبت پوشش میزان این که رسید دالر میلیارد 3865 به 3198 سال طی صادره های ضمانتنامه

 قرار منطقه سط  در قبولی قابل رده در را صندوق همتا، موسسات با مقایسه در غیرنفتی صادرات

 داشته را ارزی درصدی 33 رشد و ریالی عملکرد درصدی 81 رشد 3198 سال در صندوق. دهد می

 کرده ارائه ای بیمه پوشش دالر میلیون 156185 معادل صندوق این ،3199 سال تنها بعالوه، .است

 .است



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 : عملكرد صندوق ضمانت صادرات ایران16-9 جدول 

 سال
 ها  مجموع پوشش

 ) ميليون دالر(

درصد رشد مجموع 

 ها پوشش

 خسارت پرداختي 

 )ميليارد ریال(

 بازیافت خسارت

 )ميليارد ریال(

3193 347585 _ 63386 634 

3191 73685 1180- 693 3436 

3190 93785 3883 3310 673 

3195 3587 71 3371 70985 

3196 3763 33 658 513 

3197  3373 3181  650  807 

3198  3605 3388  3193  539 

3199 156185 15 3534 3661 

 

 آمریکا متحده ایاالت ظالمانه های تحریم اثر بر شده ایجاد مشکالت دلیل به ایران نفت فروش کاهش 

 از حاصل ارزی درآمدهای به کشور اتکای اساس همین بر و شد کشور ارزی درآمدهای کاهش موجب

 خصوصی بخش صادرات افزایش که شده موجب موضوع همین. است پیش از بیش غیرنفتی صادرات

 که گفت توان می واقع در و گیرد قرار دولت دار اولویت اهداف جزو متوسط و کوچک های بنگاه ویژه به

 حوزه در را بالقوه فرصتی اما است کرده ایجاد ایران اقتصاد برای را زیادی مشکالت ها تحریم چند هر

 فرصت این از توان می مناسب تدابیر اتخاذ صورت در که نهاده کشور روی پیش غیرنفتی صادرات

 ی،ال س یگزینراه جا ینکشور، بهتر یبانک یبه خاطر مشکالت فعل یگرد یسو از .برد را بهره حداکثر

 یگزینبه عنوان جا تواند می یم،تحر یطصندوق در شرا یناست. همچن یرانخدمات صندوق صادرات ا

 یکیکند.  را فراهم  یبه مناقصات خارج یانایر پیمانکاران ورود برای الزم های نامه ضمانت بانکی، نظام

 به است آنها صادراتی وجه وصول عدم امکان فعلی شرایط در صادرکنندگان اصلی مشکالت از دیگر

ببرد.  ینصادرکنندگان از ب یرا برا یسکر ینا تواند می یرانا یندوق ضمانت صادراتص منظور همین

 که نحو ینا. به یدفرهم نما را یصادرات یمتق ارزان یمال ینتام یلتسه تواند یم صندوق ین،افزون بر ا

 را صادرکننده سود، نرخ در تخفیف درصد 3 با بانکی سیستم صندوق، اعتباری های نامه ضمانت با

 .کند می  مالی تامین

 :ها چالش

 جدید هدف بازارهای گسترش شود، تولید جهش به منجر تواند می که مواردی ترین اصلی از یکی

 را جدیدی هدف بازارهای بتوانند و شده جدید بازارهای وارد دارند تمایل صادرکنندگان اکثر. است

و تاکید اسنادباالدستی مبنی بر حضور بیشتر در  اقتصاد تحریمی شرایط دلیل به اما. کنند شناسایی

 پرریسک عمدتاً همسایه کشورهای کشورهای پیرامونی، چالش جدی پرریسک بودن این بازارهاست.

 طریق از صادرکنندگان اینکه مگر ندارند، را بازارها این به ورود توان صادرکنندگان و هستند

 قرار حمایت مورد صادرات ضمانت صندوق مانند کنند، می ارائه صادرات اعتبار بیمه که هایی سازمان



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 به خدمات بیشتر چه هر ارائه هدف با صادرات ضمانت صندوق از حمایت منظور همین به. بگیرند

 ضروری ایران صادرات ضمانت صندوق سرمایه ارزی و ریالی افزایش طریق از صادرکنندگان جامعه

 .باشد می

  

 صندوق توسعه صنایع دریایی  -3-4-2

تبیین، تنظیم و اعمال انواع این صندوق با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی 

ی  ی زنجیره های مختلف این صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه حمایت از صنایع دریایی در حوزه

ی توسعه  گری در رفع مشکالت و عوامل بازدارنده تسهیلو  ی خدمات أمین و همچنین حوزهت

 کند. و به عنوان رابط بین حاکمیت و بخش خصوصی ایفای نقش می صنایع دریایی

 که است یحال در نیا. است داده اختصاص خود به را GDP درصد 3 از کمتر ا،یدر اقتصاد اکنون

 GDP در یشتریب سهم ب،یرق یها حوزه به نسبت یکمتر یها نهیهز صرف با تواند یم بخش نیا

 و اهایدر کنار در بزرگ یشهرها ایدن در. داد شیافزا را سهم نیا شود یم تر راحت و باشد داشته

 کشور یمرکز مناطق در افتهی توسعه یشهرها رانیا در اما اند، گرفته شکل ایدر بر یمبتن اقتصاد،

تعیین  سپسبرای توسعه صنایع دریایی اولین گام مهم ایجاد استراتژی مناسب،  . است

  ت.کننده مالی و سازماندهی و ساختاردهی آن اس تامین

کشد. بررسی هر سه عنوان تسهیالت بررسی  عملکرد این صندوق را به تصویر می 17-9 جدول 

شده، تأیید شده و مصوب شده حاکی از افزایش چشمگیر تعداد و ارزش انواع تسهیالت از سال 

هیالت مصوب شده در بانک تحت عنوان ساخت به بعد است. به عنوان نمونه، تعداد تس 3196

 افزایش داشته است. 3198مورد درسال  361به  3195شناور از یک مورد در سال 

 

 واحد: ميليون ریال( )صنایع دریایي : عملكرد صندوق توسعه 37-1 جدول 

عنوان 

 شاخص
 نوع 

 8933 8931 8937 8936 8939و8931

 ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد ارزش تعداد

هيالت تس

بررسي 

 شده

تعميرات 

 شناور
31 333،144 13 370،744 35 396،944 33 106،593 5 384،444 

 3178838 01 3،339،564 38 1،415،654 36 3،833،344 39 78،544 6 شناورساخت 

تجهيزات و 

 زیرساخت
3 34،444 33 3،081،744 3 335،191 0 176،557 3 814،444 

سرمایه در 

 گردش
4 4 3 54،444 1 034،444 0 161،444 3 94،444 

 4 4 33،341 3 31،544 1 96،654 3 4 4 ضمانت نامه

 385،814 94 380،714 378 339،004 359 70،344 57 4 4 کارآفریني

تسهيالت 

متقاضي 

 یارانه

4 4 3 53،744 4 4 4 4 4 4 

 1660608 303 1،543،603 337 0،434،881 398 1،850،454 331 334،844 13 جمع کل



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 

 :ها چالش

 صندوق؛ یمال منابع یتنگنا  

 ؛کند یم یرویپ خود خاص قواعد از نظام نیا و است یبانک نظام بستر در صندوق تیفعال  

 های یکسانی  درگیر در حوزه صنایع دریایی که دارای ماموریت ینهادها و ها سازمانتعدد  وجود

 نیستند؛ 

 در ر آن هستند، یدرگ یساحل استان 7 و دارد اشتغال در یادیز سهم نکهیا وجود با ا،یدر اقتصاد

 کشور اقتصاد یبرا یادیز یها فرصت ایدر نکهیا حال .است  مغفول های کالن کشور  ریزی برنامه

 هستند ییها فرصت بخش نیا یها حوزه گرید و التیش ا،یدر یگردشگر. اوردیب وجود به تواند یم

 در کشور وسعت درصد 30 که است یحال در نیا. شد مند بهره آنها از یجد یراهبر با توان یم که

  .کنند یم یزندگ استان 7 نیا در رانیا تیجمع درصد 33 و استان ساحلی 7

 دارد یگردشگر توان هم بخش نیا چون. دارد ینیبازب به ازین ،یمقاومت اقتصاد از ایدر بخش سهم 

 . دارد وجود یکم رقابت آن در هم و

تسهیالت 

 تایید شده

تعمیرات 

 شناور
31 66،544 10 391،909 35 318،714 6 66،444 5 351،644 

 3495334 35 3،036،044 30 3،440،340 37 3،636،694 30 7،544 3 ساخت شناور

تجهیزات و 

 زیرساخت
4 4 5 169،004 3 300،444 1 309،444 4 4 

سرمایه در 

 گردش
4 4 3 94،444 1 116،444 3 335،444 3 04،444 

 4 4 37،696 1 31،544 1 96،654 3 4 4 ضمانت نامه

 355،034 83 344،784 315 339،004 359 09،544 10 4 4 کارآفرینی

تسهیالت 

متقاضی 

 یارانه

    5 76،344 4 4 4 4     

 3000304 333 3،980،876 361 3،965،770 399 3،093،039 96 70،444 30 جمع کل

تسهیالت 

 مصوب

شده در  

 بانک

تعمیرات 

 شناور
33 56،544 33 77،616 36 83،688 1 14،344 7 371،644 

 709863 7 77،564 3 650،844 5 136،900 3 7،544 3 ساخت شناور

تجهیزات و 

 زیرساخت
4 4 3 344،444 3 344،444 4 4 3 18،444 

سرمایه در 

 گردش
4 4 1 90،854 3 04،444 1 196،444 3 55،444 

 4 4 37،696 1 7،444 3 96،654 3     ضمانت نامه

 330،644 60 385،784 314 339،004 359 09،544 10 4 4 کارآفرینی

تسهیالت 

متقاضی 

 یارانه

4 4 5 76،344 4 4 4 4 4   4 

 3303463 83 737،316 303 3،341،938 381 833،784 59 60،444 33 جمع کل



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 مقررات، از یا مجموعه به مربوط که است یسازمان درون یها چالش بخش نیا در گرید مشکل 

 گرفته شکل متضاد نیقوان از یبرخ هیسا در که است ییاجرا نیقوان و ها نامه نییآ ها، اساسنامه

 . است کرده مواجه مقاومت با جلو به رو حرکت یبرا را سازمان توان عمال و است

 الزم یها نیتضم گروه نیا به است ازین که است یخارج گذاران هیسرما خصوص در گرید چالش 

 یا زمان ممکن داده شود. به گونه نیمؤثر و با کمتر ینحو به ییایدر عیصنا توسعه صندوق توسط

 فراهم گردد. یخارج گذاران هیسرما قیتشو یبرا نهیکه زم

 

 گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه -3-4-6

ماموریت این صندوق، فراهم آوردن راهکارهای اثربخش و کارا در توسعه سرمایه گذاری صنایع کوچک 

زا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت  اشتغالهای  غیردولتی، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح

مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توفیق تسهیالت اعطایی بانکها و موسسه مالی و 

  باشد. اعتباری به صنایع کوچک می

 (يليارد ریالم -فقره) هاي صادره و تمدیدي نامه : ضمانت11-9 جدول 

 مبلغ صادره  تعداد صادره سال
تعداد 

 تمدیدي

مبلغ 

 تمدیدي 
 مبلغ کل تعداد کل

3193 39 35089 34 9986 09 350 

3191 57 34383 39 34489 76 143 

3190 353 974 38 33087 384 3495 

3195 311 338680 335 50689 108 3811 

3196 388 3655 361 97687 153 3613 

3197 98 86789 395 337380 391 3304 

3198 30 38886 311 913 357 3333 

3199 38 14580 333 80388 304 3307 

 

این روند برعکس  3197، از سال 3196تا سال  ها نامه ضمانت تعداد و مبلغ مثبت همواره رشد رغم علی

 مجموع در 3198 سال در کوچک صنایع گذاری سرمایه ضمانت صندوق طوریکه، به شده است؛

 مورد که ریال میلیارد 3333 بر بالغ صنعتی تسهیالت صادره و تهدیدی، نامه ضمانت فقره 357  با

. است کرده ضمانت را است بوده کشور سط  در صنعتی متوسط و کوچک واحدهای درخواست



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 3304 بر بالغ صنعتی و تسهیالت نامه ضمانت فقره 391 معادل 3197 سال در آمار این درحالیکه

 نامه صادر یا تمدید شده که ضمانت فقره 304 نیز 3199 سال در بعالوه،. است بوده ریال لیاردمی

 که است بوده شرایطی در این. است شده ضمانت ریال میلیارد 3307 ارزش به صنعتی آنها تسهیالت

 از خرو  و اندک فعالیت دارای و کنند می طی را پساتحریم دوران صنعتی واحدهای از ایعمده بخش

 تا کرده بدهی آنها را استمهال بدهی، با واحدها تولید خطوط با بررسی در ضمن صندوق. هستند رکود

 معقول زمانی در را بانکی سیستم به شده پرداخت خسارات و شده حفظ آنها اشتغال و تولید

  .بازگردانند
 

 نامه                            هاي صادره به تفكيک نوع ضمانت نامه ضمانت: 13-9 جدول 

 تعداد مبلغ )ميليارد ریال( نوع ضمانت نامه سال

3193 

 1 683 اعتباری توسعه

 31 31388 اعتباری سرمایه در گردش

 31 33586 اعتباری ایجادی

3191 

 30 59 اعتباری توسعه

 30 33988 اعتباریِ سرمایه در گردش

 38 33181 اعتباری ایجادی

3190 

 8 7585 اعتبار خریدار

 58 31088 اعتباری توسعه

 83 000 اعتباریِ سرمایه در گردش

 81 39883 اعتباری ایجادی

 35 39 پیش پرداخت

 38 3786 حسن انجام کار

 36 587 شرکت در مناقصه

3195 

 34 3980 اعتبار خریدار

 14 36783 توسعهاعتباریِ 

 331 85886 اعتباریِ سرمایه در گردش

 94 63683 اعتباری ایجادی

 13 9586 پیش پرداخت

 03 0587 حسن انجام کار

 13 3486 شرکت در مناقصه

3196 

 1 1485 اعتبار خریدار

 11 35888 اعتباری توسعه

 300 331383 اعتباریِ سرمایه درگردش

 87 95586 اعتباری ایجادی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 تعداد مبلغ )ميليارد ریال( نوع ضمانت نامه سال

 31 5986 پیش پرداخت

 06 7186 حسن انجام کار

 35 3380 شرکت در مناقصه

3197 

 7 1586 اعتبار خریدار

 39 33381 اعتباری توسعه

 333 334888 اعتباریِ سرمایه در گردش

 73 66181 اعتباری ایجادی

 33 0380 پیش پرداخت

 19 6088 حسن انجام کار

 3 583 شرکت در مناقصه

3198 

 1 3483 اعتبار خریدار

 6 1181 اعتباریِ توسعه

 71 67685 اعتباریِ سرمایه در گردش

 33 38088 اعتباری ایجادی

 30 1189 پیش پرداخت

 10 6181 حسن انجام کار

 5 886 شرکت در مناقصه

3199 

 1 14 اعتبار خریدار

 5 00 اعتباریِ توسعه

 61 634 گردشاعتباریِ سرمایه در 

 31 396 اعتباری ایجادی

 38 88 پیش پرداخت

 30 71 حسن انجام کار

 0 5 شرکت در مناقصه

 3690 3453181 مجموع

 

 

 بر بالغ ضمانت با ،3199 تا 3193 های سال طی کوچک صنایع گذاری سرمایه ضمانت صندوق

 گردش، در سرمایه اعتباری توسعه، اعتباری مختلف های ضمانت انواع قالب در ریال میلیارد 3453181

 بخش توانسته خریدار اعتبار مناقصه، در شرکت کار، انجام حسن پرداخت، پیش ایجادی، اعتباری

درصد  64، 3198در سال  .کند حساب تسویه را ها بانک به کوچک صنایع صاحبان بدهی از ای عمده

 درصد 6ضمانت نامه های ایجادی، درصد  35های در گردش،  ها در زمینه سرمایهنامهضمانت

  است. بوده مربوط ها ضمانتنامه سایر به مابقی درصد 9 و حسن انجام کار های ضمانتنامه



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 پیشرفته صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق -3-4-1
این صندوق با هدف حمایت از سرمایه گذاری ریسک پذیر و ارائه خدمات کارشناسی، صدور ضمانت 

نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از طریق ارائه تسهیالت و یا اعطای 

 کمک های بالعوض به افراد حقیقی یا حقوقی تشکیل شده است. 
 

 (ميليارد ریال -فقره) پيشرفته صنایع توسعه و تحقيقات از حمایت عملكرد صندوق: 14-1 جدول 

 سال
قرار داد 

  همنعقد

مبلغ 

    هاقرارداد
 نامه ضمانت

مبلغ 

ضمانت 

 نامه

تسهيالت 

 پرداختي

درصد رشد 

تسهيالت 

 پرداختي

باز پرداخت 

تسهيالت 

 اعطایي

3193 39 337 1 585 369 _340 

3191 37 399 1 0 389 33 311 

3190 347 984 31 361 531 376 347 

3195 364 667 96 540 615 33 014 

3196 356 843 356 634 505 30- 635 

3197 88 636 319 749 517 3- 630 

3198 70 710 353 868 636 35 683 

3199 73 3175 377 3334 915 _814 

 

 افول، سال دو از پس نامه ضمانت مبلغ و تعداد لحاظ به صندوق عملکرد 3199 سال  و 3198 سال در

 ساختار اصالح صندوق، سرمایه افزایش شامل اقداماتی انجام کلی طور به. است داشته خوبی رشد

 برای بروکراسی و فرآیندها کردن کوتاه و ها استان در نمایندگی ایجاد ها، نامه آئین اصالح صندوق،

 عملکرد گذشته سنوات به نسبت صندوق تا شد موجب صندوق، خدمات ارائه در تسریع و تسهیل

 .کند رکوردشکنی خدمات ارائه در و داشته موفقی

 :ها چالش

 یافتن قبیل از هایی چالش با حاضر حال در پیشرفته صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق

 سود یارانه پرداخت و داخل ساخت های طرح از حمایت جهت صندوق سرمایه افزایش برای یایی راه

 منابع حوزه در تحول ایجاد  به نیاز بعالوه،. است مواجه پیشرفته صنایع حوزه های شرکت به تسهیالت

 های چالش از نخبگان جذب و کشور معتبر های دانشگاه از تحصیلکرده نیروهای از استفاده و انسانی

  .شود ریزی برنامه آن برای بایستی که است مهمی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 بانک صنعت و معدن -3-4-8

بانک صنعت و معدن از موسسات وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که ماموریت آن تامین 

 مالی مناسب برای بخش صنعت و معدن می باشد. 

بانک توانسته است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتباری فاینانس چین و سایر این 

ها، خطوط ریلی و کارخانجات  های زیربنایی کشور نظیر نیروگاه ط اعتباری در تامین مالی طرحخطو

 پتروشیمی، فوالد، سیمان و... نقش مهمی ایفا نماید. 

عملکرد این بانک در خصوص پرداخت تسهیالت و کمک به تکمیل و  98-9 جدول و  81-9 نمودار در 

 ها ارائه شده است.  توسعه زیرساخت

 

 
 تسهيالت پرداختي بانک صنعت و معدن :38-1 نمودار 

  

معادل  3199 سال ماهه 8 انیپا تا 3193 یاه سال یط دردر کنار عملکرد بانک صنعت و معدن 

 ماهه 8و 3198بانک در سال  نیارائه داده است. ا یو ارز یالیر التیتسه الیر اردیلیم 839،799

 ؛داشته است یخوب عملکردکرونا  روسیوگیری  همه راتیو تاث ها میمانند تحر یمشکالت وجودبا  3199

را نسبت به مدت مشابه  یالیو ر یارز التیتسه زانیم مجموعتوانسته است  3198سال  در هکیبطور

 .دهد شیدرصد افزا 17از آن  شیسال پ

  

16087 18603 
47600 46006 

76811 87199 

146575 148247 

27691 33050 

39489 44072 

24428 

39996 

28332 
5614 

4 

34444 

04444 

64444 

84444 

344444 

334444 

304444 

364444 

384444 

344444 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 ماهه   8

3199 

 (معادل ریالی به میلیارد ریال)تسهیالت ارزی میلیارد ریال -تسهیالت ریالی



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 
 خصوص تكميل و توسعه زیر ساخت ها: اقدامات بانک صنعت و معدن در 13-1 جدول 

 

 نوع صنعت
تعداد 

 طرح

 تسهيالت

مبلغ سرمایه گذاري 

 یورو( ميليون ارزي )
 ارزي  اشتغال

 )ميليون یورو(

ریالي 
 )ميليارد ریال(

  3070 113480 5988 3550 36 انرژی )نیروگاهی(

  0084 139684 74484 3539 33 پتروشیمی، نفت و گاز

 33886 184989 533984 3884 01 فوالد

  1951 19687 318083 383 01 ساختمان و کاشی

  3577 37884 386387 386 8 سیمان

  3780 383880 39950687 333 03 داروسازی

  5385 83380 179581 588 56 شیمیایی

  834 338085 393588 3663 7 زیربنایی

  3831 37584 364581 339 8 خودرو

  0415 13483 57085 311 35 نساجی

  3308 55387 136384 190 35 فلزی

  5915 59387 196083 036 06 غذایی

 

 صندوق توسعه ملی  -3-4-9

 دائمی احکام قانون( 36) ( بند )خ( اساسنامه صندوق )ماده1صندوق توسعه ملی به استناد تبصره )

از طریق عاملیت اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفاً "دارد  کشور( که مقرر می توسعه های برنامه

و همچنین با توجه به چارچوب قراردادهای عاملیت صندوق  "های دولتی و غیردولتی خواهد بود بانک

تاکنون در قالب  3194اساسنامه تعیین شده است، از سال  "ت"( بند 1که به استناد جز  )

رزی اقدام به اعطای گذاری ا نیز در قالب قراردادهای سپرده 3193قراردادهای عاملیت ارزی و از سال 

 های عامل به متقاضیان نموده است. تسهیالت ارزی از طریق بانک

به تفکیک نوع 3199تا پایان آذر سال  3194عملکرد ارزی صندوق از سال خالصه  13-1 جدول در 

 های عامل ارائه شده است. قرارداد منعقده با بانک

 

  



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

  8933تا پایان آذر  8931ارزي صندوق از سال  : خالصه عملكرد 91-9 جدول 

 نوع قرارداد
 مبلغ قراردادهاکل 

 )ميليون دالر(

 طرح هاي تامين مالي شده تاکنون

  تعداد طرح  )ميليون دالر( جمع مبالغ

(8)886849 عاملیت
 94136(1)

 981(1)
 

 46 5585 7193 گذاری سپرده

 964 93688 819911 جمع کل

شید   هیای عامیل تصیویب    سهمیه جهت تخصیص به بانک دالر میلیون 58834 مبلغ صندوق، عامل هیات 31/43/3199 مورخ مصوبه مطابق-3

 منعقد و ابالغ شده است.   3199ماهه سال  میلیون دالر در نه 08934بانک به مبلغ  31که قرارداد 

طیرح(   3طیرح(و طیرح هیای تسیویه شیده )      136شیده )  اطالعات طرح های تامین مالی شده تاکنون، شامل کلیه طرح های فعال مسیدود -3

 باشد.   می

 

ی منابع ارزی صندوق از لحاظ بخش اقتصادی، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و از لحاظ  عمده

بیش از  3199منطقه اجرای طرح، در مناطق کمتر توسعه یافته اعطا شده است. تا پایان آذر سال 

قاضیان، به مرحله گشایش اعتبار )دریافت پوشش( و حدود % منابع ارزی مسدود شده به نفع مت88

 % نیز به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.65

 عاملیت ارزی 

های اعطای تسهیالت و مدت و مبلغ  در قراردادهای عاملیت ارزی با توجه به مشخص بودن اولویت

های اعالم شده توسط صندوق، ضمن احراز اهلیت  قرارداد، بانک عامل موظف است در چارچوب اولویت

صول های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی را جهت اعالم و متقاضیان دریافت تسهیالت ارزی، طرح

و طی سایر مراحل تامین مالی به صندوق توسعه ملی ارسال نماید. در این نوع قرارداد، بانک عامل 

 باشد.  ضامن بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی متقاضی به صندوق می

های متقاضی تسهیالت، از محل قراردادهای  فرایند اعطای تسهیالت ارزی جهت تامین مالی طرح

 باشد:  مرحله زیر می 0ر صندوق توسعه ملی شامل عاملیت ارزی د

های ارزی که از نظر بانک عامل دارای توجیه فنی، مالی و  ( اعالم وصول: شناسنامه اعتباری طرح3

باشد به صندوق ارسال شده و در صورت انطباق با  اقتصادی بوده و متقاضی طرح دارای اهلیت می

 شوند.  صندوق، اعالم وصول )پذیرش اولیه( می ت ارزیط و شرایط اعطای تسهیالبنامه، ضوا نظام

تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با  ( اعالم مسدودی: پس از اعالم وصول، بانک عامل می3

متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه )شامل تصویر قرارداد بانک با متقاضی، فیش واریز کارمزد 

بینی اقساط( نسبت به دریافت مسدودی  نوسانات نرخ ارز و جدول پیشتعهد، اقرارنامه پذیرش ریسک 

برای طرح، که به مفهوم تخصیص تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق است، اقدام کند. بدیهی است 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

درصورت عدم ارسال مستندات الزم در مهلت مقرر، اعالم وصول طرح لغو شده و درصورت ارائه دالئل 

 گردد. نک عامل، مهلت مذکور تمدید میتوجیهی کافی از سوی با

( گشایش اعتبار )صدور پوشش(: بانک عامل پس از انجام اقدامات الزم برای گشایش اعتبار جهت 1

آالت، تجهیزات و... طرح، مدارک الزم را به بانک مرکزی ارسال نموده و بانک مرکزی  خرید ماشین

نماید. با توجه به نهایی شدن  صندوق میاقدام به صدور پوشش تأمین ارزی طرح از محل منابع 

عملیات گشایش اعتبار در بانک مرکزی و فاصله کوتاه بین گشایش اعتبار و صدور پوشش، مالک عمل 

تواند تا سقف  باشد. ضمناً بانک عامل می در صندوق، تاریخ شمسی سند اعالمی توسط بانک مرکزی می

 اعتبارات مربوطه نماید.مسدودی مصوب صندوق برای طرح، اقدام به گشایش 

همراه  ( پرداخت قطعی: بانک عامل به منظور پرداخت گشایش انجام شده، اسناد مربوطه را به0

درخواست کتبی به بانک مرکزی ارسال نموده و بانک مرکزی نیز پس از بررسی این اسناد، اقدام به 

 باشد. پرداخت به طرح می نماید. تاریخ سند پرداختی قطعی بانک مرکزی، مالک زمان پرداخت می



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 درصد( –هاي فعال )ميليون دالر  عامليت ارزي به تفكيک مراحل تامين مالي طرح قراردادهاي : توزیع ساالنه منابع ارزي صندوق از محل99-9 جدول 

 سال 
 پرداخت شده گشایش اعتبار شده مسدود شده اعالم وصول شده

 (1)تعدادطرح سهم مبلغ مبلغ  (1)تعدادطرح سهم مبلغ مبلغ  (8)تعدادطرح سهم مبلغ مبلغ  (8)تعدادطرح سهم مبلغ مبلغ 

3194 3،074 0 68 3،074 081 68 361 3 36 39 483 5 

3193 9،541 38 83 9،541 3884 83 1،583 33 18 3،493 584 15 

3193 3،934 6 01 808 385 31 1،801 31 65 3،057 686 56 

3191 6،168 39 6 663 389 33 3،835 9 88 3،186 681 331 

3190 8،338 30 63 9،634 3881 33 3،714 9 00 1،383 3085 338 

3195 3،573 5 30 5،707 3689 59 5،334 37 80 1،440 3187 300 

3196 3،780 5 30 3،540 080 37 6،673 33 77 5،433 3389 358 

3197 3،771 8 36 1،000 3483 39 3،739 9 65 0،310 3981 307 

3198 001 3 3 735 383 1 3،134 8 04 3،366 989 349 

 53 387 163 35 4 -39 3 381 008 - - - 3199ماهه  نه

 147 344 33،931 131 344 14،400 136 344 11،963 136 344 11،964 جمع

                   

 های فعال موجود به تفکیک سال اعالم وصول یا مسدودی گزارش شده است. تعداد طرح-8

های فعال موجود دارای گشایش اعتبار )پوشش( یا  و جمع کل نیز مبین تعداد طرح عی )صادره یا ابطالی( ثبت شده استهایی است که در سال مشخص شده، برای آنها گشایش اعتبار )پوشش( یا پرداخت قط منظور تعداد طرح-3

 باشد. دهی می پرداخت قطعی در زمان گزارش

 های فعال حذف شده اند. از جامعه آماری طرح های تسویه شده طرحاطالعات اعالم وصول، مسدودی، پوشش و پرداخت  -

 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

میلیون  99طرح به مبلغ بیش از  7طرحی که برای آنها پوشش صادر شده، پوشش  35از  3199ماهه  نهدر 

میلیون دالر کاهش یافته یا  ابطال شده و در مجموع  338طرح دیگر نیز به مبلغ  8دالر افزایش و پوشش 

 کاسته شده است.  های صادره میلیون دالر از پوشش 39

 

 ها توسعه زیرساخت -3-2

 های فیزیکی یرساختتوسعه ز -3-2-1

 ها و نواحی صنعتی توسعه شهرک -3-2-1-1

 
ای وابسته به وزارت بوده که  های توسعههای صنعتی ایران یکی از سازمانسازمان صنایع کوچک و شهرک

ریزی، ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی کشور را  گذاری، برنامه نقش سیاست

کلی وزارت به منظور فراهم سازی زمینه کارآمدی و رقابت پذیری آنها با استفاده از های  در چارچوب سیاست

 منابع داخلی و خارجی بر عهده دارد.

این سازمان در چارچوب وظایف خود زمینه شکل گیری و توانمندسازی صنایع کوچک و همچنین ایجاد و 

صنعتی روستایی در سراسر کشور نیز از توسعه شهرکها و نواحی صنعتی روستایی را دنبال کرده و نواحی 

سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به شرکت شهرک های صنعتی استان )سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران( واگذار گردیده است که در این ارتباط فضای مشخصی در نواحی صنعتی برای 

مایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی اختصاص استقرار صنایع تبدیلی در راستای سیاست فوق و قانون ح

 داده شد. 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 8931-8931ازسال   ایران صنعتي هاي شهرک و کوچک صنایع سازمان فعاليت هاي : مهمترین10-1 جدول 

 عملكرد واحد سنجش موضوع ردیف

 86 شهرک/ناحیه صنعتی تصویب شهرک و ناحیه صنعتی جدید 3

3 
صدور و تمدید پروانه تاسیس و صدور پروانه بهره برداری /غیر 

 دولتی
 81 شهرک/ناحیه صنعتی

 333 شهرک/ناحیه صنعتی برداری شهرک و ناحیه صنعتی بهره 1

 80 شهرک/ناحیه صنعتی تامین زمین برای شهرک و نواحی صنعتی 0

 37444 هکتار تملک زمین 5

 331 شهرک/ناحیه صنعتی تعدادشهرکها ونواحی صنعتی دارای آب 6

 1503 لیتر بر ثانیه میزان آب تأمین شده 7

 335 شهرک/ناحیه صنعتی تعدادشهرکها ونواحی صنعتی دارای برق 8

 1533 مگا وات میزان برق تأمین شده 9

 337 شهرک/ناحیه صنعتی تعدادشهرکها ونواحی صنعتی دارای گاز 34

 305 شهرک/ناحیه صنعتی تعدادشهرکها ونواحی صنعتی دارای تلفن ثابت 33

33 
تعدادشهرکها ونواحی صنعتی متصل به اینترنت از طریق فیبر 

 نوری
 337 شهرک/ناحیه صنعتی

 3433 کارگاه واحدهای کارگاهی تکمیل شده 31

 1 شهرک شهرکهای فناوری به بهره برداری رسیده 30

 36 مرکز فناوری و کسب وکار به بهره برداری رسیدهمراکز خدمات  35

36 
برداری زمین در شهرکها و نواحی  انعقاد قرارداد حق بهره

 صنعتی
 38351 قرارداد

 39393 هکتار واگذاری زمین جهت احداث واحد صنعتی 37

 35943 واحد برداری واحدهای صنعتی بهره 38

 146574 نفر ایجاد اشتغال پایدار 39

 393 خوشه کسب و کار تعداد خوشه های شناسایی شده 34

 93 خوشه کسب و کار تعداد پروژه های امکانسجی توسعه خوشه ای 33

 86 خوشه کسب و کار تعداد پروژه های توسعه خوشه ای خاتمه یافته 33

 564 مشاور تعداد مشاور مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب وکار 31

 71 واحد مستقر در شهرکهای فناوری تعداد واحد فناور 30

35 
تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب وکار به بهره برداری 

 رسیده
 38 مرکز

 5 شهرک تعداد شهرکهای فناوری به بهره برداری رسیده 36

 590 شرکت تعداد شرکتهای دانش بنیان 37

 3118 واحد تعداد واحدهای صنعتی مستعد دانش بنیان شناسایی شده 38

 3313 نیاز تعداد نیازهای فناورانه شناسایی شده 39



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 عملكرد واحد سنجش موضوع ردیف

 361 نیاز تعداد نیازهای فناورانه رفع شده 14

13 
تعداد خدمات کلینیکی ارائه شده به واحدهای صنعتی از طریق 

 سامانه خدمات کلینیکی
 3456 خدمت کلینیکی

 384 برنامه برنامه حمایتی و توانمند سازی  پیمانکاران 13

11 
قراردادهای منعقده با کارفرمایان داخلی و خارجی  برای حجم 

 اعضا
 3744 ملیاردریال

10 
صادرات بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها 

 ونواحی صنعتی کشور
 6113 میلیون دالر

 398 میلیون دالر صادرات کنسرسیوم های صادراتی 15

 344 میلیون دالر صادرت شرکت های مدیریت صادرات 16

 33373 واحد صنعتی بازدید و اخذ غرفه  نمایشگاه های داخلی 17

 3378 واحد صنعتی بازدید و اخذ غرفه  نمایشگاه های خارجی 18

19 
به آلمان برای مشارکت  smeاعزام مدیران شرکت های دوره 

 (GIZبا شرکت های آلمانی)
 376 نفر

 5 فقره انعقاد تفاهم نامه خارجی 04

03 
واحدهای به بهره برداری رسیده غیر فعال مجددا راه تعداد 

 اندازی شده
 5398 واحد صنعتی

 معرفی و پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس 03
 536 تعداد معرفی شده

 34 تعداد پذیرش شده

 اجرای طرح کمک های فنی و اعتباری 01

تعداد قراردادهای 

 منعقده
13 

مبالغ قراردادهای 

 ریال( منعقده)میلیون
335344 

 337 نفر-اشتغالزایی

 اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدیدساختار صنایع 00

تعداد قراردادهای 

 منعقده
16 

مبالغ قراردادهای 

 منعقده )میلیون ریال(
134935 

 390 نفر-اشتغالزایی

05 
تهیه طرح تیپ صنعتی )در راستای توسعه سرمایه گذاری های 

 داخلی(
 518 تعداد

06 
عضویت جهت ثبت نام در سامانه های داخلی فروش محصوالت 

 یا خرید اعتباری مواد اولیه
 399 تعداد

 39466 دوره دوره های آموزشی برگزار شده 07

 693691 نفر شرکت کنندگان در دوره های آموزشی برگزارشده 08



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 عملكرد واحد سنجش موضوع ردیف

 33565701 ساعت-نفر میزان آموزش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی 09

 3397 تورصنعتی تورهای صنعتی برگزار شده 54

 07785 نفر اعضای تورهای صنعتی 53

 93 ایده استارت آپ ها 53

51 
تعداد نماینده ) واحد ( بیمه مستقر شده در شهرکها و نواحی 

 صنعتی
 399 واحد

 6564 فقره تعداد بیمه نامه های صادره برای صنایع کوچک 50

 16 مرکز از مراکز ارتقا  مهارتهای فنی و حرفه ایاحداث و بهره برداری  55

 74 مدول تصفیه خانه مدول تصفیه خانه های فاضالب اجرا شده 56

 53 شهرک و ناحیه شهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه فاضالب اجرا شده 57

58 
تعداد واحد های متصل به تصفیه خانه فاضالب در شهرکها و 

 نواحی صنعتی
 31305 واحد

 76 شهرک و ناحیه شبکه فاضالب 59

 39 سیستم استفاده مجدد از پساب 64

 89 شهرک و ناحیه پروژه های ارزیابی زیست محیطی 63

 369 ایستگاه تعداد ایستگاههای آتش نشانی 63

 385 ماشین تعداد ماشین های آتش نشانی 61

 19 شهرک و ناحیه تعداد مراکز بهداشتی 60

 9 شهرک و ناحیه آمبوالنستعداد  65

 310 شهرک/ناحیه صنعتی انجام مطالعات ضروت ایجاد و مکانیابی 66

 89 شهرک/ناحیه صنعتی انجام مطالعات ضرورت و امکان توسعه 67

 0 اصله )میلیون( کاشت  نهال )درخت و درختچه( 68

 3539 هکتار افزایش سط  فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی به میزان 69

74 
ای تحت فشار با توجه به کمبود  اجرای سیستم آبیاری قطره
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 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 توسعه صنایع کوچک و متوسط و خوشه های کسب و کار -3-2-1-2

های صنعتی راهکاری متداول جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورها بویژه کشورهای با سط  درآمدی  شهرک

های صنعتی به ویژه برای کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه هستند بسیار  پایین است. توسعه شهرک

انی یکپارچه، جذاب بوده و به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی توصیه شده است. ایجاد چارچوب سازم

شود. سازمان صنایع  های محسوب می خدمات مدرن و توسعه زیرساختهای فیزیکی و ... از مزایای این شهرک

های کوچک  های حمایت از بنگاه ای در حوزه های صنعتی ایران به عنوان یک سازمان توسعه کوچک و شهرک

 .  و متوسط و ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی، مشغول فعالیت است

های کسب و کار از  های صنعتی در حوزه توسعه خوشه عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک 83-9 نمودار 

 کشد. را به تصویر می 3198تا  3193ابتدای سال 

  
 و کار هاي کسب: عملكرد توسعه خوشه39-1 نمودار 

 

های خاتمه یافته  جرا و پروژههای در حال ا های امکان سنجی، پروژه های شناسایی شده، پروژه وضعیت خوشه

 ارائه شده است. 21-3 نمودار و  20-3 نمودار در 
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 صنعتي هاي خوشهموجود  : وضعيت34-1 نمودار 

 

  

 3193-99طی هاي شناسایي شده و خاتمه یافته  وضع موجود خوشه: 33-1 نمودار 
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 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تحقیقاتی ایجاد -3-2-1-3

 
های الزم برای استقرار واحدهای ایدرو به منظور پیشبرد توسعه صنعتی کشور از طریق ایجاد زیرساخت

های نوین، آوریغیرنفتی، جذب فنهای داخلی و خارجی، افزایش تولید و صادرات صنعتی، جذب سرمایه

ای، احداث دو منطقه ویژه اقتصادی در گرمسار و جهرم و توسعه صادرات مجدد و شکوفایی اقتصاد منطقه

 یک شهرک تحقیقاتی در استان البرز با نام شهرک تحقیقاتی کاوش را در دستور کار دارد.

 منطقه ویژه اقتصادی گرمسار: 

o  راضی فاز پیشرو برای استقرار صنایع مطابق طرح جامع مصوب منطقه؛هکتار از ا 309آماده سازی 

o  اخذ مجوز طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به راه آهن سراسری کشور و اخذ مجوز ایجاد

 بارانداز اختصاصی منطقه؛

o  ایهمیلیارد ریال به سرم 3،530فقره قرارداد به ارزش  88هکتار از اراضی منطقه طی  75.9واگذاری

 ؛99گذاران تا پایان سال 

o منطقه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه  3و  3های برداری از سایتصدور مجوز بهره

 اقتصادی؛

o نطقه ویژه اقتصادی گرمسار؛ م 3و  3 های عملیاتی شدن گمرک در محدوده سایت 

o ؛امضای تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان سمنان  

o  هن به بندر خشک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار؛ آ تایید طرح اتصال راهاخذ 

o  اخذ تاییدیه طرح جامع توسییعه شییبکه انتقال و تویع برق منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از شرکت

 توانیر؛ 



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

o  ثبت انبار منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در سامانه جامع انبارها؛ 

o  تدوین و تصویب تعرفه ارایه خدمات به سییرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی گرمسییار در

 عالی مناطق ویژه؛ شورای

o ت عامل ئن توسط ریاست محترم هیآ ب از تصفیه خانه گرمسار و افتتاحآ تکمیل پروژه خط انتقال

 ایدرو و استاندار محترم سمنان؛ 

o هکتاری محل  3 اصی بندر خشک منطقه؛ اخذ سند اراضینتن ریلی اختصآ کلنگ زنی پروژه احداث

 رسوب گیر؛

o  به ایستگاه آن اجرای کامل خط انتقال گاز و اتصالCGS شهرک فجر؛ 

o منطقه ویژه اقتصادی گرمسار؛ 3و  3 اجرای کامل حصار پیرامونی سایت 

o  منطقه ویژه اقتصادی گرمسار؛ 3 ماده سازی معابر داخلی سایتآادامه عملیات اجرای 

o 3معابر داخل سایت آب و گاز  توزیع های تکمیل شبکه. 

 منطقه ویژه اقتصادی جهرم:    

o هکتار از اراضی فاز پیشرو برای استقرار صنایع مطابق طرح جامع مصوب منطقه؛ 85سازی آماده 

o  اخذ مجوز طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی جهرم به راه آهن سراسری کشور و اخذ مجوز ایجاد بار

 اختصاصی منطقه؛ انداز

o برداری از فاز پیشرو منطقه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی؛صدور مجوز بهره 

o  تهیه و تامین کلیه الزامات و تجهیزات گمرک و پیگیری برای استقرار کامل گمرک جمهوری

 اسالمی ایران در منطقه ویژه؛

o ادی جهرم.اخذ مجوز احداث بندر خشک در منطقه ویژه اقتص 

o های  آوری آب های اصلی و فرعی شییامل اجییرای جداول و کانال جمع ادامه عملیات اجرایی خیابان

 های فرعی و اجرای زیراساس و اساس؛ سطحی در خیابان

o احداث و تجهیز ساختمان گمرک و تأ سیسات درب ورود و خرو  منطقه؛ 

o تست سرد و رفع نقص شبکه گاز رسانی فاز یک منطقه؛ 

o  احداث شبکه گاز رسانی خیابان های فرعی فاز اول منطقه؛ 

o  شامل قالب بندی و آرماتور  3ادامه عملیات خط انتقال آب موقت از چاه عمیق به مخزن سایت

 های نگهبانی و تاسیسات سرچاهی؛ بندی سقف مخزن و اجرای ساختمان

o  سوله انبار گمرک منطقه شییروع عملیات اجرایی ساخت فونداسیون و ساخت و حمل و نصب سازه

  .ویژه اقتصادی جهرم
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 شهرک تحقیقاتی کاوش: 

o واحد  30های دانش بنیان با طراحی و ساخت های الزم برای استقرار شرکتایجاد زیرساخت

 کارگاهی؛

o  تالش برای استفاده از ظرفیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و

 افزایی.شکوفایی با هدف هم

 

 افزاری توسعه زیرساخت های نرم -3-2-2

 
های اطالعاتی جهت مدیریت آمارها و اطالعات و ارائه  ، امکان ایجاد و توسعه سامانه با پیشرفت فناوری

ها فراهم شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با  های مدیریتی توسط سازمان گزارش

های مختلفی  سازی آنها، سامانه های مختلف، با هدف یکپارچه طالعات حوزهتوجه به حجم کثیری از آمار و ا

     را طراحی و در دسترس ذینفعان قرار دهد.

  



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 
سایت رسمی وزرات صنعت، معدن و تجارت به زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده و مرجع و درگاه ارتباط 

با تمام بخش ها و زیر بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این پورتال امکان دسترسی به 

بسیاری از ذینفعان  تمام سامانه ها و سایت های بخش های مختلف وزارت وجود داشته و هرروز مورد بازدید

 این بخش قرار می گیرد. 

های روزانه، ماهانه، ساالنه،  های این پورتال قسمت اطالعات و آمار است که شامل گزارش ترین بخش از مهم

 باشد. ها می المللی و سایر گزارش های بین های زمانی، گزارشسری

 سامانه بهين یاب 

 
نیکی نمودن فرایند های پر کاربرد حوزه صنعت و معدن راه اندازی به منظور الکترو 3193این درگاه در سال 

 سامانه ایجاد و توسعه این که شده است و از آن سال تا کنون در حال توسعه و بازنگری است. اهداف کلی

 :از عبارتند



 (9911-9911گزارش عملکرد هشت ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 الکترونیک دولت تحقق 

 حوزه این خدمات واحد پنجره قوانین باال دستی برای ایجاد اجرای 

 شفاف ) ایرانی سرمایه و کار از حمایت و ملی تولید در نظام کلی های سیاست 33 بند اهداف تحقق

فرصت  و ابعاد مورد در اطالع رسانی و آن به دسترسی تسهیل و اطالعات و آمار به هنگام سازی و سازی

 گونه هر از استفاده با جدی مقابله و مختلف رشته های در سرمایه گذاری و سرمایه گذاران های

 (ویژه اطالعاتی دسترسی

 اجرایی فعالیت های حجم بودن گسترده به توجه با) فرایندها و اطالعات سازی شفاف و یکپارچه سازی 

 (معدن و صنعت حوزه در سازمانی و

 ها بنگاه به شده ارائه خدمات تسهیل 

 سامانه اطالعات مكاني بخش صنعت

آمایش سرزمین، سامانه اطالعات مکانی بخش تولید با به منظور امکان رصد واحدها و برنامه ریزی برای 

استفاده از ابزارهای جدید گزارش گیری راه اندازی شده است. الیه های مختلف اطالعاتی از سازمان های 

شناسی، محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت کشور و ... تامین و در این سامانه پیاده  مربوطه از قبیل زمین

طالعات مکانی واحدهای تولیدی نیز در این سامانه قابل مشاهده بوده که از طریق سازی گردیده است. ا

 . یکپارچه سازی با اطالعات سامانه بهین یاب صورت پذیرفته است

مشخصات مکانی عمده واحدهای تولیدی در این سامانه قابل مشاهده است و مختصات مکانی سایر بنگاه ها 

امکانات دیگری که برای سامانه مکانی در نظر گرفته شده است پیاده  آوری می باشد. از نیز در حال جمع

سازی اطالعات انبارها برای مدیریت حمل بار می باشد که با تخصیص شناسه کسب و کار به انبارها از طریق 

سامانه بهین یاب و ارتباط با سامانه صدور حمل بار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال تکمیل 

 ست. ا

 صنعتي ایراني هاسامانه اطالعات مكاني شهرک

 ها،مدیریت الیه تواناییبرای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی است که نرم افزاری   سامانه یک

 نتایج مرتبط، نمایش اطالعات به اتصال مرتبط، اطالعات نمایش و پردازش نتایج، نمایش ها،نشانه ها، گزارش

. این سازد مستقیم و فرآیندی و انواع جستجوهای مکانی را فراهم می ایجاد نمودار، ویرایشنقشه،  روی بر

، جغرافیایی های تحلیل بکارگیری شیوهتصویرسازی و از طریق  های مختلف و تلفیق داده گردآوریسامانه با 

 سازد. امکان پذیر میها  نقشه بر روینمایش اطالعات مورد نظر را 

 عادن سامانه کاداستر م

صدور مجوزهای بخش معدن و سایر فرآیندهای این بخش طراحی و در اسفند ماه الکترونیکی شدن با هدف 

در کل کشور عملیاتی گردید. در  3191اسفند  36در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در  3193

برداری و روانه بهرهفرآیندهای صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف و پالکترونیکی شدن فاز اول 
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الکترونیکی کردن سایر فرایندهای حوزه  نیزدر فاز دوم  و صورت گرفتهزیرفرآیندهای انتقال این مجوزها 

  باشد. معدن در حال اجرا می

 توان اشاره کرد: سازی این سامانه به موارد زیر می از اهداف پیاده

 شفاف سازی مراحل اداری صدور مجوزهای بخش معدن 

  های معدنی به صورت برخط برای عموم  تمام محدوهنمایش 

 استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کاری 

 هاکاهش مراجعه حضوری متقاضیان به سازمان 

 ها کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده 

 ایجاد آمار بروز از مجوزهای بخش معدن 

 

 سامانه جامع تجارت 

های ذیربط در امر تجارت کشور، از ارچه ارتباط بازرگانان با دستگاهسامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپ

با هدف مقابله هوشمندانه با قاچاق کاال و مبادالت تجاری در بستر قانونی و شفاف  3195مرداد ماه سال 

 توسط بازرگانان وثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورودی، استعالم کارت بازرگانی  اندازی شد. در این سامانه راه

پذیرد. همچنین در این  صورت می )زیر سامانه حوزه تجارت خاجی( نیز تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان

  سامانه کلیه فرآیندهای زنجیره تجارت داخلی و مدیریت زنجیره توزیع کاال تا سط  عرضه شامل حمل

صورت  داخلی و رهگیری()زیر سامانه حوزه تجارت ، نگهداری در انبارهای داخلی و فروش کاالها داخلی

  پذیرد. می

 سامانه تجارت فرامرزي

المللی و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین  های بین مطابق با توصیه سازمان

رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی، استقرار سامانه پنجره 

گرفتن این موضوع و در راستای عمل به تکالیف قانونی تصری  شده در قوانین و واحد است. با در نظر 

مصوبات و با هدف تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی ترجیحی برای جامعه بازرگانی کشور، تجار و 

مبتنی گذاران خارجی در منطقه خاورمیانه، ارائه یک پلتفورم الکترونیکی امن، قابل اعتماد، شفاف و  سرمایه

های دولتی و  سازی خدمات دستگاهبر استانداردهای باز به منظور تسهیل جریان تبادل اطالعات و یکپارچه

و بهبود فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور، در دستور  های جدید تجاری توسعه فرصت

، طرح مزبور، بطور مستقیم بر کاهش کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت. از جنبه آثار اقتصادی

های صادرات، واردات و ترانزیت اثرگذار است. با توجه به فرا سازمانی بودن  مدت زمان و هزینه تکمیل رویه

هایی که جهت انجام الزامات قانونی فرایندهای  طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی، کلیه افراد )تجار( و سازمان
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های تجاری هستند، به نحوی ذینفع  کننده داده کننده و یا استفاده رانزیت( تسلیمتجاری )صادرات، واردات و ت

 باشند. طرح می

 کاال رهگيري سامانه شناسه 

اندازی شده است.  سامانه شناسه رهگیری کاال با هدف مدیریت شناسه کاال در طول زنجیره تجاری کشور راه

با قاچاق کاال و ارز مصوبه هیات وزیران طراحی شده  برای استقرار این سامانه که براساس قانون مبارزه

 اقدامات زیر صورت گرفته است:

 المللی بندی مختلف داخلی و بینبررسی ساختارهای طبقه 

 های تعیین شدهسازی سامانه شناسه کاال با قابلیتتحلیل، طراحی و پیاده 

 به منظور بیان ضرورت شناسه ،های کاالیی هدفهای تخصصی برای هر گروهبرگزاری جلسات کارگروه-

  ذیمدخلهای با همکاری دستگاه آنهاهای دار کردن کاالهای هدف و تعیین خصیصه

 های متداول تجاری ملی، بندیایجاد تناظر میان طبقهHS ،ISIC  وCPC در سامانه 

 های کاالیی هدف دار در کلیه گروهبارگذاری فیلدهای توصیفی کاالهای اولویت 

 ازی طرح در حوزه دخانیاتسعملیاتی 

 های کاالییهای تخصصی به تفکیک گروهآموزش سامانه شناسه کاال به اعضای کارگروه 

  اتصال سامانه شناسه کاال به سامانه جامع تجارت ایران و دریافت اطالعات، شناسایی کاربر و احراز

 صالحیت متقاضی از سمت سامانه مذکور

 نگهداري کاالسامانه جامع انبارها و مراکز 

سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کاال جهت ثبت، ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کاال در کشور 

ایجاد شده است. این سامانه بر اساس استعالم اینترنتی، موبایلی، تلفنی و .... اصاللت کد و اطالعات الزم را 

 اعالم می نماید. 

 ند از:ا ستقرار این سامانه عبارتاقدامات انجام شده در راستای ا

 تحلیل مدل کسب و کار و تهیه قواعد کسب و کار 

 های سامانه تحلیل نیازمندی 

 کشاورزی جهاد وزارت انبارهای حوزه در سازی پیاده 

  ارتباط با سامانه های پایه ای وزارت نظیر بهین یاب برای واحد های صنعتی 

 الكترونيكي نامه ضمانت صدور سامانه
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گذاری صنایع کوچک در حوزه صنایع کوچک، ارائه  الیت صندوق ضمانت سرمایهوجه به موضوع فعبا ت

برای  گیرد. ضمانت نامه اعتباری جهت تسهیل در منابع مالی به این صنایع در حوزه های مختلف صورت می

نامه  ضمانت نامه، سامانه صدور سازی شرایط پرداخت ضمانت تسهیل ارائه خدمات به این بخش مهم و شفاف

 اجرایی گردید. 3196اندازی و از ابتدای سال  راه 3195به صورت الکترونیکی در اواخر سال 

توانند به صورت غیرحضوری نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و  در این سامانه کلیه متقاضیان می

گذاری  ضمانت سرمایه وقها و ستاد صند مراحل صدور را نیز رصد و پایش نمایند. عوامل اجرایی استان

صنایع کوچک نیز مراحل کاری را به صورت الکترونیکی انجام داده و به صورت برخط امکان پایش فرآیند 

 باشد. برای ذینفعان و مدیران صندوق فراهم می

سازی شده است. سایت و پرتال جدید صندوق  سایر فرآیندهای کاری نظیر پرداخت خسارت نیز پیاده

و در اختیار کاربران قرار گرفته  هاندازی شد راه 3196گذاری صنایع کوچک نیز در مرداده ماه ضمانت سرمایه 

 است.

 سامانه امور اصناف 

با توجه به تعداد زیاد و گستردگی واحدهای صنفی در سراسر کشور، سایت اصناف به عنوان سایت رسمی 

ارتقا داده شده و در حال حاضر از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت، طی سه سال اخیر به روز رسانی و 

های خارجی،  هایی همچون صدور و تمدید انواع پروانه کسب، صدور گواهی نمایندگی شرکت زیرسامانه

های نظارت، ساماندهی  های صنفی، بررسی و تطبیق مصوبات کمیسیون رسیدگی به شکایات از سازمان

ها، برگزاری انتخابات الکترونیکی  ضوابط داخلی اتحادیهواحدهای فاقد پروانه کسب، طرح تسهیم وجوه، ثبت 

 نماید.  های صنفی و ... نسبت به انجام کلیه امور مربوطه اقدام می های صنفی، ارزیابی عملکرد سازمان اتحادیه

 تلویزیون اینترنتي اصناف ایران )تابان(

 و صنفی واحدهای متصدیان و صنفی های تشکل دائمی میان این تلویزیون با هدف ایجاد و برقراری ارتباط

 مرتبط تصویری و صوتی محتوای به جامعه آحاد دسترسی و رسانی اطالع آموزش، گزارشات، ارائه منظور به

 اندازی گردید. راه 3196اصناف، با حضور ریاست محترم جمهوری در تیر ماه  حوزه با

 کانال پخش مانند کنونی متعارف های رسانه در موجود امکانات تمامی بودن دارا بر عالوه تعاملی رسانه این 

 پخش و ضبط برنامه، پخش زمان جابجایی برنامه، توقف قبیل از امکاناتی دارای رادیویی، و تلویزیونی زنده

 دارد.   فرعی و اصلی سرویس باشد و دو می اینترنتی امور انجام و درخواستی موزیک و ویدیو پخش مجدد،

گردد. در  تحلیلی ارائه می و خبری وگوهای زنده، مصاحبه ها، گفت رویدادهای و در سرویس اصلی اخبار

 نشر الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، ارائه خدماتی از قبیل سالمت سرویس فرعی امکان

 .گرفت خواهد قرار کاربران اختیار بانکی در خدمات ارائه و الکترونیک

 سامانه گواهي نماد اعتماد 
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یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی 

ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران کسب و کارهای  های انجام گرفته، مهم باشد. با توجه به بررسی می

 باشند:  اینترنتی به شرح ذیل می

  شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال 

  کامل و صحی  بودن اطالعات کاال یا خدمات ارائه شده 

  گارانتی محصوالت و ارائه خدمات پس از فروش 

 واض  بودن روند برگرداندن کاال و باز پس گیری پول 

  محفوظ ماندن اطالعات شخصی و مالی خریداران 

 توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد  تایید امنیت سایت 

 

 سامانه تدارکات الكترونيكي دولت 

شود، براساس مصوبه هیات محترم دولت  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار )ستاد( نامیده می

 های اجرایی )خرید و مزایده( در بستر وب طراحی شده است ایجاد شده که به منظور انجام معامالت دستگاه

سازد کلیه مراحل تحقق یک معامله اعم از ثبت و اعالن عمومی مزایده/  های اجرایی را قادر می و دستگاه

ها  مناقصه/ خرید، امکان دسترسی به اسناد و مراحل کامل ارائه پیشنهاد به صورت سیستمی، بازگشایی پاکت

م به برنده و انعقاد قرارداد و همچنین گیری از امکانات نوین و بروز گواهی امضای الکترونیکی، اعال با بهره

مراحل مدیریت تضامین، تحویل کاال/ خدمت و تبادل وجه را بصورت غیر متمرکز و از طریق سیستم 

 یکپارچه و استاندارد که کلیه الزامات قانونی معامالت در آن رعایت شده است، انجام دهند. 

های نظارتی کشور در سط  استانداردهای  ایید ارگاندر این بستر کلیه پیش نیازهای فنی و امنیتی مورد ت

 المللی این حوزه تامین شده است.  بین

ستاد با ایجاد بازار امن الکترونیکی در کلیه مراحل انجام معامله )برای طرفین خریدار و فروشنده( عالوه بر 

استفاده در معامالت، شفافیت، های مورد  سازی جریان معامله و استانداردسازی فرایند و فرمت تسهیل و روان

وری معامالت را افزایش داده و در کاهش زمان انجام معامالت به ویژه در مناقصات و پذیری و بهره رقابت

نماید. این ابزار در حال حاضر مورد استفاده در بسیاری از کشورهای  مزایده ها نیز نقش بسزایی ایفا می

باشد. هم چنین  ای جنوب شرقی و برخی از کشورهای منطقه میاروپایی، آمریکا، کانادا، کشورهای آسی

 باشد. اهمیت بکارگیری این ابزار یکی از موضوعات مورد تاکید کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز می

 814سامانه 

کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز  رسانی کاال و خدمات، با همکاری سازمان حمایت مصرف سامانه اطالع

برداری رسیده است. هدف اصلی این سامانه، افزایش شفافیت در  توسعه تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره

 خصوص قیمت کاالها و خدماتی است که شهروندان به صورت روزانه با آنها سرو کار دارند.
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ها که از سط  شود. حداقل و حداکثر قیمت کاال در این سامانه سه نوع قیمت به شهروندان نمایش داده می

های  کننده که حداکثر قیمت قابل قبول بر اساس هزینه گردد و قیمت مصوب مصرف آوری می کشور جمع

 باشد. تولید بوده و یا قیمت مصوب کاال می

 چالشهای این حوزه: 

 یفرایندهای صادرات و واردات مستلزم مبادله اطالعات و اسناد بین چندین نهاد مختلف )هرکدام دارا 

  های خاص خود هستند( ها و فرم های کاری، سامانه رویه

 مختلف یها سامانه نیب یاشتراک اطالعات یکننده برا ساز و تسهیل روان یوجود سازوکارها عدم 

 یکیالکترون یتوسعه بازارها یکشور برا یکیالکترون یها رساختیبروز نبودن ز 

 یالملل نیتجارت ب انیبا جر یهماهنگ عدم 

 ها و نیازهای یکدیگر در امر واردات، صادرات و نیز  از فعالیت یتبادالت تجار نیاطالع کامل طرف عدم

 ترانزیت

 بهبود فضای کسب و کار اقدامات مرتبط با -3-6

های دولت برای ایجاد تحرک در نظام اقتصادی کشور، تمرکز بر رفع موانع و بهبود فضای  یکی از اولویت

های تولیدی و تجاری به عوامل متعددی از جمله یطی حاکم بر فعالیتباشد. شرایط مح کسب و کار می

شفافیت و ثبات قوانین، ثبات در پارامترهای کالن اقتصادی، اعتماد به نظام اداری، فضای سیاسی و امنیتی 

ها در بهبود های مختلف و تعامل میان آنکشور و فرهنگ مصرفی جامعه بستگی دارد. لذا فعالیت دستگاه

ای جامع در سط  ملی و همچنین فضای کسب و کار، بسیارحائز اهمیت بوده و این مهم نیازمند برنامه نسبی

 باشد.مدیریت آن در سط  کالن و خرد می

در این راستا وزارت متبوع به عنوان متولی امور حاکمیتی در امر تولید و تجارت، موضوع بهبود فضای کسب 

و کار را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی و اساسی خود مورد توجه قرار داده که اهم اقدامات انجام شده در 

 این بخش تشری  می گردد. 

 رالعمل هااصالح ضوابط، مقررات، فرایندها و دستو

های جاری وزارت در بخش های مختلف مورد بازنگری قرار گرفت و مصوبات، ضوابط، فرآیندها و دستورالعمل

اصالحات مورد نیاز به مراجع ذیربط پیشنهاد و در برخی موارد که با اختیارات وزارت قابل اصالح بود، موارد 

 اشاره شده اصالح شد.

های قبلی و دربرخی موارد تدوین و ابالغ  ها این بازنگری منجر به اصالح دستورالعمل برای دستورالعمل

 های جدیدگردید.  دستورالعمل

های ابالغی طی این مدت ارائه شده  دستورالعملفهرست  17-1 جدول و  16-1 جدول ، 15-1 جدول در 

 است. 
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 8933تا  8931هاي  و معدن طي سال: دستورالعمل هاي مرتبط به بخش صنعت 95-9 جدول 

 سال موضوع

 3193 های واحدهای صنعتیبرداری برای طرحصدور جواز تأسیس و پروانه بهره

 3191 صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور

 3191 خاص صنعتی و معدنیهای صدور جواز تأسیس برای رشته فعالیت

 3195 انیبنها و موسسات دانشو شرکت شرفتهیپ عیصنا یبردارروانه بهرهپو  سیصدور جواز تاس

های اقتصاد تمام در راستای سیاستهای نیمههای کوچک و متوسط و طرحتامین مالی بنگاه

 مقاومتی
3195 

 3195 نحوه انتخاب و فعالیت شرکت ارزیاب

 3195 عرضه و تقاضای اتانول )الکل( در کشورساماندهی 

های اقتصاد تمام در راستای سیاستهای نیمههای کوچک و متوسط و طرحتامین مالی بنگاه

 مقاومتی
3196 

 3196 های اقتصاد مقاومتیبازسازی و نوسازی بنگاه های تولیدی راستای سیاست

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای کاالهای مشمول 31( آیین نامه اجرایی ماده )7ماده )

 گروه کاالیی منسوجات و پوشاک
3197 

 3198 برداری برای فعالیت استخرا  رمز ارز  صدور جواز تأسیس و پروانه بهره

 3199 دستورالعمل صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی و معدنی

 

 

 1399تا  1392های  سالهای مرتبط به بخش تجارت طی  : دستورالعمل96-9 جدول 

 سال موضوع

 3193 معدنی در خار  از کشورنحوه انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی، صنعتی و 

قانون نظام  03ها در اتاق اصناف ایران )موضوع ماده  نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان

 صنفی(
3191 

تاریخ اجرا  از  -نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور ) اصالحیه 

35/6/3191) 
3191 

 3191 قانون نظام صنفی« 05»ماده  "6"و  «17»ماده  "ش"بندهای 

 3191 واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی

 3191 نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریاییآیین« 0»ماده 

 3191 ثبت سفارش و واردات خودرو سواری

https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/818738-دستور-العمل-ماده-7-آیین-نامه-اجرایی-ماده-13-قانون-مبارزه-با-قاچاق-کالا-ارز-برای-کالاهای-مشمول.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/818738-دستور-العمل-ماده-7-آیین-نامه-اجرایی-ماده-13-قانون-مبارزه-با-قاچاق-کالا-ارز-برای-کالاهای-مشمول.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/917530-دستورالعمل-صدور-جواز-تأسیس-پروانه-بهرهبرداری-برای-فعالیت-استخراج-رمز-ارز.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
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 سال موضوع

 3191 واردات خودرو سواری ضوابط 

 3191 تهیه ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی 

 3190 اصالحیه دستورالعمل واردات خودروهای سواری 

 3190 های خارجی در کشور نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت

 3190 ای های بزرگ چندمنظوره و زنجیرهنحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه

 3190 تکمیل دستورالعمل واردات خودروهای سواری

 3190 نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی

 3195 ایهای بزرگ چند منظوره و زنجیرهاصالحیه دستورالعمل نحوه صدور جوازتاسیس فروشگاه

خارجی عرضه کننده کاالهای سرمایه هایکنندگان، دفاتر و شعب شرکتگواهی فعالیت نمایندگان، توزیع

 ای 
3195 

 3195 کننده پوشاک در ایرانعرضهخارجینحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای

 3195 انرژی سازهای ذخیره و باتری فروش از پس و فروش خدمات

 3195 واردات بخش در کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون( 0) ماده اجرایی ضوابط

 3195 واردات  بخشقانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در  0ماده  یاجرایضوابط 

 3197 سط سازمانهای استانی بررسی در خواست های ثبت سفارش تو

دستورالعمل نحوه انتخاب رضایت شرکت بازرسی جهت نظارت کیفی بر محصوالت و خدمات صنایع خودرو 

 حمل و نقل
3199 

 

 1399تا  1393های  سال: سایر دستورالعمل طی 97-9 جدول 

 سال موضوع

 3191 معدن و تجارت  های وزارت صنعت،دستورالعملنحوه تدوین 

 3191 برنامه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

 3191 استانی و اجرایی های دستگاه مدیریت توسعه راهبری ایجاد شورای

 3190 معدن و تجارت  ورزش کارکنان وزارت صنعت، -33/3/3190مورخ  3/3446شماره 

 3190 گذاری و راهبردی آموزش، پژوهش و فناوری بخش صنعت، معدن و تجارتسیاستشورای تشکیل

 3190 1/0437برداری تولید فناوری اطالعات )تولید نرم افزار( به شماره  ضوابط صدور پروانه بهره

 3190 الزام به روزرسانی اطالعات و ارایه آمار حوزه صنعت، معدن و تجارت

 3190 بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارتتشکیل شورای عالی 

 3190 وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت استقرار چرخه مدیریت بهره

https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/839655-دستورالعمل-بررسی-در-خواست-های-ثبت-سفارش-توسط-سازمانهای-استانی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
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 سال موضوع

 3190 اصالح دستورالعمل فرآیندهای دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطالعات )تولید نرم افزار(

 3190 اصالح دستورالعمل دخانیات 

 3195 دستورالعمل ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی مواد شیمیایی 

 3195 تشکیل کمیته تخصصی انرژی 

 3196 نحوه پذیرایی 

 3196 دستورالعمل اجرایی نقلیه 

 3196 آموزش قبل از شروع کار مباحث بهداشت ایمنی محیط زیست و انرژی 

 3196 گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث 

 3196 مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست سالمت  اجرا و نظارت بر

 3197 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

کمک به ارتقا  نوآوری و توسعه "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به طرح تملک دارایی های سرمایه ای 

  3140433433به شماره طبقه بندی  "صنایع نوین
3198 

صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش 

 دستباف 
3198 

 3198 نحوه پذیرایی تمدید و اصالح دستورالعمل 

 3198 ستورالعمل اجرایی مکاتبات اداری و نظام دبیرخانه بدون کاغذ و یکپارچه د

 3198 ارت صنعت،معدن وتجارت انتخاب و انتصاب رایزنان بازرگانی وز

 3199 دستورالعمل( 30مجموعه دستورالعمل های حوزه امنیت و فن آوری اطالعات)مشتمل بر 

 3199 دستورالعمل( 36مجموعه دستورالعمل های حوز ایمنی، بهداشت و محیط زیست) مشتمل بر 

بخش صنعت، معدن و  دستورالعمل تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری

 تجارت
3199 

 

https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/365928-دستورالعمل-ارزیابی-ریسک-مخاطرات-بهداشتی-مواد-شیمیایی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/365928-دستورالعمل-ارزیابی-ریسک-مخاطرات-بهداشتی-مواد-شیمیایی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/365926-دستورالعمل-تشکیل-کمیته-تخصصی-انرژی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/365926-دستورالعمل-تشکیل-کمیته-تخصصی-انرژی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/944647-دستورالعمل-نحوه-پذیرایی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/944647-دستورالعمل-نحوه-پذیرایی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/780595-دستورالعمل-اجرایی-نقلیه.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/780595-دستورالعمل-اجرایی-نقلیه.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/577410-دستورالعمل-آموزش-قبل-از-شروع-کار-مباحث-بهداشت-ایمنی-محیط-زیست-انرژی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/577410-دستورالعمل-آموزش-قبل-از-شروع-کار-مباحث-بهداشت-ایمنی-محیط-زیست-انرژی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/591197-http-www.mimt.gov.ir-index.phpmodule-web_directory-amp-wd_id-15539.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/591197-http-www.mimt.gov.ir-index.phpmodule-web_directory-amp-wd_id-15539.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/577409-دستورالعمل-اجرا-نظارت-بر-مطالعات-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی-پیوست-سلامت.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/746674-دستورالعمل-اجرایی-نحوه-انتخاب-انتصاب-مدیران-حرفه-ای-وزارت-صنعت-معدن-تجارت.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/746674-دستورالعمل-اجرایی-نحوه-انتخاب-انتصاب-مدیران-حرفه-ای-وزارت-صنعت-معدن-تجارت.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/945999-دستورالعمل-تسهیل-تسویه-بدهی-بدهکاران-به-طرح-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-کمک-به-ارتقاء-نوآوری-توسعه.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/945999-دستورالعمل-تسهیل-تسویه-بدهی-بدهکاران-به-طرح-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-کمک-به-ارتقاء-نوآوری-توسعه.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/944646-دستورالعمل-صدور-جواز-تاسیس-پروانه-بهره-برداری-مجتمع-های-بزرگ-متمرکزقالیبافی-واحدهای-تولیدی-فرش.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/944646-دستورالعمل-صدور-جواز-تاسیس-پروانه-بهره-برداری-مجتمع-های-بزرگ-متمرکزقالیبافی-واحدهای-تولیدی-فرش.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/944647-دستورالعمل-نحوه-پذیرایی.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/941725-دستورالعمل-اجرایی-مکاتبات-اداری-نظام-دبیرخانه-بدون-کاغذ-یکپارچه.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
https://www.mimt.gov.ir/circularinformation/907400-نحوه-انتخاب-انتصاب-رایزنان-بازرگانی-وزارت-صنعت-معدن-وتجارت.html?t=آیین-نامه-قوانین-مقررات
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 تفویض اختيار 

رسانی و با هدف ارتقای  افزایش چابکی و کیفیت درخدمت های دولتی و جهت کاهش حجم تصدی

هفت  3198های مردمی تخصصی در حوزه تولید و تجارت در انجام امور اجرایی، در آبان ماه سال  مشارکت

های صنعت، معدن و  صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل به خانهمورد از اختیارات قابل واگذاری وزارت 

 در سایر استانها نیز اجرا گردید. 3199 استان تفویض شد و در سال 30تجارت در 

 های صنعتی ارائه معاضدت و مشاوره در ارتباط با صدور مجوزهای تأسیس و توسعه داخل شهرک 

  توزیع سوخت واحدهای صنعتی و معدنیهمکاری، نظارت و ارائه پیشنهاد در خصوص تخصیص و 

 ها برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در سط  استانی و ملی با مشارکت سایر تشکل 

 عالی معادن و شورای معادن استان )بدون حق  دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در شورای

 رأی( با نظر شورا

 ها در هیأت مدیره شرکت  انه صنعت، معدن و تجارت استانعضویت یکی از اعضای هیأت مدیره خ

 های صنعتی استان شهرک

 دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی مسایل مربوطه و  شناسایی واحدهای تولیدی مشکل

 ها جهت بررسی در ستاد معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استان

 ها و جلسات مرتبط با بخش تولید  ها، کمیسیون یتهدعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کم

مندی از نظرات بخش خصوصی در  ها جهت بهره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 ها گذاری ها و سیاست ریزی ها، برنامه گیری تصمیم

 

 سایر اقدامات  -3-1

 اقدامات و دستاورهای مقابله با کرونا  -3-1-1

 یها تالش ،یماریب نیا گیری همه دوران یط در کرونابیماری  وعیش های مرتبط با چالش تیریمد نهیزم در

 حوزه در ها تالش نیا از یتوجه قابل بخش که گرفت شکل مختلف یها وزارتخانه و دولت یسو از یادیز

 . است بوده صنعت، معدن و تجارت وزارت تیمسئول

 بندی کرد:  توان در چهار حوزه زیر طبقه اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را می

 درمانی؛  و بهداشتی اقالم توزیع و تامین تولید، اقدامات مرتبط با سازماندهی -3-1-1-1

صنعت، معدن و وزارت  درمانی، و بهداشتی اقالم توزیع و تامین تولید، در حوزه اقدامات مرتبط با سازماندهی

تمام تالش خود را بکار بست تا ضمن ممنوعیت صادرات اقالم درمانی و بهداشتی و تسهیل واردات  تجارت

نیاز  ی را رقم بزند. اکنونظرفیت تولید ماسک و مواد ضدعفونی افزایش چشمگیر  این اقالم، در مدت کوتاهی
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در ای  دغدغهرسیده که  به حدیبه اقالم و کاالهای بهداشتی و به خصوص کاالهای حفاظتی از کادر درمان 

ای رسیده که به محض تخفیف بیماری، فضا برای  . بعالوه در حال حاضر کشور به نقطهوجود ندارداین زمینه 

 صادرات این اقالم فراهم است.

  برخی اقدامات در این زمینه عبارتند از:

  در ایام نوروزتشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید و تامین ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت 

 منظور تامین و توزیع هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا به

 محصوالت بهداشتی مقابله با کرونا

  حذف مجوز ایجاد واحد تولیدی ماسک و الکل و حذف تشریفات واردات اقالم بهداشتی )صرفا با تایید

 وزارت بهداشت(

 پزشکی هایودی واردات ماسک و لباسکاهش حقوق ور 

 تغییر خطوط تولید واحدهای موجود برای افزایش تولید محصوالت بهداشتی مقابله با کرونا 

  میلیارد تومان 316تامین اقالم بهداشتی مقابله با کرونا به مبلغ 

  جهت جلوگیری رصد روزانه تولید و توزیع محصوالت بهداشتی مقابله با کرونا و تشدید نظارت و بازرسی

 از احتکار آنها

  ابالغ به کلیه واحدهای تولیدکننده محصوالت مقابله با کرونا برای الزام تولید در سه شیفت کاری و

 تعیین رویه نظارت بر نحوه تولید و عرضه این واحدها

 ممنوعیت موقت صادرات مواد اولیه، واسطه ای و محصوالت نهایی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا 

 اسفند  33در کشور )که اولین نمونه آن  ماسک تولید آالت ماشین ساخت جهت هماهنگی و پیگیری

 نشست( به ثمر 3198

نتیجه اقدامات صورت گرفته به افزایش ظرفیت و توسعه محصوالت بهداشتی )طی دوره حدودشش ماهه( 

 شرح زیرمنجر شده است:به

  روزانه( -هزار لیتر 044هزار لیتر به  54 برابری تولید موادضدعفونی کننده )از 8افزایش 

  روزانه ( -هزار به یک میلیون عدد 344برابری تولید ماسک تنفسی )از  5افزایش 

  روزانه( -هزار لیتر 100به  374افزایش دو برابری تولید الکل )از 

  روزانه( -میلیون 085به  3برابری تولید انواع دستکش  )از  3افزایش بیش از 

  روزانه( -هزار عدد 33به  74برابری تولید شیلد محافظ صورت )از  144افزایش 

  روزانه( -تن 054به  114برابری تولید مایع دستشویی از ) 380افزایش 

  روزانه( -تن 304به  384درصدی تولید صابون )از  11افزایش 
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  هزار عدد 13به  336برابری تولیدگان لباس لمینت شده و لباس یکسره )از  354افزایش بیش از- 

 روزانه(

 

 اقدامات مرتبط با مصوبات تنظیم بازار؛  -3-1-1-2

 ،یغرب یها کشور یسو از ظالمانه یها میتحر و رانیا اقتصاد ژهیو طیشرابا وجود  تنظیم بازار در زمینه

 بر تجارت و معدن صنعت، وزارت ن،یا بر عالوه. است نشده مواجه ییکاال کمبود با تاکنونکشور  خوشبختانه

 الزم طیشرا جادیا به اقدام ،بازار در یمتیق تعادل حفظ یبرا کاال یفراوان و عرضه تیریمد استیس اساس

 ریزی برای برنامه به اقدام متبوع وزارت. است نموده ازین مورد اقالم و کاالها دیتول واردات، ارز نیتأم یبرا

همچنین با توجه به شرایط  .است نموده 3199 سال در کشور انهیسال یمصرف یکاال تن ونیلیم 64 نیتأم

 در نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. 3199ماهه  34درصد در  587ها  خاص کشور تعداد بازرسی

عرضه و  تا شد نیتأم کیاستراتژ ریذخا از بودند، مواجه ینسب کمبود با بازار در که یاقالم سال نیآغاز ماه 9

 گسترده وعیش و میتحر مشکالت وجود با 3199 سال در جهینت در تقاضای بازار دچار عدم تعادل نشود.

ی محدودیتی به وجود نیامده است. در همین دوره اساس یکاال عیتوز و نیتام نهیزم در ،39 دیکوو روسیو

 فروش آنالین با رشد قابل توجهی همراه بود. 

 

 اقدامات مرتبط با حوزه تأمین نیاز ارزی کاالهای اساسی و ضروری؛   -3-1-1-3

های  سال یط یاساس یواردات کاالها یبرا دولت ،زمینه تامین نیاز ارزی کاالهای اساسی و ضروریدر 

 5887 به ترتیب زان،یم نیاز ا که داد صیتخصارز  دالریورو  اردیلیم 8833و   683به ترتیب  ،3199 و 3198

های روغنی و کنجاله  )ذرت، جو، روغن خام، دانه اساسیقلم کاالی  5میلیارد یورو برای واردات  5838و 

همچنین وزارت متبوع به منظور تامین کاالهای ضروری در دوران کرونا و  نظر گرفته شد. در سویا(

 نیدر اجلوگیری از کمبودهای احتمالی، رصد و پایش بازار محصوالت فوق را در دستور کار خود داشت. 

 یها الارز و واردات کا نیو تأم صیترل و نظارت برثبت سفارش، تخصاقدام به کن خانه این وزارت نهیزم

 ریدام سبک، جوجه، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، ش ن،یسنگ دام) 8ملق 34شامل  یضرور

مواد  ،ییایمیو ش یمعدن یکودها ،یشکریبرنج، شکر خام ن ،یخشک اطفال، کره، تخم مرغ، حبوبات، چا

 هیاول مواد ،OTR کیالست ون،یاتوبوس و کام کیالست ،یسوار کی(، الستیعیطب ی)کائوچو کیالست هیاول

  گیرد. کرده است تا در زمان مناسب ارز نیمایی بدانها تعلق  3199در سال  (کاغذ انواع کاغذ،

 

                                                 
 میلیون یورو بوده است. 91641و  121149به ترتیب  9911و  9912. ارز تخصیصی به این کاالها در سال  2
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 سایر اقدامات  -3-1-1-4

 جمله از تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط یها حوزه ریسا خصوص در متبوع وزارت ن،یا بر عالوه

 یبرا یشیهما و یآموزش یها دوره یبرگزار ،یداخل داتیتول یابیبازار و یمعرف یبرا ها شگاهینما یبرگزار

 کنندگان دیتول به کمک نیهمچن و دیتول جهش یراستا در یدولت و یخصوص بخش یور بهره و دانش ارتقا 

 در کرونا ژهیو ییاعطا التیتسه افتیدر در آنها فعال مشارکت یریگ یپ قیطر از یخصوص بخش اصناف و

  یمجاز یکارها و کسب پروانه یمجوزها یحداکثر صدور و فعال یواحدها دیتول و اشتغال حفظ یراستا

 .است نموده فایا یمؤثر نقش

 اند از:  برخی اقدامات در این زمینه عبارت

  گذاری صنایع مهلت سه ماهه جهت از سرگیری اقساط تسهیالت گیرندگان از صندوق ضمانت سرمایه

 کوچک

  3199تمدید مهلت جواز تاسیس تا پایان خرداد 

 مهلت سه ماهه جهت از سرگیری اقساط حق بهره برداری اراضی واگذار شده 

  3199تمدید شرایط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی تا پایان اردیبهشت 

 ی ومجوزهای برداشت معتبر بردار قانونی درمراحل کاری درخواست صدورپروانه اکتشاف و بهره های مهلت

 وخودداری ازابطال آنها

 برداران جهت انجام تعهدات مربوط به رفع نواقص ایمنی و فنی ارائه مهلت به بهره 

 برداران  ها و ابالغ نتایج به بهره انجام طرح بازررسی فنی و ارزیابی وضعیت ایمنی معادن منتخب استان

 معادن

  متقاضیان صدور و ارتقا پایه پروانه اشتغال نظام مهندسی معدنارائه  مهلت جهت بررسی صالحیت 

  اند معتبر بوده 3198تمدید اعتبار اشنغال اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که تا پایان سال 

 تمدید اعتبار قرارداد مسئولین فنی واحدهای معدنی 

 ها تهای مرتبط با حقوق دولتی شامل پرداخ تمدید مهلت قانونی کلیه ابالغیه 

 های مرتبط با تقسیط حقوق دولتی تمدید مهلت قانونی استمهال کلیه چک 

 تمدید مهلت قانونی ارائه گزارش عملکرد ساالنه و اعالم قطعی حقوق دولتی 

 عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران جهت جبران عقب ماندگی از برنامه و کندی پیشرفت 

 تجارت: هاي ميان مدت وزارت صنعت، معدن و برنامه

  های وارده ناشی از بیماری  قانون معادن و احتساب آسیب 6ماده  1طرح خار  از نوبت بخشودگی تبصره

نامه اجرایی قانون معادن( و  آیین 56کرونا در بخش معدن بعنوان عوامل خار  از ید )وفق بند ت ماده 
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معادن جهت رفع مشکالت حادث سایر موضوعات مرتبط با تأثیر کرونا بر فعالیت معادن در شورای عالی 

 شده 

 ریزی جهت تجهیز معادن به کاالهای مورد نیاز بهداشتی و ایمنی )با رویکرد اجرای مصوبات ستاد  برنامه

 مقابله با کرونا( به ویژه در معادن زغال سنگ

 ها برداری های صحرایی بر مبنای فصول مناسب کاری و تسریع در انجام نمونه تغییر مناطق برداشت 

 هاي بلندمدت وزارت صنعت، معدن و تجارت: برنامه

 ریزی داخلی جهت حمایت از  بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر بازار و اقتصاد جهانی به منظور برنامه

 های حمایتی و تشویقی و ... برداران معادن در قالب اعطای بسته تولیدکنندگان مواد معدنی یا بهره

  های صنعت معدن و تجارت  ر پایان سال مالی توسط سازمان% کاهش تناژ د35تسهیل در اعمال

برداری  ها در معادنی که به دلیل عوارض ناشی از بیماری کرونا موفق به استخرا  طبق پروانه بهره استان

 اند نشده

 های کاری ها و ایجاد شفافیت جهت افزایش بازدهی و ظرفیت انجام آنالیز نمونه ریزی برنامه 

 

 :ها چالش

 و اجرایی های دستگاه تمامی عملکرد و دارد قرار ایران اقتصاد روی پیش که است مهمی چالش کرونا،

 کنار در کرونا ویژه شرایط در تولید تداوم. است داده قرار تاثیر تحت را تجارت و معدن صعت، وزارت خصوصا

 روی پیش که است بزرگی بسیار های چالش از خود تحریم از ناشی های بحران همچنین و ارز نرخ افزایش

 حفظ موضوع با البته شرایط این در تولید روند داشتن نگه برقرار. صنعت، معدن و تجارت است وزارت

 .است تجارت و معدن صنعت، بخش مدیریت در بزرگی چالش اشتغال

 است؛ مواجه خاص شرایط با ایران اقتصاد آنکه به توجه با معادن ظرفیت احیای خصوص در همچنین 

 کردن اجرایی و کند می روبرو جدی های چالش با را برنامه این کرونا ویروس و ها تحریم تشدید منابع، کمبود

 .کند می طلب را مضاعف تالشی تردید بی برنامه این

 

  مناطق محروم و کمتر برخوردار اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه -3-1-2

  و ضایعات غالت در استان کرمانشاه، با سرمایهتولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری از ذرت

تا % 70.83نفر با پیشرفت  304زایی میلیارد ریال و اشتغال 3،998میلیون یورو و  3486گذاری کل 

 ؛3199 پایان سال
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  کهگیلویه و بویر احمدتولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری از ذرت و ضایعات غالت در استان ،

نفر با پیشرفت  353زایی میلیارد ریال و اشتغال 3،877میلیون یورو و  34.75 گذاری کلبا سرمایه

 ؛3199 تا پایان سال% 30.63

  میلیارد ریال و  391،444گذاری گذاری با ارزش سرمایهطرح سرمایه 19انجام مطالعات، شناسایی

بخش خصوصی استان و صدور فراخوان برای جذب مشارکت  33نفر در  5،444زایی حدود اشتغال

 برای اجرا؛

 های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک تا گواتر ادامه پیشبرد طرح ایجاد و توسعه مجتمع

 شامل:

o  و  98میلیارد ریال در سال  367تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور معادل

 میلیارد ریال از ابتدای طرح؛ 3،407

o نفر؛  143زایی میلیارد ریال و اشتغال 940گذاری رمایهطرح با ارزش س 34برداری از بهره 

o  030زایی میلیارد ریال و اشتغال 3،301گذاری طرح با ارزش سرمایه 6پیشبرد عملیات اجرایی 

 نفر؛

o  زایی میلیارد ریال و اشتغال 3،383گذاری طرح با ارزش سرمایه 5پیگیری مراحل صدور مصوبه

 نفر. 379

 

 


